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Forord 

Denne masteroppgaven representerer slutten av min 5-årige utdannelse på farmasi studiet ved 

Universitet i Oslo. Det har vært 5 meget bra år som har gått utrolig fort!  

I forbindelse med denne oppgaven ønsker jeg å takke min veileder professor Berit Smestad 

Paulsen for mange gode råd og tips, og for hurtige tilbakemeldinger etter hvert som jeg har 

fått ferdigskrevet de ulike plantene. Takk for all hjelp og alle konstruktive tilbakemeldinger 

under oppgaven, det var til stor nytte. 

Deretter vil jeg takke bibliotekaren på Farmasøytisk Institutt, Bente Rasch, for hennes innsats 

ved bestilling av vitenskapelige artikler. 

Min kjære Amir – du har stått ved siden av meg i både oppturer og nedturer. Takk for all 

støtte og tålmodighet gjennom alle stadier av studiet. 

Tilslutt vil jeg takke mine kjære foreldre for deres kjærlighet, råd og støtte under hele studiet. 

Tusen takk alle sammen. 

                                                                                                     Mina Khorramhonarnama 

                                                                                                     Oslo, mai 2011 
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Sammendrag 

Denne masteroppgaven har gått ut på å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter 

som professor Arnold Nordal samlet inn i Burma i tidsperioden 1957-1961. Hensikten med 

denne masteroppgaven er å undersøke om de tradisjonelle bruksområder av de ulike plantene 

har vitenskapelig støtte. I tillegg er interessante kjemiske, biologiske og toksikologiske studier 

hos de mest studerte plantene tatt med. 

Det ble først og fremst foretatt litteratursøk i databasene Chemical Abstracts/Scifinder, 

PubMed, ISI Web of Knowledge, Google Scholar og Medline/Ovid. Søk på synonymnavn ble 

foretatt i plantedatabasene IPNI, ITIS og The Plant List. 

Det ble ikke funnet mange vitenskapelige studier for plantene Boerhavia chinensis (L.) Rottb. 

Og Nymphaea rubra Roxb.ex Andrews. 

For to av plantene Ardisia humilis Vahl, og Aeginetia indica L. ble det funnet en grei mengde 

med studier. 

For resten av de plantene, Psidium guajava L., Boerhavia diffusa L., Averrhoa carambola L., 

Syzygium jambos L., Barringtonia acutangula Gaerth. og Nyctanthes arbor-tristis ble en god 

del vitenskapelige studier funnet. Mange av dem vil støtte tradisjonell bruk i Burma og andre 

steder i verden. Men det er fremdeles mange interessante indikasjoner som ikke har blitt 

belyst. 

5 av de plantene, Psidium guajava L., Barringtonia acutangula Gearth, Boerhavia dissua L., 

Aeginetia indica L., og Nyctanthes arbor-tristis viste en interessant bruksområde, behandling 

av kreft. Videre studier kan gi håp om å finne nye biologiske aktive substanser som kan 

benyttes i utvikling av nye legemidler mot kreft. I tillegg er det mange andre interessante 

biologiske egenskaper hos de plantene som gjør at videre undersøkelse av dem kan føre til at 

vi i fremtiden muligens kan få nytte av de påståtte egenskapene. 
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Introduksjon 

I denne masteroppgaven vil det undersøkes ulike vitenskapelige studier på de utvalgte 

plantene fra Burma-samling som er utarbeidet av professor Arnold Nordal i tidsperioden 

1957-1961.  

Plantene 

1. Aeginetia indica L. 

2. Ardisia humilis Vahl. 

3. Averrhoa carambola L. 

4. Barringtonia acutangula Geratn. 

5. Boerhavia diffusa L. 

6. Boerhavia chinesis L. Rottb(Boerhavia repanda Willd.) 

7. Nyctanthes arbor-tristis 

8. Nymphaea rubra Roxb. Ex Salisb. 

9. Psidium guajava L. 

10. Syzygium jambos L.(Eugenia jambos L.) 

Hensikten med denne masteroppgaven 

 Finne tradisjonell bruk av 10 utvalgte plantene i Burma og andre steder i 

verden 

 Finne kjemiske innholdsstoffer, og kjemiske strukturer til innholdsstoffene 

som kan ha biologisk aktivitet 

 Finne biologiske og farmakologiske aktiviteter av plantene 

 Oppsummere om tradisjonell bruk av plantene har vitenskapelige støtte basert 

på tilgjengelige informasjoner 

Litteratur 

Databasene Medline/Ovid, PubMed, Chemical Abstracts/Scifinder, Google Scholar og ISI 

Web of Knowledge ble brukt i denne oppgaven for å få tilgang til vitenskapelige artikler. 

Andre plantedatabaser som The International Plant Names Index (IPNI), Intergrated 

Taxonomic Information System(ITIS), og The Plant List ble brukt for å finne eventuelle 

synonymnavn. Alle vitenskapelige artikler som er brukt i denne oppgaven er på engelsk. Det 
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ble funnet mange interessante studier på andre språk, men på grunn av språkproblemer er de 

ikke tatt med. 

Fakta om Burma/ Myanmar 

Myanmar (Burma), er unionsrepublikk i Sørøst-Asia, grenser mot Thailand i øst og sørøst, 

mot Laos over Mekongelven i øst, mot Kina (Yunnan og Tibet) i nordøst, mot India i nordvest 

og en kort grense mot Bangladesh i vest. 

Militærjuntaen SLORC endret navnet Burma til Myanmar i 1989. Grunnen til navnskifting 

var at Burma kun omfattet den burmanske folkegruppen, mens Myanmar omfatter hele landet.  

Areal (km²): 676 577 

Innbyggertall: 53 414 400 (2010) 

Innbyggere per km²: 78,9 

Hovedstad: Naypyidaw (Pyinmana) 

Offisielt/offisielle språk: Burmansk 

Religion: Buddhisme (theravada), kristendom, islam 

Klima og planteliv 

Myanmar har et tropisk monsunklima med tre markerte årstider. Den tørre og kjølige perioden 

er fra november til februar, og fra mars til mai er den hete og tørre perioden. Regntiden er fra 

mai til oktober. Temperaturene er, med unntak av i fjellene, høye hele året. Temperaturene 

ligger i den sørlige del av landet på 24 °C og 27 °C i middel, og i den nordlige del på mellom 

18 °C og 21 °C, i januar. I juli har praktisk talt hele landet middeltemperaturer på over 27 °C. 

I april–mai ligger middelverdiene mange steder over 30 °C. 

Omtrent halvparten av Myanmars landareal er dekket av skog. I områder med nedbør mengde 

mer enn 2000 mm årlig finnes eviggrønne tropiske trær; i områder som nedbør årlig 1000–

2000 mm finner man monsunskoger med trær som feller bladene i den varme årstiden. I 

områder med mindre enn 1000 mm nedbørsmengde går vegetasjonen gradvis over til 

krattskog. [1] 

 

file:///C:/Users/Eier/Desktop/Introduksjon.docx%23_ENREF_1
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Burma-samling 

Arnold Sofus Nordal, født 19. mai 1909, død 16. august 2002 var en naturstoff forsker. Han 

var professor i farmakognosi (læren om medisinske naturstoffer og droger) ved Universitetet i 

Oslo 1948–69. Han var FN-rådgiver i farmasøytiske spørsmål for regjeringen i Burma 

(Myanmar) og medarbeider i FNs internasjonale narkotikaprosjekt. 1950- og 1960–årene 

hadde Arnold Nordal oppdrag som FN-ekspert i Burma, hvor han dyrket viktigste 

medisinplanter, samlet inn kunnskap om burmesiske medisinplanter og vurderte hvilke som 

var egnet for produksjon i stor skala, slik at Burma kunne bli en råvareprodusent av viktige 

medisinplanter for eksport. De viktigste informasjonskilder om Burmas medisinske system for 

medisin var: 1) De buddhistiske munkene 2) lokale medisinmenn 3) ambulerer medisin menn 

4) handelsmenn i det lokale drogemarkeder 5) ambulerer droge handelsmenn og faglige 

drogesamlere.[2, 3] 

 

Oppbygning av oppgaven 

 Plantenavn(Latinsk) 

 Familie 

 Botanisk navn 

 Burmesisk navn 

 Navn på andre språk 

 Synonymer 

 Biologisk aktiv del av planten 

 Fakta om planten 

 Tradisjonell bruk (i Burma og andre land) 

 Vitenskapelige studier (kjemiske, biologiske og toksikologiske studier) 

 Konklusjon 

 Kjemiske strukturer 

 Referanser 

 

 

 

file:///C:/Users/Eier/Desktop/Introduksjon.docx%23_ENREF_2
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Tegn, forkortelser og forklaringer 

Nedenfor er det en liste over forkortelser som er brukt i oppgaven: 

α- alfa  

β- beta 

γ- gamma 

δ- zeta 

cm- centimeter 

ED50- effektiv dose, dose som gir ønsket effekt i 50 % av en populasjon 

g- gram 

IC50- konsentrasjon som gir en form for inhibering i 50 % i en populasjon 

i.p.- intraperitoneal 

kg- kilogram 

l- liter 

LC50- ‘lethal concentration‘, konsentrasjon som forårsaker død i 50 % av en populasjon 

LD50- ‘lethal dose‘, dose som forårsaker død i 90 % av en populasjon 

m- meter 

mg- milligram 

ml- milliliter 

med mer- millimolar 

µg- mikrogram 

µl- mikroliter 

M- molar 

Pg: pikometer 

ppm- parts per million 

etc.- et cetera 

in vivo- I den levende organisme. Brukes ofte med medisinske studier utført på levende dyr 
eller mennesker. Slike studier er betydelig mer kompliserte enn in vitro studier, men gir best 
vitenskapelig belegg for virkning av de testede stoffene. 

in vitro- I reagensglass. Refererer ofte til medisinske laboratorieundersøkelser der det ikke er 
brukt levende organismer, men der studien foregår på celler i omgivelser utenfor kroppen. 

W/v- vekt per volum 

V/v- volum per volum 
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Kjemiske strukturer 

Kjemiske strukturer av innholdsstoffer som har dokumentert biologisk aktivitet er tatt med i 

slutten av hver plante. Strukturene er hentet fra Scifinder Scholar. Noen av de 

innholdsstoffene ga ikke noen treff i databasen. I teksten henviser tallene i parentes bak 

navnet til strukturene i slutten av teksten. 

Referanser 

Referansehenvisninger er skrevet i form av tall i hakeparentes. Disse tallene viser til kildene 

som ligger i slutten av hver plante. Referanse til bilde er oppgitt helt på slutten av hver plante. 

 

Litteraturliste: 

 

1. Næverdal, C.: Myanmar(Burma), Store Norske Leksikon.  2010; 

URL:http://www.snl.no/Myanmar_(Burma). sitert: 05.05.11 

2. Paulsen, B.S.,: Arnold Nordal, Store Norske Leksikon. URL: 

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Arnold_Nordal/utdypning, sitert 04.05.11 

3. Nordal, A., The medicinal plants and crude drugs of Burma I, collection of research 

materials from indigenous sources during the years 1957-1961. Hellstøm&Nordal 

boktrykkeri(1963), Oslo. 

 

 

 

http://www.snl.no/Myanmar_(Burma)
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Aeginetia indica L. 
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Aeginetia indica L. 
 

Familie: Orobanchaceae [1, 2] 

Botanisk navn: Aeginetia indica L.[2] 

Burmesisk navn: Kauk-hlaing-ti[2] 

Hindi: Aankuri bankuri [3] 

Malayalam: Keeripu [3] 

Marathi: Gulabdani [3] 

Vanlig navn: Aeginetia ye gu[4] 

Biologisk aktiv del av planten: Hele planten[2] 

 

Fakta om planten 

Planten har 15-40 (-50) cm høyde. Roten er litt kjøttfull, med små utløpere. Blader er røde, 

ovate- lansettformede eller lansettformede, 5-10 x 3-4 mm, og glatte. Blomster er som regel 

enkeltstående. Blomsten blomstrer mellom september og oktober i Thailand. Denne 

parasittiske planten vokser på røtter til andre planter, og finnes ofte i skyggefulle områder 

under bambus.[5, 6] 

 A.indica er opprinnelig fra India, Kina, Japan, Filippinene, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, 

Nepal, Sri Lanka, Indonesia og Taiwan.[6] 

 

Tradisjonell bruk 

Roten brukes i folkemedisin i Kina til behandling av kroniske leversykdommer, hoste og 

leddgikt. [1] A.indica har blitt brukt som et styrkende middel og en anti-inflammatorisk plante 

i Kina og Japan.[7] 

Hele planten brukes også i folke medisin i form av infusjoner som et febernedsettende middel 

til å behandle kroniske leversykdommer, hoste og artritt. [8] 

A. indica har vært i bruk for å behandle ulike sykdommer som diabetes og dermal hevelse i 

Thailand, i flere hundre år. Folket i Nord-Thailand brukte også blomster av planten for å lage 

en dessert som heter "Dok-din".[5] 

I Burma ble planten også brukt mot diabetes.[2] 

Røtter og blomster blir brukt medisinsk som febernedsettende middel og ved giftige 

forbindelser.[6] 
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VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

 

Kjemiske studier 

Kjemiske undersøkelse av hele planten 

To nye fenylpropanoid glykosider,α-L-rhamnopyranosyl-(1→ 3)-1-O-kaffeoyl-β-D-

glukopyranosid og 2, 3-Diacetyl acteosid, samt syv kjente forbindelser, 2-acetyl acteosid, 1 

cistanosid C, acteosid, trans-koniferaldehyd, vanillin syre, p-hydroksybenzadehyd og (5R, 

6R) -5,6-dihydroksy-5,6-dihydro-β-ionone ble isolert fra A.indica, i en kjemisk studie. [1] 

 

Tre glykosider som heter hydroksy-β-ionone glukosid, aeginetosid og isoaukubin ble isolert 

fra butanol ekstrakten av hele planten, A. indica. [9] 

 

To nye neolignaner, nemlig balanofonin 4-O-β-D-glukopyranosid og aegineosid sammen med 

fire kjente neolignaner: dehydrodikoniferyl alkohol 4-O-β-D-glukopyranoside, 

dehydrodikoniferyl alkohol γ'-O-β-D-glukopyranosid, balanofonin, og fikusal har vært isolert 

fra hele planten av A. indica. [8] 

 

Isolering av tre apokarotenoid polyener D, E, og F fra petroleum eter ekstrakter av hele 

planten ble beskrevet i en annen studie. [10, 11] 

β-sitosterol, aegnetin syre og en lakton, aeginetolid ble isolert fra A. indica i en annen 

studie.[7, 12, 13] 

 

Biologiske studier 

 

Antiviral aktivitet 

Frø ekstrakt av A.indica har interleukin-2 og interferon-γ induserende potens som er effektiv 

for forebygging og behandling av virus infeksjon sykdommer i mennesker og dyr. [14] 

 

Immunologisk og Antitumor effekt 

En studie ble gjort på hematologiske og immunologiske effekter inkludert B-celler, natural 

killer (NK) celler, makrofager og nøytrofiler, på A.indica ekstrakter av hele planten og med 

vann (WDDD) eller etanol (EDDD) som løsemiddel. Ekstraktene ble administrert til B6C3F1 

hunmus med sonde for WDDD og intraperitoneal for EDDD (0,25 til 250 mg / kg) i 28 dager. 
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Resultatene fra denne studien viste at eksponering for WDDD og EDDD ga minimale 

endringer i virkningen av B-celler og naturlige drepeceller, makrofager og nøytrofile 

granulocytter. Hematologiske parametre ble heller ikke påvirket av eksponering for WDDD 

eller EDDD.[15] 

I en annen studie ble immunologiske effekter (T celler) av hele planten med vann (WDDD) 

eller etanol (EDDD) som løsemiddel undersøkt. Ekstraktene ble administrert til B6C3F1 

hunmus med sonde for WDDD (10-100 %) og intraperitonealt (ip) for EDDD (0,25 til 250 mg 

/ kg) i 28 dager. Tre T celle funksjonelle analyser, inkludert anti-CD3 antistoff-mediert T 

celle spredning, leukocytt respons (MLR) og cytotoksiske T-lymfocytter (CTL) respons, var 

med for å bestemme effekten av A.indica ekstrakter på T celle aktiviteter. Eksponering for 

WDDD viste betydelige endringer i alle analyser særlig i anti-CD3 og MLR analyser. 

Eksponering for EDDD også forbedret svarene i alle tre analysene med betydelige endringer 

observert i MLR og CTL- analyser. I konklusjon viste denne studien at ekstrakter fra A. indica 

har en T-celler stimulerende aktivitet. Derfor kan A. indica legges til den stadig voksende 

listen av plante medisiner som har potensial til å øke immunrespons. [5] 

I en in vitro modell med humane perifert blod mononukleære celler (PBMC), induserte 55 

kDa protein (AILb-A), fra frø ekstraktet av A.indica flere cytokiner, som IFN-γ, tumor 

nekrose faktor (TNF)-α, granulocytt makrofag-koloni stimulerende faktor (GM -CSF), IL-2, 

IL-6, IL-10, IL-12 og IL-18. Resultater av denne studien indikerte at AILb-A, en 55 kDa 

protein i A.indica, er en potent Th1 cytokin induserende og kan være en nyttig i immunterapi 

for pasienter med malignitet. [16, 17] 

55-kDa protein kalt AILb-A, ble også isolert fra frø ekstraktet av A.indica i en annen studie, 

og induserte en Th1-type T-celle respons og utløste antitumor effekt i tumor- bærende mus, i 

en annen studie. [18] 

Ekstrakt fra frø av A.indica, induserer potent antitumor immunitet mot Meth A fibrosarkomer 

i BALB / c mus. Studien viste at A.indica ekstraktet inneholder polysakkarider og proteiner. 

Polysakkarider induserte B-celle mitogen og tymocytt co-stimulerende effekter in vitro, mens 

proteiner, spesielt 50-60 kDa, viste antitumor aktivitet in vivo.[19] 

En metode for undertrykkelse av svulst celle spredning i mennesker eller dyr er å administrere 

frø ekstrakt av A.indica for å dempe spredning av tumor celler. Metoden viste ikke noen 

merkbare bivirkninger. Derfor er den nyttig som en medisin for behandling av pasienter med 

kreftsvulst. [14] 
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I en studie ble in vitro effekter av A.indica ekstrakt på ulike lymfoid celler undersøkt. Milt 

celler fra mus behandlet med A.indica hver 2. dag i 1 uke produserte interleukin 2 (IL-2), 

interferon γ (IFNγ), tumor nekrose faktor (TNF) og interleukin 6 (IL-6) når disse cellene ble 

stimulert in vitro av A.indica. Videre ble det funnet at CD4 + T celler ble større produsenter 

av IL-2 og TNF på stimulering med A.indica in vitro. Til sammen kan in vitro aktiviteter av 

A.indica på induksjon av cytokin produksjon og lymfocytt proliferasjon bidra til in vitro 

antitumor effekt av denne ekstraktet.[20] 

Antitumor aktivitet til frø ekstrakt av A. indica, ble undersøkt in vivo i BALB / c mus. De 

ubehandlede mus døde av tumor vekst innen 21 dager, mens alle de behandlede mus helt 

utvinnet fra tumor utfordring uten bivirkninger.[21] 

 

Lever beskyttende effekt 

Polyen E og β-sitosterol(1) isolert fra A.indica viste leverbeskyttende aktivitet, som viste ved 

CCl4-og galaktosamin -indusert cytotoksisitet test i rotte hepatocytter. [22] 

 

Toksikologiske studier 

Det er ikke rapportert om vitenskapelige toksikologiske studier av A.indica. 

 

Konklusjon/oppsummering
 

Aeginetia indica er en parasittisk plante som ble bruk i folkemedisin i Kina mot inflammasjon 

og til behandling av kroniske leversykdommer, hoste og leddgikt. I Thailand og Burma ble 

den brukt mot diabetes. En vitenskapelig studie på denne planten ble funnet å støtte den 

tradisjonelle bruken mot leversykdommer. Ingen vitenskapelig undersøkelse har blitt utført 

for å støtte blodsukker nedsettende effekt, og støtte folkemedisin bruk i Burma. Mange studier 

på frø og hele planten viste anti-tumor effekt uten noen bivirkninger. Men ingen 

toksikologiske studier er tilgjengelig av denne planten. Kjemiske studier utført på hele planten 

har ført til identifisering av en rekke kjemiske substanser. Videre undersøkelse av planten kan 

føre til at vi i fremtiden muligens kan få nytte av planten i kreft behandling. 
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Kjemiske strukturer 

 

 

1. β-sitosterol 

Polyen E: Foreløpig ikke tilgjengelig 
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Ardisia humilis Vahl. 

Familie: Myrsinacea [1, 2] 

Botanisk navn: Ardisia humilis Vahl.[1] 

Burmesisk navn: Shadwe, Kyet-maok [1] 

Engelsk: Shoebutton Ardisia[2,3,4, 5], Shoebutton [2, 3] Sea-Shore Ardisia[4] 

Fransk: ardisie elliptique [5] 

Kinesisk: ai zi jin niu [6]  

Malayisk: ―mata itek‖ (and øye)[7, 8], ―buah letus‖ (snap 

frukt), ―mata ayam‖ (kylling øye)[7] Mata pelanduk[4] 

Pakistan: I Pakistan er den kjent som Halad[9] 

Tahitisk: ati popa‗a[3] 

Thai: Philangkaasaa [10] 

Synonymer: Ardisia elliptica Thunb [11], Ardisia solanacea Roxburgh [12, 13, 14], Icacorea 

humilis Britton[15] 

Det er også nevnt i litteraturen at Ardisia elliptica Thunb og Ardisia solanacea Roxburgh er 

synonyme.[16] 

 Ardisia Polycephala auct. ble også nevnt som et synonym til Ardisia elliptica Thunb.[17] 

A.solanacea og A. polycephala kan bli misbruk i litteraturen noen ganger som synonymer til 

A.humilis mener en annen forfatter.[11] 

Biologisk aktiv del av planten: Bladene.[1,18, 19, 20] Tre [18], Frukt av A.Solanacea[21], 

Stammen (lavt aktivitet)[18], og Rot[9, 14, 19] 
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Fakta om planten 

Ardisia fra Ardis, som betyr spiss, refererer til en gruppe av blomster. Humilis betyr ydmyk, 

og beskriver denne arten liten størrelse sammenlignet med andre ardisia typer.[8] 

A. humilis er i from av eviggrønne busker som vokser opptil 12 feet høy.[8] Blomstrer i varme 

måneder, fuktig eller tørr sesong og i vel tørket jord.[11] Vil vokse i enten svært fuktige eller 

veldig tørre steder, i full sol eller skygge, vil vokse i nærheten av stranden dersom beskyttet 

mot tunge salt vind.[8] Frukter i november-desember. De bærer vanligvis rikelig syrin fargede 

blomster og frukt.[11] Blomster er rosa eller lilla rød, 5-6 mm. [7] bær er kuleformet[11], 

skinnende svart og 1-2 cm lang i diameter.[13] Moden frukt kan spises frisk.[14] Bladene er 

lansettformede og avlange som har 6,5-22,5 cm lengde og 2,5-9,5 cm brede.[14] 

A.humilis regenererer kraftig fra frø [22] så lett og kan derfor dekke hele landet veldig fort.[8] 

Det er også dyrket som dekorativ plante.[9] 

De er distribuert i India[23], Sørøst Asia inkludert Thailand[21] Japan, Filippinene, Taiwan, 

Malaysia, Nepal, Vest Kina og Indonesia.[8, 13, 14] 

 

Tradisjonell bruk 

I Burma, brukes alle deler av A.humilis til å behandle menstruasjon lidelser.[24] 

Kokende blader brukes av malayer for å behandle smerter i hjerteregionen.[19, 20] I Malaysia 

ble lim laget av bladene brukt for å behandle herpes og meslinger.  

Fruktene blir brukt i thai tradisjonell medisin for behandling av diaré med feber.[4, 21] 

Saften av roten gis for å lindre fordøyelsesbesvær 2 teskjeer 3 ganger i Nepal.[14] 

Røttene kan brukes som en erstatning for bladene som brukes for å løse komplikasjoner i 

tilknytting til fødsel, og for å behandle feber, diaré og lever forgiftning [19], og revmatisme i 

Malaysia og Pakistan.[8, 9] 

I Filipinene brukes bladene som omslag for sår. Kokte blomster og frukt brukes i sauser i 

filippinske fiskeretter.[8] 
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VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske studier 

Kjemiske undersøkelse av bladene: 

I en nyere studie ble luft tørkede blader av planten (4 kg) pulverisert og avfettet med 

petroleumseter og deretter ekstrahert i en Soxhelt for 3 dager med benzen. Ekstraktet ble 

konsentrert. Resultatet viser at benzen ekstraktet av A. solanacea bladene inneholder 

triterpenoid alkoholer: bauerenol(1), α- og β-amyrin. [23] 

Silika gel kolonne kromatografi av n-heksan ekstrakt av bladene viste tilstedeværelsen av 

hydrokarboner(3,33 %), apolare estere(24,64 %), polare estere(6,68 %), triterpenoider 

(bauerenol, α- og β-amyrin, 38,62 %), β- sitosterol(1.18 %) og en polar fraksjon(23,9 %).[9] 

En annen studie viste mangel på saponiner i bladene.[23] 

Bioassay-guided fraksjonering av etylacetat fraksjonen førte til isolasjon av en ny 

alkenylresorcinol, 5 - (Z-heptadec- 4′-enyl) resorcinol, sammen med 5 pentadecylresorcinol 

fra bladene av A.humilis.[20] 

N-heksan ekstrakt av bladene innholder fet ester, triterpenoidal alkoholer, steroler og polare 

komponenter, viste en annen studie.[9] 

Kjemiske undersøkelse av andre parter av planten: 

Taksonomi av en del plantearter og kjemiske bestanddeler ble studert. Innholdet av bergenin i 

Ardisia ble undersøkt med TLC. Bare 7 av 17 arter av Ardisia inneholdt bergenin. Innholdet 

av bergenin i A. Solanacea var høyere enn i andre.[25] 

Frø og bark av A.solanacea ble studert for saponiner. Og det viste fravær av saponiner i dem. 

Senere ble bauerenol isolert fra røtter og stammen.[23] 

In vitro undersøkelse ved hjelp av kromatografi og spektroskopiske strukturer kunne vise tre 

aktive anti-Salmonella komponenter, syrinsyre, isorhamnetin og quercetin i tørkede frukt av 

A.humilis.[21] 
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Biologiske studier  

Antiplatelet aggregering aktivitet: 

Metanol ekstrakter av 25 arter av Malaysia plantemedisiner var undersøkt for plate-

aktiverende faktor (PAF) reseptor bindings aktivitet ved å bruke platetall fra kanin. 

 A. humilis var en av de Malayiske plantene som viste inhibitorisk effekt på PAF reseptor 

binding. MeOH ekstraktet av disse aktive plantene ble fraksjonert til eter, BuOH og Vann. 

PAF reseptorbinding hemmende effekt av hver fraksjon ble evaluert. Eter fraksjonen av A. 

humilis viste signifikant hemmende aktivitet på 83 %. 

Inhibitoriske effekten av MeOH ekstraktet av A. humilis var over 40 % ved en konsentrasjon 

på 200 µg/ml. Inhibitoriske effekten av frukt og røtter var ikke vist. Bladene hadde 54 %, tre 

hadde 55 % og stammen hadde 4 % inhibitorisk effekt på PAF reseptor binding.[26] 

I en annen studie ble friske A. humilis bladene ekstrahert ved hjelp av metanol (70 % v / v) 

ved Soxhlet ekstraksjon og ekstraktet ble analysert for sin hemming av kollagen- indusert 

plateaggregering og det ble sammenlignet med aspirin. Blad ekstraktet ble funnet å hemme 

plateaggregering med en IC50 verdi på 167 µg / ml. β -amyrin(1) ble isolert og renset. IC50 

Verdien av β -amyrin var 4,5 µg / ml (10,5 M), mens for aspirin var 11 µg / ml (62,7 M), som 

indikerer at β -amyrin er seks ganger mer aktiv enn aspirin i å hemme blodplateaggregering. I 

konklusjonen ble A. humilis blader funnet å hemme kollagen-indusert plateaggregering og en 

av de bioaktive komponentene for den observerte effekten var β -amyrin. [19] 

Tabell A. IC50  verdier for inhibisjon av kollagen-induserende plate aggregering[20] 

[Verdier er mean ± SD of 3 eksperimenter] 

Sample IC50 verdier (µg/ml) IC50 verdier (µM) 

70 % metanol ekstrakt av 

A.humilis 

166,9 ±4,7 - 

α –amyrin(2) 9,1± 1,0 21,3± 2,3 

β –amyrin 4,5± 0,6 10,5± 1,0 

Aspirin 11,3± 2,0 62,7± 11,1 
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I en annen studie ble metanol ekstrakt av bladene av A. humilis undersøkt for sin hemmende 

effekt på PAF reseptor binding til kanin blodplater på en konsentrasjon på 18.2 µg/ml og ved 

å bruke 3H-PAF som ligand. Metanol ekstraktet viste en inhibitorisk aktivitet på 53,9 %. 

Ekstraktet ble fraksjonert suksessivt med etylacetat, n-butanol, og metanol. Blant fraksjoner, 

viste etylacetat fraksjonen sterkeste hemming av PAF reseptor binding med en hemmende 

effekt på 48,6 %. N- butanol og metanol viste en hemming på 39,0 og 22,0 %. 

Alkenylresorcinol, isolert fra bladene viste en sterk hemming med en IC50 verdi på 7.1mM. 

[20] 

Antibakteriell aktivitet: 

I en studie var tørkede frukt pudder av A.humilis ekstrahert med petroleum eter, kloroform og 

95 % etanol. Kromatografisk separasjon av n-butanol ekstrakt fra metanol ekstraktet over LH-

20 og silika gel kolonnen førte til anti-Salmonella aktivitet testing. In vitro antibakteriell 

effekt av isolerte komponenter mot 4 serotyper av Salmonella var evaluert av en buljong 

fortynning metode. De kjemiske komponenter som var ansvarlig for anti- Salmonella aktivitet 

var flavonoider isorhamnetin(3) og quercetin(4) som hadde minst MIC verdi. Den minste 

inhibitoriske konsentrasjonen av komponentene(MIC) skal være mellom 15,6 og 125,0 µg/ml.  

Tabell B: Antibakteriell aktivitet av A.humilis og MIC av isolerte komponenter 

MIC verdi (µg mL
-1

) [21] 

Isolerte 

komponenter 

S.enteritidis 

DMST 8536 

S. weltevreden 

DMST 10637 

S. typhimurium 

ATTC 13311 

S. blockley 

DMST 10639 

Syringic syre(5) 125.0 125.0 62.5 62.5 

Isorhamnetin 31.3 31.3 15.6 15.6 

Quercentin 15.6 31.3 15.6 15.6 

Ampicillin 7.8 15.6 7.8 7.8 

Virkningsmekanismen til disse kjemiske forbindelsene er slik at de binder seg til DNA til 

bakterien. Det er verdt å utvikle bruken av plante ekstraktet for å redusere forekomsten av 

salmonella- smitte i dyr. [21] 

I en annen studie ble n-heksan, kloroform og etanol ekstrakter av forskjellige plante parter 

brukt for å vise antibakterielle effekten av A. humilis. N-heksan ekstrakt (med innhold av fet 

ester, triterpenoidal alkoholer, steroler og polare komponenter)av bladene viste høyest 
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aktivitet mot Sarcina lutea. Antibakterielle aktiviteten var sammenlignet med ampicillin og 

streptomycin in vitro. Alle komponenter unntatt fra streol viste antibakteriell effekt. Blant 

dem, viste polare fraksjonen bredeste spekteret med en maksimal aktivitet på ca 1 / 20 av 

standard antibiotika som brukes. Tabellen under viser antibakterielle effekten isolert fra n-

heksan ekstrakt av A.humilis blader i sammenligning med ampicillin og streptomycin. Tallene 

viser hemming området i millimeter:[9] 

Tabell C. Antibakteriell effekt av A.humilis blader i sammenligning med ampicillin og 

streptomycin[9] 

Substanser Konsentrasjon 

mg/ml 

Gram + Gram - 

B
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Ampicillin 0.25 30.24 31.85 40.36 24.69 28.33 34.12 30.04 30.19 34.93 34.59 

Streptomycin  0.25                     27.94 26.39 28.46 24.10 27.08 23.70 23.35 25.20 22.80 22.67 

Hydrookarboner 2.5 - - 11.95 - - - - - - - 

5.0 - - 14.90 - - - - - - - 

10.0 - - 16.00 - - - - - - - 

Apolare estere 

 

2.5 - - - - - - - - - - 

5.0 - - - 9.55 10.50 - - - - - 

10.0 - - - 16.00 12.90 - - - - - 

Polare estere 10.0 15.00 - - - 19.35 - 17.45 - - - 

Triterpenoidal 

alkoholer 

2.5 12.00 - - - - - - 12.45 - - 

5.0 12.00 - 26.15 20.00 18.40 - - 18.55 27.20 - 

10.0 13.00 16.60 18.00 16.10 16.80 15.00 17.00 14.90 23.70 16.00 

Polar fraksjon 2.5 16.53 18.21 18.97 17.28 16.75 17.52 15.93 16.29 16.11 - 

5.0 27.25 31.75 31.10 27.25 30.00 22.50 25.60 29.75 27.80 26.00 

10.0 15.30 17.70 18.80 11.60 17.20 13.00 13.70 14.95 25.50 19.25 

50.0 21.80 23.75 24.00 20.00 32.00 21.10 20.75 23.95 21.77 20.00 

100.0 21.90 24.50 26.35 22.00 23.25 20.00 21.30 27.70 24.00 21.77 
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Toksikologiske studier 

Toksikologiske studier på mus viste ikke noen toksiske symptomer når 10g/kg av frukt ble 

gitt til dem, både oral og subkutant.[21] Studier på andre plantedeler er ikke utført. 

Konklusjon/oppsummering 

Ardisia humilis er i form av en eviggrønn buske, og har forskjellige synonymer i litteraturen. 

Det er ikke en helt enighet i litteraturen om hvilket annet navn den kan kalles for. Ulike deler 

av planten, blant annet rot, blad og frukt benyttes i tradisjonell medisin. I Burma, brukes alle 

deler av A.humilis til å behandle menstruasjon lidelser. Kokende blader brukes av Malayer for 

å behandle smerter i regionen av hjertet. I tillegg ble lim laget av blader brukt for behandling 

av herpes og meslinger. I Filipine kan blader også brukes som omslag for sår. Røttene som 

erstatning for bladene ble også brukt for å løse komplikasjoner med fødsel, feber, diaré og 

revmatisme i Malaysia og Pakistan. I Thailand ble fruktene brukt for behandling av diaré og 

feber. Saften av roten gis for å lindre fordøyelsesbesvær 2 teskjeer 3 ganger i Nepal. Noen få 

kjemiske studier er utført på ulike deler av planten, og noen kjemiske forbindelser er blitt 

isolert og identifisert. Vitenskapelige studier har rapportert antibakteriell og antiplatelet 

aggregering aktivitet. En del stoffene som ble funnet å hemme blodplateaggregering var PAF 

antagonist. PAF har en rekke effekter på hjerte og kar som kan være farlige. Dette kan støtte 

den tradisjonelle bruken av planten som hjertemedisin. I tillegg kan PAF aktivering sette i 

gang inflammasjon. Vi kan derfor støtte den smertestillende og febernedsettende effekten som 

kan være på grunn av inflammasjon. Diaré og feber kan være på grunn av bakterier, og den 

antibakterielle effekten i vitenskapelige studier kan støtte tradisjonelle bruken som var mot 

feber og diaré. Men flere studier må gjennomføres for å gi tradisjonell bruk en bredere støtte. 

Dette fører til at vi i fremtiden muligens kan få nytte av disse påståtte egenskaper. 

Toksikologiske studier på mus viste ikke noen toksiske symptomer når 10g/kg av frukt ble 

gitt til dem, men fortsatt er det behov for mer toksikologiske studier. 
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Kjemiske strukturer 

                                                                                                                                                                                                                      

  1. β –amyrin  

          2. α -amyrin  

                                                                                                   

3. Isorhamnetin 

 

 

https://scifinder.cas.org/scifinder/view/substance/substanceExploreFrame.jsf?nav=eNpb85aBtYSBMam4iEEwK7EsUS8nMS9dzzOvJDU9tUjo0YIl3xvbLZgYGD0ZWMsSc0pTK4oYBBDq_Epzk1KL2tZMleWe8qCbiYGhooCBgUG2hIG5ODOlhEHFyMXEyMLVwDTCwszN2NTA0jjCyNjV0MXNyc3Y0NXc0tnM2NgEAPwYJz0
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4. Quercetin 

 

 

                                                                                                                              

5. syringic syre            

 

 

 

 5 - (Z-heptadec- 4′-enyl) resorcinol: Forløpig ikke tilgjengelig 
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Averrhoa carambola L. 
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Averrhoa carambola L. 

Familie: Oxalidaceae[1] 

Botanisk navn: Averrhoa carambola L.[1] 

Burmesisk navn: Zaung-ya[1] 

Brasil: Camerunga, Caramboleiro, eller Limas de Cayena[2] 

Costa Rica: Tiriguro[2] 

Den dominikanske republikk: Vinagrillo[2] 

El Salvador: Pepino de la India[2] 

Guam: Bilimbines[2] 

Guyana: Navnet oversettes til Fem fingre[2] 

Haiti: zibline[2] 

Indisk: Kamaranga, Kamruk, eller Kamrakh[2] 

Kambodsja: Spu[2] 

Kinesisk: Yang-tao[2] 

Laos: Nak fuang, carambolier[2] 

Malayan: belimbing Batu, belimbing Besi, belimbing pessegi, belimbing sayur, belimbing 

Saji, kambola, Caramba eller som stjerne frukt[2] 

Mexico: Carambolera, Caramboler eller Arbol de pepino[2] 

Orient(øst-området): balimbing, belimbing eller belimbing Manis (søt belimbing) [2] 

Spansk: Appelation[2] 

Thai: Ma fueang[2] 

Vietnamesisk: Khe, Khe ta[2] 

Synonym: Averrhoa acutangula Stokes[3] 

Biologisk aktiv del av planten: Frukt[1, 2, 4, 5], Frø[2], Blomster[2], Blader[2] 

Fakta om planten 

A.carambola er et lite tre med attraktiv løvverk. Den er saktevoksende, buskete, bred, 

avrundet krone og strekker seg til 60-10 meter i høyde. Dens løvfellende blader er irritabel for 

berøring, spiral arrangert, og er 15-20 cm lange. De har små klynger av rød-stilk, lilla, lilla-

stripete, duftende blomster og ca 6 mm brede. A.carambola produserer store mengder frukt og 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2666744
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er ideell for hjemme frukthagen. Frukten er med fem hjørner, vanligvis kalt stjernefrukt, er 

veldig skarp og saftig med forfriskende smak. Huden er tynn, lys til mørk gult og glatt med en 

voksaktig overhud. Kjøttet er lys gul til gul, gjennomsiktig, klar og svært saftig. Det kan være 

opp til 12 flate, tynne brune frø 0,25 til 0,5 tommers lang eller ingen i det hele. Frø mister 

levedyktighet i et par dager etter fjerning fra frukt. To A.carambola frukt varianter har vært 

beskrevet: en, mindre i størrelse med sterk sur smak og de andre, større i størrelse med mild 

søt smak. Gull frukt har en tendens til å være mer surt i smaken, og de grønne er søtere. [2, 5, 

6] Deres smak og aroma har vært forskjellig rapportert som eple-lignende, aprikos-lignende 

eller drue-lignende. Modne frukter kan bli til drikker, syltetøy, eller gelé, eller spises fersk 

som dessert og umoden frukt spises som grønnsak. Søt type behandles i vin i Surinam i 

Ghana. Frukt er en potensiell kilde av pektin.[6] Planten antas å ha oppstått i Molukkene 

øyene i Indonesia og Sri Lanka, men det har vært dyrket i sørøst Asia og Malaysia for mange 

hundreår. Det er vanlig dyrket i det sørlige Kina, i Taiwan og India. Det er populært på 

Filippinene, Queensland og Australia, og i noen av South Pacific islands. A.carambola 

foretrekker varmt fuktig klima og kan dyrkes i opp til 1200 m.[2] 

Tradisjonell bruk 

Frukt 

A.carambola frukt ble brukt som et digestivt styrkemiddel, for å nedsette sekresjon av 

magesaft, antidiarrhea, antidysenterisk, avføringsmiddel, anthelmintic og antiflogistikum.[2, 

7]Frukter har brekkmiddel potensial, og er utnyttet i infusjon for å lindre astma og ulike 

kolikker.[5] 

I brasiliansk tradisjonell medisin, har sin frukt, juice eller te laget av bladene blitt brukt som 

antidiabetika og blodtrykkssenkende, og det er også antatt å være en appetitt stimulerende og 

en antidiarrhea.[4] I Brasil er den også anbefalt som et vanndrivende i nyre og blære klager, 

og antas å ha en gunstig effekt i behandling av eksem.[2]I Burma brukes den mot feber og 

blødning hemoroider. [1]Stjernefrukt brukes i tradisjonell medisin i Kina og Malaysia for å 

behandle hodepine, oppkast, hoste og rastløshet. [8] I kinesisk Materia Medica er dens 

handling for å behandle tørsten, og for å øke spytt sekresjon.[2] I India, er moden frukt 

administrert for å stanse blødninger og å lindre blødning hemoroider og tørket frukt eller juice 

kan motvirke feber. En salve laget av frukten er ansatt for å avlaste øyet lidelser. [2] 
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Rot 

Røtter av denne planten er brukt til å behandle utbrudd av vannkopper, og dermed bidra til å 

dempe utfallet av feber. Roten er gitt som en motgift i slange forgiftning.[2] 

Blader 

A. carambola blader blir brukt i brasilianske tradisjonell medisin til behandling av 

hypertensjon.[4] Blader brukes eksternt i vannkopper, ringorm, skabb og hodepine. Kokende 

blader brukes for afte og angina, og for å hemme oppkast. [2] 

Blomster 

Blomster brukes som ormemidler.[2] 

Frø 

Frø er sagt å øke strømmen av melk og i store doser fungere som en emmena´gogum og 

forårsake abort. De har litt berusende og brekkmiddel egenskaper. De er nyttige i behandling 

av astma, kolikk og gullsott.[2] 

 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

 

Kjemiske studier 

Kjemiske undersøkelser av frukt 

5-hydroksymetyl-2-furfural ble isolert fra A. carambola, fra fersk moden frukt, mens 

flavonoider, antrakinoner, cyanidin, β-sitosterol ble tidligere rapportert. [7] A.carambola frukt 

viste innholdet av cyanidin-3-O-β-D-glukosid (0,01 %) og cyanidin-3,5-O-β-D diglukosid, i 

en annen studie.[9] 

37 varianter av fersk frukt innhentet fra seks representative markeder i Bangkok, Thailand, 

var bestemt for deres β-karoten, lycopen, og α-tokoferol innhold. A.carambola var en av de 

fruktene med middels β-karoten innhold (20,8 μg/100 g). Vitamin E innholdet var 0,12 ± 

0,08, og lycopen var ikke oppdaget. Tallene er gjennomsnitt ± SD av dupliserte analyse 

(μg/100 g spiselig del for β-karoten og lycopen, og mg/100 g spiselig del for vitamin E).[10] 

 

Totalt 153 flyktige komponenter ble rapportert av A.carambola, hvorav 64 var estere. Mange 

av disse er metyl og etyl estere, men også med mindre antall er noen propyl, butyl, pentyl, 
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heksyl, heksenyl og octyl estere. De gjenværende komponenter identifisert var alifatiske 

alkoholer, aldehyder, ketoner, syrer og hydrokarboner sammen med noen benzenolder og 

terpener.[11] Førti-en flyktige komponenter ble identifisert av et ekstrakt av A.carambola, i en 

annen studie ved hjelp av et kapillar gass kromatograf-massespektrometer kombinasjon. Den 

mest fremtredende aroma var drue-lignende, og metyl antranilat var den mest tallrike 

komponenten.[12] 

Flyktige forbindelser av fersk A.carambola frukt ble skilt fra fruktkjøtt ved høy-vakuum 

destillasjon og påfølgende ekstraksjon med løsemiddel (pentan-diklormetan, 2:1). I alt ble 126 

aroma forbindelser identifisert. Den største delen av flyktige består av estere og 

karbonylforbindelser. Kvantitative HRGC avslørte (E)-heks-2-enal (2,4 mg / kg) og metyl 

benzoat (1,9 mg / kg) som store delen av aromastoffer.[13]En annen studie på flyktige 

komponenter i stjernefrukt viste at estere og laktoner var vesentlige komponenter i aroma, 

sammen med flere forbindelser som stammer fra karotenoid forløpere, f. eks de fire isomere 

megastigma-4,6,8-trienes og megastigma-5, 8 (E) - og (Z)-Dien-4-on.[14] 

 

Elleve venezuelanske tropiske frukter ble analysert for ni mineraler, (Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, 

Zn og Mn) Resultater for A.carambola er vist i tabellen A. [15] 

 

Tabell A. Mineral innhold av A.carambola (mg per 100 g spiselig tørrvekt) 

Frukt Na K Ca Mg Fe Cu Zn Mn P 

A.carambol

a 

7.1±0.2 844±25 21.3±0.

6 

38.4±1.5 39.5±0.7 1.0±0.0 1.0±0.00 4.0±0.1 4.0±0.1 

 

5,7,8-Trimetyltokol (α-tokoferol) har vært analysert i en rekke av sørøstasiatiske mat.  

α -tokoferol i stjernefrukt var 0,50 ±0,047mg/100 g frisk vekt.[16]I en annen kjemisk studie, 

ble mengde vitamin C i fersk frukt i A.carambola vist å være 52 mg/100 g i fersk frukt.[17] 

 

(1'S, 4E) -2,3-Dihydroabscisic alkohol har blitt identifisert i eter ekstrakt av A. carambola 

frukt, Og strukturen ble belyst av 1H og 13C NMR spektroskopi. Mange C13-apokarotenoider 

metabolitter er identifisert i A. carambola frukt.[18]I en annen kjemisk studie ble 2-0-β-D-

glukopyranoside av 4 - (1 ', 4'-dihydroksy-2', 2 ', 6'-trimetylcycloheksyl), men-3-en-2-ol 

isolert fra saften av A. carambola av XAD-2 adsorpsjon og MeOH eluering.[19] 
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I en studie ble CYP3A hemmende komponenter av stjernefrukt analysert med 

væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS). Stereoisomerer av Procyanidin B1 og B2 og 

/ eller trimer bestående av catechin og / eller epicatechin ble vist å være de potente hemmende 

komponentene. [20] 

Fysisk-kjemiske egenskaper til A.carambola frukt juice fra umodnet og modnet frukt var 

bestemt for å vurdere hensiktsmessighet av frukten som råstoff for vinproduksjon. Saften ble 

analysert for å bestemme pH, vanninnhold, totalt tørrstoff, hvilke typer av sukker, og vitamin 

C-innhold. Frukten hadde en karakteristisk myk, skjør og tynn hud, relativt få frø og høyt 

vanninnhold (88,6 % - 91,7 %) som gjorde sin handling til en frukt juice ganske enkel og lett. 

Analysen av sukker viste sukrose som den dominerende sukker i både modnet og umodnet 

frukt juice. Vitamin C innhold var betydelig høy (28 – 40 g %). Total sukker innhold og pH 

var svært lav. Vin ble produsert fra modnet og umodnet carambola frukt juice. Resultater 

indikerte at sukker og gjær hjalp til å øke alkoholinnhold.[5] 

Fra gass-væske kromatografiske analyser, ble fordeling mønstret av sukker i ulike tropiske 

frukt eller frukt produkter rapportert. Resultater for stjernefrukt er vist i tabell B. [21] 

Tabell B. Sukker innhold % i stjernefrukt[21] 

Frukt Fruktose % Glukose % p-glukose % Sukrose % Total % 

Stjernefrukt 1.15 0,69 0,94 0,42 3.19 

 

Målet med en annen studie var å undersøke sukker og kostfiber innholdet i 37 varianter av 

Thai frukter. Det totale sukker(Sukrose, fruktose og glukose) innholdet varierte fra 4,5 

g/100g(jordbær) til 20,3 g/100 g(Moden banan) spiselige delen. Den totale kostfiber innholdet 

varierte fra 0,6 g/100 g(Vannmelon) til 11,5 g/100 g (sapodilla) spiselig del.  

Tabell C. Sukrose, fruktose, glukose, alt sukker, løselig fiber, uløselige kostfiber og total 

kostfiber innhold i stjernefrukt (gjennomsnitt g/100g) [22] 

 

Fruktose Glukose Sukrose Total 

sukker 

Løselig 

kost fiber 

Uløselig 

kostfiber 

Total 

kostfiber 

3,8 3,3 Ikke 

oppdaget 

7,1 0,6 1,8 2,4 
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Informasjonen fra denne studien vil bli nyttig for leger, kliniske ernæringsfysiologer og 

vanlige forbrukere, spesielt pasienter med diabetes, koronar hjertesykdom, kreft eller andre 

kroniske sykdommer som må ha spesielle inntak.[22] 

 

Skallet av A.carambola frukt var undersøkt for sine flyktige bestanddeler og næringsverdi. 

GC / MS analyse av absolutt alkohol av n-heksan ekstrakt av skall viste tilstedeværelsen av 96 

deler, 1-fenyl dodecane var den store identifiserte hydrokarbonen (17,197 %) Oksygenerte 

bestanddeler ble dominert av en blanding av aldehyder (14,537 %), hvorav cykloheksyl 

octadecanal (8,012 %) var den store én. TLC og PC ble utført for identifisering av frie sukker 

komponenter. Proteininnholdet ble beregnet og funnet å være 11,5 % beregnet av tørrstoffet 

baser. Frie og kombinerte aminosyrer ble kvalitativt og kvantitativt analysert ved HPLC. 

Vitamin og mineral innholdet ble også vurdert. Mengder vitamin C og β-karoten var 

28.181mg/100 g og 623μg/100 g henholdsvis, mens α-tokoferol og vitamin D ikke ble 

oppdaget. De viktigste mineraler, bestemt ved atomabsorpsjonspektrometri, var kalium 

(222,31 mg/100 g) og kalsium (41mg/100g). Tannin innholdet var 1,04 % beregnet av 

tørrstoff.[23] 

I en annen studie, ble flavonoider og ellaginsyre innhold og in vitro antioksidant kapasitet og 

α-glukosidase og α-amylase hemmende aktiviteter av brasilianske innfødte frukt studert. 

Catechin og epicatechin ble påvist kun i tre av de fruktene inkludert stjernefrukt. Høy 

flavonolinnholdet ble observert i stjernefrukt, og α-amylase ble hemmet effektivt i 

stjernefrukt. [24] 

 

Hensikten med en annen studie var å skille og identifisere forbindelser som bidrar til total 

antioksidantaktivitet i stjernefrukt med HPLC og massespektrometri (MS). Ved å analysere 

antioksidant kapasitet og kromatogrammer av fraksjoner fra fast fase ekstraksjon, var 

viktigste antioksidanter tilskrevet fenoliske forbindelser. De store antioksidanter i 

utgangspunktet var tilskrevet alene-koblede proantocyanidiner som eksisterte som dimer, 

trimers, tetramers og pentamers av catechin eller epicatechin.[25] 

 

Tretti-åtte typer frukt ble systematisk analysert for hydrofil oksygen radikal absorbans 

kapasitet (H-ORAC), total fenol-innhold (TPC), askorbinsyre (AA) og ulike lipofile 

antioksidanter. Resultater for A.carambola som var inkludert i denne studien er vist i tabellen 

D. 
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 Tabell D. Hydrofil (H-ORAC), total fenolisk innhold og askorbinsyre (AA) innhold av 

frukt[26]  

b hydrofile ORAC data uttrykt som mikromol av Trolox ekvivalenter per gram fersk vekt basis (mikromol TE / g 

FW); CV: 5 %. 

c Total fenol uttrykt i milligram av galliske syre ekvivalenter per gram fersk vektbasis (mg GAME / g FW); CV: 

5 %. 

d Askorbinsyre innhold uttrykt som mikrogram askorbinsyre per gram fersk vektbasis (mg AA / g FW); CV: 7%. 

e Rettet TPC hentet fra TPC minus AA bidrag (1 mg AA = 0,872 mg GAME). 

f Askorbinsyre bidrag til antioksidant kapasiteter uttrykt i prosent (176,13 mikrogram AA = 1 mikromol AA = 

0,95 mikromol TE).[26] 

Karotenoider av A.carambola ble undersøkt og fra de fleste av dem ble masse spekter tatt. Det 

totale karotenoid innholdet var 22 pg / g. De viktigste pigmenter var fytofluen, δ -karoten (25 

%), β-cryptoflavin (34 %) og mutatoksantin (14 %). I tillegg var β-karoten, β-apo-8'-

karotenal, β-kryptoksantin, β-kryptokrom og lutein til stede i små mengder.[27] 

 

Kjemiske undersøkelse av frø 

A.carambola frø ble funnet rik på olje. Oljen ble undersøkt for sin jodverdi, syre verdi, 

forsåpning nummer, og fettsyre sammensetning av gass væskekromatografi. stjernefrukt frø 

på ekstraksjon med petroleum eter ga ca 74 % olje, mens de resterende inneholdt over 50 % 

protein. Oljen er en klar væske med en svakt gul farge. Sammensetningen av olje er mer eller 

mindre lik som jordnøtt olje. Det består hovedsakelig av oljesyre og linolsyre, som sammen 

danner ca 68 % av de totale fettsyrer. Selv om stjernefrukt frøene er rike på olje, deres 

kommersielle verdi som en kilde til olje kan trolig være ubetydelige, siden frukt inneholder 

bare noen få frø.[28] 
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Kjemiske undersøkelse av tre 

To alkylfenoler, nemlig, 2,5-dimetoksy-3-undecylfenol, og 5-metoksy-3-undecylfenol, isolert 

sammen med to kjente benzokinoner, 5-O-metylembelin og 2-dehydroksy -5-O-metylembelin 

fra tre av A.carambola. Deres strukturer ble belyst på grunnlag av spektroskopiske 

metoder.[29] 

 

Kjemiske undersøkelse av barken 

Benzen ekstrakt av barken til A. carambola ga β-sitosterol, lupeol, og en uidentifisert 

terpenoid. Fra alkohol ekstrakt av barken, ble et nytt antrakinon glykosid, 1,5-dihydroksy-6,7-

dimetoksy-2-metylantrakinon 3-O-β-D-glukopyranosid isolert.[30] 

 

Biologiske studier 

Nitrogenoksid inhiberende aktivitet 

Nitrogenoksid er en fri radikal involvert i kreft ved å øke tumor vaskularisering og 

metastasering. Studier av nitrogenoksid-hemmere har vist nedgang i tumor vekst og har en 

rolle i kreftbehandling. Effekten av 13 forskjellige frukter ble studert på nitrogenoksid, med et 

nitrogenoksid donor på brystkreft cellelinje, MCF-7. MCF-7 celler ble behandlet med metanol 

ekstrakt av fruktene. Den hemmende aktivitet av frukt ekstrakter på celleproliferasjon ble målt 

ved hjelp av MTT-analyse. Metanol ekstrakt av A.carambola var blant de ekstraktene som ble 

funnet å ha mindre hemmende effekt på nitrogenoksid sammenlignet med de andre fruktene, 

og hemmet veksten av MCF-7 celler. [31] 

Hypoglykemisk effekt 

In vivo og in vitro behandlinger ble gjennomført for å undersøke effekter av apigenin-6-C-β-l-

fukopyranosid, isolert fra A.carambola på serum glukose og insulin nivåer i hyperglykemiske 

rotter også som sin effekt på glykogensyntese i normal rotte soleus muskelen. Apigenin-6-C-

β-l-fukopyranoside viste en akutt blodglukosesenkende effekt i hyperglykemiske rotter og 

stimulerte glukose-induserte insulinsekresjon. I tillegg viste denne studien en 

insulinomimetisk (glykogen syntese) i rotte soleus muskelen gjennom mekanismer som er 

godt kjent for insulin signal transduksjon.[32, 33] 

Alkoholholdige ekstrakt av skallet av frukter av A.carambola viste en nedgang i 

blodsukkernivå av de testede dyrene (28,1 % og 49,3 % etter to og fire timer). Også langvarig 
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administrering av ekstraktet viste signifikant effekt (etter 4 uker) som økte med tid (55 % og 

73. 4 % av effekten av Metformin). [23] 

 

Hypoglykemiske effekten av flere uløselige fiber-rik fraksjoner (FRFs) inkludert uløselige 

kostfiber, alkohol-uløselige solid, og vann-uløselig solid isolert fra fruktmasse av A. 

carambola ble undersøkt av noen in vitro metoder. Denne studien viste at disse tre uløselige 

FRFer kunne adsorbere glukose, hemme glukose diffusjon, utsette utgivelsen av glukose fra 

stivelse, og hemme aktiviteten av α-amylase i ulik grad. Alle disse mekanismene kan skape en 

samordne funksjon i å senke frekvensen av glukose absorpsjon og som et resultat redusere 

postprandial serum glukose konsentrasjon. Denne undersøkelsen dokumenterte at de uløselige 

FRFer (f.eks, IDF, AIS, og WIS) avledet fra carambola fruktmasse har potensielle 

hypoglykemiske effekter.[34] 

 

Antioksidant aktivitet 

Antioksidantaktivitet, askorbinsyre og fenoliske innhold ble studert i 10 eksotiske frukter 

fra Brasil. Det ble funnet at fruktene har en betydelig antioksidant effekt når de ble testet av 3 

forskjellige metoder. 

Tabell E. Relasjon av vitamin C og fenol-innhold i A.carambola [35] 

 

Askorbinsyre(mg/100 g pulp) Fenol(mg/100 g) 

30.21±0.00 382.80±0.96 

 

Resultatene viste at antioksidanter i 3 av de 10 fruktene, inkludert stjernefrukt er høyere enn 

de andre. [35] 

 

Ni tropiske frukter ble analysert for total fenol innhold, askorbinsyre og antioksidantaktivitet 

innhold. Antioksidantaktiviteten ble vurdert basert på DPPH, redusere jern (III) til jern (II) og 

til å binde til jern (II) ioner. Det ble funnet at stjernefrukt er en av de tre fruktene som har 

høyere primære antioksidant potensial.[36] 

 

Ekstrakter av noen planter ble studert for deres totale fenoliske innhold (TPC), antioksidant 

(AOA), og fri radikale scavenging aktiviteter (FRSA) ved ulike metoder på flere 

konsentrasjoner fulgt av spesifikke polyfenolsammensetninger. Frukt og bark av A. 
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carambola, hadde lav til moderat mengder fenoler. Blader av A. carambola (95,1 %), og 

frukter av A. carambola (75,2 %), hadde rimelig god AOA.[37] 

 

I en annen studie, ble antioksidantaktivitet av 6 forskjellige frukter undersøkt. Antioksidant 

aktivitet av disse ekstrakter ble bestemt i henhold til deres evner til scavenging DPPH frie 

radikaler. Det ble demonstrert at alle ekstrakter av fruktene har antioksidant aktivitet. Blant 

dem, viste A. carambola den høyeste antioksidant aktivitet, og kan derfor være svært gunstig 

for menneskers helse.[38] 

 

Leverbeskyttende effekt 

Etanol ekstrakt av frukter av A.carambola ble testet for effekten på karbontetraklorid (CCl4) - 

indusert hepatotoksisitet i rotter. Studien med etanol ekstraktet viste signifikant reduksjon (p 

<0,01) i ulike biokjemiske parametre (ASAT, ALAT, ALKP, TBIL og lipid peroksidering). 

Resultatene av studien viser at under dagens eksperimentelle betingelser, etanol ekstrakt av 

fruktene av A.carambola har leverbeskyttende effekt mot karbontetraklorid-indusert 

leverskade hos rotter.[39] 

 

Vanndrivende effekt 

Ekstrakter av en del innfødte Thai medisinplanter som har medisinsk anvendelse i 

behandlingen av dysuri ble undersøkt for deres vanndrivende aktivitet. Stammen av 

A.carambola klarte ikke å påvise noen vanndrivende aktivitet.[40] 

 

Anti inflammatorisk effekt 

Anti-inflammatorisk aktivitet viste en dose-avhengig effekt, nådde opp til 73,2 % og 86,8 % 

av Indometacin når gitt i en dose på 50 og 100 mg / kg, i en biologisk studie på skallen av 

frukter. [23] 

 

Smertestillende, febernedsettende og krampestillende effekt 

Febernedsettende, smertestillende og krampestillende effekter av alkohol ekstrakt av skallet 

av A.carambola frukt ble studert i en studie. Febernedsettende (73,2 % og 74,4 % av 

potensialet av paracetamol), smertestillende (42 % og 59,4 % av en dipyrone)og 

krampestillende (61,2 % og 66,8 % av potensialet på Karbazepin). [23] 
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Kolesterol senkende effekt 

Alkoholholdig ekstrakt fra A.carambola frukt skallet og simvastatin reduserte betydelig serum 

kolesterol med 48,2 % og 52,93 % henholdsvis mens det ble markert økning med 18,5 % i 

kontrollgruppen. Triglyserider ble signifikant redusert med 42,83 % og 43,05 % (i kontroll-

gruppen økte med 17,35 %). I tillegg hadde ekstraktet og referansen senket LDL-c og økte 

HDL-kolesterol. [23] 

 

Vann-uløselig fiber-rik fraksjon (WIFF) ble isolert fra fruktmasse av A. carambola. 

Eksperimentelle resultater i hamstere, viste at forbruket av A.carambola WIFF reduserte 

konsentrasjonene av serum triacylglyserol, serum total kolesterol, og lever kolesterol, og økte 

konsentrasjon av fekal totale lipider, fekal kolesterol, og avføring gallesyrer. Inntaket av 

WIFF økte også fekal bulk og fuktighet. Disse uttalte kolesterol og lipidsenkende effekter av 

WIFF kan tilskrives dens evne til å øke utskillelsen av kolesterol og gallesyrer via avføring. 

Resultater antyder at A.carambola WIFF brukes som en lovende kolesterolsenkende 

ingrediens i menneskelig dietter.[41] 

 

Antimikrobiell effekt 

Antimikrobiell aktivitet viste at absolutt alkohol vannløselig fraksjon har en moderat effekt 

mot Pseudomonas aeruginosa og Mycobacterium phlei, og en markert effekt mot resten av de 

testede bakterier(P.vulgaris, E.coli, S.aureus, S.lutea, B.subtilis, C.albicans, C.tropicalis), 

mens alkoholholdige ekstrakter ble funnet å være kraftig mot Escheriichia coli og Proteus 

vulgaris og moderat for de andre bakterier(P.aeruginosa, M.phlei, S.aureus, S.lutea, 

B.subtilis, C.albicans, C.tropicalis). Begge ekstrakter viste en kraftig aktivitet mot sopp som 

kan sammenlignes med amfotericin standard. Det kan konkluderes med at både ekstrakter ble 

mer effektiv som anti-sopp enn antibakterielt middel. [23] 

 

ACE-hemmende aktivitet 

I en studie, ble effekten av fire indiske frukter, inkludert stjernefrukt undersøkt på angiotensin 

converting enzym (ACE) hemmende aktivitet. En in vitro studie ble gjennomført med sau 

lunger som et enzym kilde. Studien viste at ekstrakter av alle fire frukter har ACE-hemmende 

aktivitet som kan være på grunn av mengder av en del stoffer i ekstrakter (dvs., fenoler, 

flavanoider, askorbinsyre og protein innholdet). Stjernefruktekstrakter ved alle doser ble 

funnet å ha ACE hemmende aktivitet.[42] 
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Negativ inotrop effekt 

Det var tidligere vist at vandig blad ekstrakt (AqEx) av A.carambola senker marsvin arterielle 

inotropisme. Derfor ble eksperimenter utført på marsvin venstre atrium og på hypofyse GH3 

celler for å evaluere effekten av AqEx på kalsium tilstrømningen. AqEx økte EC50 

(konsentrasjon som er nødvendig for å fremme 50 % av maksimal effekt) av inotrop effekt. 

Data tyder på at, i hvert fall delvis, er den negative inotrope effekten av AqEx på marsvinet 

atriet på grunn av en reduksjon av L-type kalsium strøm. 

Det ble rapportert tidligere at AqEx av A. carambola blader utøver negativ inotrop og 

kronotrop effekter på marsvin atrier. Forfatterne rapporterte at AqEx induserte ulike grader av 

atrioventrikulær blokk, forlenget QT-intervallet, og økt QRS komplekset varighet.[43] 

I en studie ble noen elektrofysiologisk endringer fremmet av vandig ekstrakt (AEX) fra A. 

carambola blader i marsvin hjertet beskrevet. Forsøket ble utført på isolerte hjerter eller på 

høyre atrium-ventrikkel. Økt QT-intervall, økt QRS kompleks varighet, og senking av 

kardiale hastigheten ble påvist. Basert på disse resultatene, kan ekstrakter fremme elektriske 

og mekaniske endringer i det normale hjertet.[44] 

Atrial isometrisk kraft i stimulert venstre atrium og bestemte kronotrope endringer i spontant 

høyre atrium ble målt. A.carambola blad ekstrakter (1,5 mg / ml) avskaffet kontraktile kraft 

på en konsentrasjon-avhengig måte. Blant råolje, metanol, etanol, vandige, og eddiksyre 

ekstrakter, var den vandige en av de mest potente. I vandig ekstrakt fremmet en negativ 

kronotrop effekt. Disse data vedrørende effekter av A. carambola på marsvin atrial 

kontraktilitet viser i tillegg en L-type Ca 
2 +

 kanal blokkerende effekt. 

Denne studien, som ble gjennomført i venstre og høyre marsvin atrium, viste at A. carambola 

AEX er en agent som sterkt presser pulsen og hjerteinfarkt kontraktile kraften. Selv om den 

aktive forbindelsen ikke er identifisert, er dens virkning på L-type Ca 
2 +

 kanaler viktig å 

forklare virkningsmekanismen til denne planten på pattedyr atrial myokard.[45] 

 

CYP 3A-hemmende effekt 

Stjernefrukt ble funnet å være en potent in vitro hemmer av CYP3A aktivitet, og den nesten 

helt hemmer midazolam 1'-hydroksylase i menneskelig levermikrosomer. 

CYP3A hemming av stjernefrukt ble undersøkt in vivo. Hemming av stjernefrukt juice av 

dominerende cytokrom P450 enzym i tynntarmen og / eller lever kan endre karbamazepin 

farmakokinetikk. Derfor ble effekten av stjernefrukt juice på karbamazepin farmakokinetikk 

hos rotter studert i denne interaksjonsstudien. Resultater tyder på at stjernefrukt juice svekker 
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funksjonen til CYP3A i tarmen, men ikke hepatisk CYP3A. Hemming ved stjernesaft ble 

gjenopprettet innen ca 24 timer. Resultater tyder på at effekten av stjerne juice er i hovedsak 

reversible og forbigående. Dermed ble oppdaget at stjernefrukt juice endrer karbamazepin 

farmakokinetikk i rotter.[46] 

 

Effekt på tarmfunksjon 

Stjernefrukt fruktmasse, produsert i store mengder juice etter ekstraksjon hadde høye nivåer 

av uløselig fiber. I denne studien, ble effekten av uløselig fiber isolert fra fruktmassen på fekal 

bakteriell enzymer og noen biokjemiske parametre langs tarmen undersøkt. Resultater antydet 

at uløselige fiber kan utøve gunstige effekter ved å forbedre tarm funksjoner og helse og kan 

utnyttes som funksjonelle ingredienser i fiber-rik mat produkter. Disse kan påvirke metabolsk 

aktivitet av kolon mikroflora, og endre aktiviteter i fekal bakteriell enzymer som β-d-

glukosidase, β-dglucuronidase, mucinase og urease, som kan katalysere et bredt spekter av 

metabolske transformasjoner og fører til generering av giftige metabolitter.[47] 

 

Blodtrykksenkende aktivitet 

En undersøkelse ble utført for å evaluere blodtrykksenkende effekten av vandig ekstrakt av A. 

carambola (AEAc) og dets underliggende mekanismer i isolerte rotte aorta. Effekten av 

AEAc på gjennomsnittlig arterietrykk (MAP) ble målt in vivo i bedøvede rotter. In vitro, var 

torakale aorta ringer isolert, og effekter av AEAc ble studert. I normotensive rotter, induserte 

AEAc (12,5 til 50,0 mg / kg, iv) doseavhengig hypotensjon. In vitro, forårsaket AEAc en 

nedsatt i Emax svar på fenylefrin. Disse effektene kan delvis skyldes hemming av Ca 
2 +

, som 

støtter sin tradisjonelle bruk som blodtrykksenkende. [4] 

 

Toksikologiske studier 

Alkoholholdig ekstrakt av skall av A.carambola ble funnet å være ikke-giftig og kan være 

trygg nok til mennesker og ingen dødelighet ble observert da gitt til mus oralt i doser opptil 

10g/kg. [23] 

Nevrologiske symptomer 

 Det har vært rapporter om hikke, forvirring, og sporadisk dødelig utfall i uremiske pasienter 

etter inntak av stjernefrukt. Et stimulerende nevrotoxin fra stjernefrukt har vært isolert, men 

den eksakte opprinnelsen av dette giftige stoffet ikke er identifisert. En gruppe på sju 

pasienter er beskrevet fra dialyse sentrene ved Queen Mary og Tung Wah sykehus som 
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utviklet symptomer som hikke, forvirring, oppkast, nedsatt bevissthet, muskelrykninger og 

hyperkalemi kort tid etter inntak av stjernefrukt. Symptomer på de fleste pasientene viste seg 

etter intensivert dialyse eller spontant, og ingen dødelighet ble observert. Det anbefales at 

uremiske pasienter bør helt avstå fra stjernefrukt på grunn av disse sjeldne, men potensielt 

fatale komplikasjoner. Det påstår at et nevrotoxin er tilstedet i stjernefrukt som kan krysse 

blod-hjerne barrieren, som skilles ut via nyrene, og akkumulering i uremiske pasienter er 

trolig å være ansvarlig for nevrologiske symptomer.[48] 

Tidligere har utbrudd av stjernefrukt forgiftning vært rapportert å forekomme hos pasienter 

med kronisk nyresvikt som mottar dialysebehandling etter inntak av frisk frukt eller frukt 

juice i Brasil,Taiwan, og Hong Kong. Disse pasientene hadde nevrotoksiske effekter som 

hikke, kvalme, lem nummenhet eller svakhet, forvirring og deretter tonisk-kloniske status 

epileptisk, koma og død. Dødeligheten etter forgiftninger varierte fra 20 til 40 %. Det ble 

presentert en sak på vedlikehold dialyseterapi som utviklet bevissthet forstyrrelse uten krampe 

etter å ha spist stjernefrukt. Symptomene ble forverret etter hemodialyse. Hjerne CT scan 

viste ingen unormale funn, men elektroencefalogram fant aktive fokal kraftige bølger i de 

venstre sentrale regionene. Pasientens tilstand bedret seg dramatisk etter antikonvulsiv terapi 

og regelmessig hemodialyse. [49] 

 

En nevrotoksisk fraksjon (AcTx) fra stjernefrukt ble studert for dens virkning på GABA og 

glutamat transmisjonssystemer. AcTx hadde ingen effekt på GABA / glutamat opptak eller 

utslipp. Men den hemmet GABA binding i en konsentrasjon-avhengig måte. Video-opptak 

elektroencefalogram viste at etter kortikale administrasjon av AcTx, viste dyr 

atferdsendringer, inkludert tonisk-kloniske anfall, utvikler seg til status epilepticus, ledsaget 

av kortikal epileptiformt aktivitet. Mange observasjoner av forgiftning ved stjernefrukt eller 

juice inntak av pasienter med nyresvikt har blitt videre rapportert. Selv om den kjemiske 

karakter av nevotoxin fortsatt er uklar, har oksalsyre blitt foreslått som en mulig kandidat. 

Denne studien tyder på at denne forbindelsen er en nonpeptid molekyl forskjellig fra 

oksalsyre. For å konkludere, er nevrotoksisk delen av stjernefrukten presentert som et middel 

muligens kan gi ny innsikt i molekylære maskineri i GABA nevrotransmissjon, noe som kan 

bidra til å belyse mekanismer som er involvert i nevrologiske lidelser.[8] 

I en rapport ble en pasient med underliggende kronisk nyresykdom beskrevet. Pasienten 

utviklet en rask økning i serumkreatinin og oksalat nefropati etter kronisk inntak av 

stjernefrukt juice uten åpenbare nevrotoksisitet. Nedgang i nyrefunksjon var ikke fullt 
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reversibel etter stans. Denne saken viser at stjernefrukt forbruk skal betraktes som en årsak til 

rask forverring i nyrefunksjon hos pasienter med underliggende kronisk nyresykdom.[50] 

I en annen rapport ble nevrotoksiske effekter av stjernefrukt forgiftning i uremisk pasienter 

diskutert. Totalt 32 uremisk pasienter som hadde spist stjernefrukt ble undersøkt.  De 

vanligste symptomene var vedvarende og uløselige hikke i 30 pasienter (93,75 %), oppkast i 

22 (68,7 %), varierende grader av forstyrret bevissthet (mental forvirring, psykomotorisk 

agitasjon) i 21 (65,6 %), nedsatt muskelkraft, lem nummenhet, pareser, søvnløshet og 

parestesier i 13 (40,6 %) og beslag i syv (21,8%). Pasienter med alvorlig forgiftning som ikke 

ble behandlet eller behandlet med peritoneal dialyse overlevde ikke(7 personer).[51] 

 

A.carambola inneholder store mengder oksalat, som kan fremkalle nedgang av cerebral 

funksjon. Denne undersøkelsen ble gjennomført for å undersøke hvilken rolle oksalat har i 

carambola toksisitet hos rotter. Effekter på barbiturat-indusert sovetid og død forårsaket av 

intraperitoneal administrering av carambola juice ble observert i rotter. Oksalat er en viktig 

bestanddel av carambola nevrotoksisitet. Dette funnet tyder på at pasienter med carambola rus 

bør behandles for oksalat forgiftning.[52] Basert på resultater fra en annen studie i rotter, 

spiller oksalat en sentral rolle i stjernefrukt nevrotoksisitet i uremiske pasienter.[53] 

 

Det ble også observerte seks tilfeller av pasienter i en dialyse-program som var påvirket av 

inntak av stjernefrukt. Etter inntak av 2-3 frukter eller 150-200 ml av saft, utviklet seks 

pasienter, som tidligere hadde vært stabil i en vanlig dialyse program, en rekke symptomer fra 

søvnløshet og hikke til uro, mental forvirring og (i ett tilfelle) død.[54] 

 

 

Konklusjon/ Oppsummering 

Averrhoa carambola er et lite tre som produserer store mengder frukt. I Burma brukes frukten 

ved hemoroider og mot feber. I brasiliansk tradisjonell medisin, har frukt, juice eller te laget 

av bladene blitt brukt som antidiabetika og blodtrykkssenkende, og det er også antatt å være 

en appetitt stimulerende og en antidiarrhea. I tillegg er den anbefalt som et vanndrivende ved 

nyre og blære klager, og antas å ha en gunstig effekt i behandling av eksem. Den ble brukt 

som et digestivt styrkemiddel, for å nedsette magesaft sekresjon, antidiarrhea, antidysenterisk, 

og anthelmintic. Frukten brukes i tradisjonell medisin i Kina og Malaysia for å behandle 

hodepine, oppkast, hoste og rastløshet. I kinesisk Materia Medica er dens handling for å 
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behandle tørsten, og for å øke spytt sekresjon. Ulike deler av planten, særlig frukten er studert 

i mange kjemiske, biologiske og toksikologiske studier. Mange kjemiske komponenter er blitt 

identifisert og isolert fra planten. Flere biologiske studier viser hypoglykemisk effekt av 

A.carambola frukt som vil støtte tradisjonelle bruken i Brasil som antidiabetika. Total 

fenolisk innhold og antioksidant i mange vitenskapelige studier, og kan derfor være gunstig 

for menneskers helse. Anti inflammatorisk, smertestillende, febernedsettende og 

blodtrykksenkende effekten ble vist i en studie, og vil støtte tradisjonelle bruken av denne 

planten. Noen studier viser anti mikrobiell, ACE-hemmer og kolesterolsenkende effekten av 

A.carambola. En del interaksjonsstudier viser at planten har CYP-3A hemmende aktivitet. Et 

stimulerende nevrotoxin fra stjernefrukt har vært isolert, og viste en del nevrologiske 

symptomer hos uremiske pasienter. Alkoholholdig ekstrakt av skall av A.carambola ble 

funnet å være ikke-giftig i doser opptil 10g/kg. 
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Barringtonia acutangula Gaertn. 

Familie: Myrtaceae [1, 2, 3, 4, 5, 6], Lecythidaceae [7, 8, 9, 10, 11], Barringtoniacea[12, 13, 

14, 15]. 

Ayurvedisk: Hijjal, Nichula, Dhaati phala [16] 

Bengali: Hijal [17, 2, 13], Hijalo, Hijjala, Samundar [18], Samandar[19], Kumia[18], 

Samudraphal[20] 

Borneo: Putat [21] 

Botanisk navn: Barringtonia acutangula Gaertn. [1] 

Burmesisk navn: Kyi, Kyi-ni [1] 

Engelsk: Indian Oak [14, 3, 22, 16, 10], Small Indian Oak [20] 

Filippinsk: Kalambuaya [23] Apaling, himbabalod, latuba, putad, sako, saku, tuba, tupok[24] 

Gujarati: Samundraphala [20] 

Hindi: Samudraphal [14, 5, 18], Hijjal [14, 18, 19], Sumadraphalli [25], Hijgol, Ijal, Ingar, 

Jujar, Neora, Panniari,[20], Naliya, Paniha[18] 

Kannada: Holekavau [14] Kapmu- kanagina, Ganigilatora [5] Marinkubia, Niruganigily[20] 

Malayisk: Nirpelu, Attupelu, Samudraphalam [14] 

Siddha: Kadappasi [16] 

Singalesisk: Samudraphalah [14] 

Tamilsk: Samuttirappalam [14], Radami[5] Kadappamaram[19], Aram, Kadambu, Kadappai, 

Kanatti, Niba, Sengadambu, Perungaduppai[20] 

Telugu: Kanapa, Kanigi [14, 5] 

Thai: Jig Na [26], Chik- Chik na [27] 

Unani: Samandarphal [22] 

Urdu: Samundraphala[20] 
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Synonymer: Eugenia acutangula Linn. [5, 25] Barringtonia luzonesis [28] Barringtonia 

edaphocarpa Gagnep, B. pedicellata Ridley, B.spicata Blume, Stavadium acutangulum(L.) 

Miers[18] 

Biologisk aktiv del av planten: Rot[7, 14], Blader[1,7, 14, 16], Frukt[1,14, 16], Bark[27, 29], 

Frø[29, 7] og Stammen[27] 

Fakta om planten 

Et smalt til middels stort eviggrønn tre [7], 10-15 m i høyde med lysegrå slanke unge greiner 

og grov mørk brun bark. [14] Treet er vanlig i sumper og i fuktige steder.[31], og formerer 

seg hovedsakelig med frø. [20] Treet er utbredt i tropiske og subtropiske Asia fra Afghanistan 

og Pakistan sør-avdelingen og øst-avdelinger gjennom India, Bangladesh, Myanmar (Burma), 

Sri Lanka, Thailand og i hele Malaysia regionen til Nord-Australia.[8,18,20,30] 

I de fleste deler av India, spesielt i kystområdene i Bengal, Orissa, Konkan, Tamil, Nadu og 

Kerala, langs elvebredder og myrlendt traktater er det godt utbredt. [3] 

Blader er 6,4-15 cm lange og 3,3-8,4 cm brede og er avlange- ovate.[18, 5]  

Blomstene er små, duftende, røde i farge, 8-13 mm på tvers, og ordnet i lange hengende 

klaser.[18, 20] 

Frukten er avlang i formen, 2-6 cm lang, 1-2,5 cm brede og bredest på midten. Den har fire 

hjørner, og inneholder ett frø.[18, 31]Frukt er kvadratisk og kronet med små beger(calyx).[15] 

I sentrale indiske løvskog områder blomstrer vanligvis oppstår fra mars-mai, Det frukter 

rikelig i løpet av april-juni, frukt modner i september og oktober. Intervallet mellom blomster 

og frukt modning er 4 måneder.[3,18, 30] 

 

Tradisjonell bruk 

Det er en plante tradisjonelt brukt for behandling av mange sykdommer som diaré, 

antihelmintika, hemolytisk sykdom (ulike sykdom i blod), abdominal kolikk, magesmerter og 

ryggsmerter, syfilis, blennorrhoea, febernedsettende middel, malaria og diabetes.[7] 

Røtter, bark, blader og frø er i bruk som brekkemiddel, slimløsende[29] og mot diaré og 

gonoré. [8] Frøet, blader, stembark og røtter er oppgitt til å fungere som en fisk gift, og rydder 

bort uønskede fisker i løpet av 1-2 timer etter behandling. Toksisitet av behandlet vann varer 

bare i ca 48 timer.[2, 3]. Som fisk gift ble den også mye brukt i Australia. B.acutangula 



                                                                                          Barringtonia acutangula Gaertn. 
 

Medisinplanter fra Burma Side 56 

 

ekstrakter har vært brukt av hudplager som sår, byller, vannkopper og behandling av 

opthalmia og kolikk i Australia.[32] I Burma brukes blader ved dysenteri, og frukt ved blod 

sykdommer.[1] 

Rot: 

Roten av dette treet har febernedsettende, stimulerende og brekkmiddel egenskaper.[14, 28] 

Røttene er nyttige for intermitterende feber og forstoppelse.[19]. Røttene er bitre, kjølende og 

er nyttige i katarr og splenomegali.[14] . I Bombay, er roten anses å være stimulerende og 

brekkmiddel, ofte foreskrevet alene eller i kombinasjon med andre legemidler som et eksternt 

program i forkjølelse.[20] 

Frukt: 

Fruktene er etsende, bitter, kjølende, antihelmintika og febernedsettende. Igjen brukes den i 

hudsykdom, spedalskhet, bronkitt, intermitterende feber, lumbago osv i de tropiske 

landene.[28] Fruktene er kjent som sykepleier frukt og er en av de mest kjente nasjonale 

retter.[2] De er nyttige mot innvollsorm, magesår, hudsykdommer spedalskhet og hoste i 

India[32], og sårbehandling i Thailand.[27] Frukt brukes i mage lidelser, og som 

avføringsmiddel.[16] Frukten er bitter, skarp og nedsetter magesaft sekresjon, og er nyttig for 

sykdom i blod, øye- sår, hodepine og hallusinasjoner. Frukten gnidd i vann er gitt som 

brekkmiddel.[20] 

Frø: 

Når barn lider av kulde i brystet, er frøet pulverisert med vann på en stein og lagt over 

brystbein. Frøet er også brukt til å redusere forstørret underlivet hos barn.[2] Den også brukes 

i herding leversykdom.[15] Frøene er gitt i kolikk, fødsel og også ophtalmia[20].  De 

pulveriserte frøene blir brukt som snus mot hodepine.[16] Frøene sammen med andre 

legemidler anbefales til behandling av slangebitt.[20]De brukes også som ormdrivende 

middel.[24] Noen korn er ofte gitt som et brekkmiddel til barn som lider av katarr og sjelden 

klarer å indusere oppkast og brukes i diaré.[20] 

Bark: 

 Barken blir brukt som en munn vask mot tannkjøtt problemer og tannpine og revmatisme. 

[15, 16] Barken brukes på sår i Filipinene.[24] I Kambodsja brukes barken ved diaré og 

blennorrhagia og som febernedsettende middel, i malaria. Det brukes også på bitt eller stikk 

av giftige insekter. Veden brukes som hemostatisk i metrorrhagia.[20] 
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Blader: 

Saften av bladene er gitt ved dysenteri og diaré.[20] Ferske blader brukes i tropiske områder 

for revmatisme.[24]  

Blader og rot av B.acutangula blir brukt i ayurvedisk system av medisin i India. Saften av 

bladene anses nyttig i diaré og roten er kjølende og avførende. [33]. Saften av bladene, 

blandet med honning, lindrer diaré.[16] 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske studier 

Kjemiske undersøkelser av frukt: 

Etanol ekstrakt av tørt og avfettet frukt av B. acutangula ga store mengder saponiner. 

Isolering av tre nye triterpenoid sapogenoler kalt barringtogenol B, C30H50O6, barringtogenol 

C, C30H50O5, og barringtogenol D, C30 H48-50O4 er rapportert fra frukten av B. acutangula. To 

triterpenoid syre sapogeniner har også blitt isolert fra den samme kilde gjennom sine 

metylestere, C31H50O4 og C32H50O6. Sistnevnte har blitt identifisert som metyl 

barringtogenate. [17] Innholdet av barringtogenol D er vist å være 3β:22β:28-trihydroksy-

16α:21α-oksidoolean-12-ene.[34] 

En ny triterpen syre, barrigenin syre, ble isolert fra fruktene av B. acutangula. Strukturen ble 

etablert som 2α, 3β, 19β-trihydroksyolean-12-en-23,28-dioic syre.[35] 

Kjemiske undersøkelser av frø: 

Strukturen av en ny triterpenoid glukosid fra B. acutangula ble vist som 2α, 3β, 19α-

trihydroksy-Olean-12-ene-23, 28-dioic syre 28-O-β-Image-glucopyranoside fra kjemiske 

reaksjoner og spektral data. Gjennom denne undersøkelsen ble et metanol ekstrakt av tørkede 

pulverisert frø av E. acutangula utsatt for gjentatt silika gel kolonne kromatografi med 

løsemidler av økende polaritet. [36] 

I en annen studie, ble kjemiske sammensetningen av frø undersøkt. De friske frukter av B. 

acutungula var samlet inn fra Dacca distriktet under sesongen da de var fullt utvokst. Frøet 

innhentet fra dem var luft tørket og pulverisert. Den giftige delen i frø av B.acutungula er en 

amorf syre saponin. Andre stoffer som stivelse, fet olje og sukker er til stede. Den giftige 

egenskapen av frø på fisk kan være på grunn av tilstedeværelse av saponin. [2] 
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Tre monodesmosidic glukuronid saponiner av barringtogenol C, oppkalt barringtosider A, B 

og C har blitt isolert som metylestere fra tørkede frø av B.acutangula.[37] 

Kjemiske undersøkelser av bark: 

Ni triterpen saponiner, acutangulosider A-F, og acutanguloside metylester og et enkelt 

triterpen aglycone ble isolert fra et vann ekstrakt av barken til B. acutangula. Deres strukturer 

ble bestemt på grunnlag av spektroskopiske data.[38] 

Fra treet av B.acutangula er ny heksahydroksy triterpen, kalt for tanginol isolert foruten β og 

γ-sistosteroler, barringtonin syre og en ukjent karboksylsyre.[39] 

Et nytt triterpen kalt for barringtogeol E, C44 H58O7 var isolert fra treet av B.acutangula.[13] 

Det er nå mulig å isolere en annen triterpen diacid som sin dimetyl ester fra grenen tre av 

samme plante, og det foreløpig heter acid-A.[40] 

Barken inneholder 16 % tannin. To triterpenoid syre sapogeniner har også blitt isolert fra den 

samme kilde gjennom sine metylestere, C31 H50O4 og C32 H50 O6. Det sistnevnte blitt 

identifisert som metylbarringtogenate. Tilstedeværelse av en primær hydroksylgruppe i 

barringtogenol C ble bevist ved utarbeidelse av en monotrityl derivat.[20] 

 En studie ble gjennomført på en del planter i Sri Lanka for å finne økonomisk nyttige planter 

med tannin innhold. B. acutangula barken viste ikke noe tannin innhold.[41] 

De store sammensatte fra PE16 (petroleum eter ekstrakt med tall som viser prosentandelen av 

etylacetat i n-heksan) av B.acutangula barken ble identifisert som 12, 20 (29)-lupadien-3β-ol 

(1)av NMR spektroskopi[8] 

Kjemiske undersøkelser av blader: 

Estimering av tungmetaller og uorganiske elementer i B.acutangula bladene ble gjennomført, 

med Atomisk Absorpsjon Spektrofotometri (AAS), kolorimetrisk, Cold Vapour Atomic 

Absorpsjon, Argentometric, turbidimetrisk og natrium 2 - (parasulfofenylazo) - 1,8-

dihydroksy-3, 6-naftalen di sulfonat (SPADNS) kolorimetrisk metode. De tunge metaller var 

arsen, kadmium, bly, kvikksølv og kobber. De uorganiske elementer til stede, fluor, klorid og 

sulfat ble kvantitativt anslått. Resultatene viste at tungmetall nivået i bladene var innenfor den 

tillatte grensen, og dermed synes å være et trygt naturlegemiddel til helse. Tilstedeværelsen av 

viktig element kobber i bladene bekrefter potensialet av stoffet i ulike plager. Estimering av 
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tungmetaller og uorganiske element innholdet i denne medisinske planten representerer en av 

de faktorene for vurdering av deres kvalitet. [42] 

β-sitosterol, stigmasterol-3β-O-D-glukosid, Oleanolin og barringtonic syre og nyere 

acutangulic og tangulic syrer var isolert fra blader av B. acutangula.[43] 

I en studie beskrives isolering og strukturoppklaring av en ny trihydroksy triterpen 

monokarboksyl syre, nå kalt acutangulic syre fra bladene.[44] 

Tre nøytrale sapogeniner ble isolert av rot, bark og frø i en annen studie.[45] 

 

Biologiske studier 

Antibakteriell effekt: 

B. acutangula frø ble undersøkt for å vurdere In vitro antibakteriell aktivitet av vandig, etanol, 

petroleum eter og kloroform ekstrakter mot Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis og Escherichia coli, de vanligste 

patogener som forårsaker urinveisinfeksjon, og minimum inhiberende konsentrasjon ble 

evaluert. Etanol (95 %) ekstrakt utstilt bredere spekter av hemming i sammenligning med 

kloroform, petroleum eter og vandig ekstrakt mot urinveiene patogene under test.  

MIC av B. acutangula ekstrakter mot testet UVI patogener viste at etanol og kloroform 

ekstrakter hemmet mikrobiell vekst i mindre konsentrasjoner enn for petroleum eter og vandig 

ekstrakt.[12] 

I utviklingsland, er en høy forekomst av Helicobacter pylori(HP) infeksjon assosiert med økt 

forekomst av magekreft. Thailand, derimot, samtidig som de har en høy forekomst av 

infeksjoner HP, har en lavere enn forventet magekreft enn andre utviklingsland. Det har blitt 

foreslått at kosthold og livsstil i Thailand kan forklare dette avviket. 

 In vitro følsomhet av 18 stammer av HP til 20 ekstrakter av krydder og mat planter brukt i 

thailandsk tradisjonell medisin for behandling av GI lidelser ble vurdert. 

Metanol ekstraktet av B. acutangula (blad) hadde en MIC på 25,0 µg / ml.[26] 

I en annen studie viste fosfat buffer ekstraktet av frukt antibakteriell effekt mot 

Straphylococcus aureus og E.coli, mens eter ekstraktet viste bare aktivitet mot E.coli.[46] 

Vann ekstraktet av B.acutangula kunne ikke virke mot E. coli, mens 95 prosent etanol 

ekstrakt av B. acutangula viste den høyeste antimikrobielle aktivitet mot E.coli.[47] 
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Antioksidanet effekt: 

Radikal scavenging aktivitet og antioksidant effekt av hydroalkohol ekstrakt av planten B. 

acutangula bark ble evaluert av metoden nonenzymatic antioksidant redusert glutation (GSH), 

katalase, superoxide dismutase (SOD) og lipid peroksidering (malondialdehyde) aktiviteter. 

Alle in-vitro modeller viste doseavhengig antioksidantaktivitet. Reaktive oksygen arter 

(ROS), som hydroksyl radikaler (-OH), superoksid (O2,-OOH), hydrogenperoksid (H2O2) og 

reaktive nitrogen arter (RNS) forårsaker cellulær skade på molekylært nivå.  Leveren SOD, 

CAT og gpx nivåer av diabetiske dyr behandlet med B.acutangula (250mg/kg kroppsvekt / po 

og 500mg/kg b.wt / po) og glibenklamid (0.5mg/kg bw / po) viste signifikant (P <0,01) 

økning sammenlignet med STZ-indusert diabetes dyr. Mens, en signifikant (p <0,01) nedgang 

i leveren SOD, CAT, gpx ble observert i STZ-indusert diabetes dyr i forhold til kontroll dyr. 

LPO nivå av diabetiske dyr behandlet med B.acutangula (250mg og 500mg/kg bw / PO) og 

glibenklamid (0.5mg/kg bw / po) viste signifikant (p <0,01) nedgang sammenlignet med STZ-

indusert diabetes dyr. En signifikant (p <0,01) økning i leveren LPO ble observert i STZ-

indusert diabetes dyr når sammenlignet med kontroll dyr. 

Denne antioksidant studien viste at nedsatt antioksidant enzym nivåer (SOD, CAT og gpx) er 

betydelig redusert i STZinduced diabetiske rotter med høy grad av lipid peroksidering. De 

enzym nivåer økte betydelig i behandling med EBA røtter på både test doser (250 mg / kg 

kroppsvekt / po og 500mg/kg bw / po).[7] 

Tabell A: Effekt av EBA på superoksid dismutase, CAT lever vev, GPx og LPO på STZ-

indusert diabetes i røtter [7] 

Behandling Dose(per kg 

kroppsvekt) 

SOD Lever 

vev(unit/min/

mg protein) 

CAT Lever 

vev(unit/min

/mg protein) 

Gpx Lever 

vev 

LPO Lever 

vev 

Kontroll 5 ml 6.98±0.13 43.24±2.12 22.14±0.04 14.33±0.494 
Sykdom 

kontroll(STZ) 
45 mg 3.14± 0.16 22.35±1.18 9.12±0.01 29.17±1.087 

Standard 

(Gliberclamid+STZ

) 

0,5 mg 4.71±0.08 38.65±1.01 16.13±0.10 18.17±0.477 

Test I(EBA+STZ) 250 mg 4.80±0.13 28.45±2.12 13.29±0.14 24,00±0.516 
Test II(EBA+STZ) 500 mg 4.30±0.12 31.10±1.39 15.13±0.16 20.33±0.881 
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Anti-Skorpion gift aktivitet: 

De vandige ekstrakter av 64 plantearter, oppført som dyre-eller insekt-bite motgift i gamle 

Thai medisinsk oppskrifter ble testet for deres aktivitet mot fibroblast cellelyse etter 

Heterometrus laoticus skorpion gift behandling. Giften ble preinkubert med planteekstrakt i 

30 min. B. acutangula ga rundt 50 % levedyktige celler fra ekstrakt behandlinger uten gift 

preinkubering. Ekstraktet av stammen, og barken av B.acutangula viste anti-Skorpion gift 

aktivitet med lav cytotoksisk effekt ved lav fortynning(1:50).[14] 

Antifungal aktivitet: 

Eteriske oljer kan brukes mot soppskader i mennesker. De kan være innarbeidet i kremer, 

lotion, drops, osv. som er brukt utvendig på kroppen, for å behandle sykdommer forårsaket av 

A. niger. En studie ble utført med 75 ulike essensielle oljer for hemming av hyfe vekst og 

spore dannelse i Aspergillus niger. B. Acutangula ble funnet utfordrende å bekjempe A. niger. 

B. acutangula viste en hemming av hyfe sone med 10 mm og spore hemming med 16 

(128 × 10
4
) mm.[48] 

Antimalaria aktivitet (En etnofarmakologisk studie) 

 35 medisinske planter som tilhører 25 familier og brukes i behandling av malaria av folk ble 

studert i India.  Informasjon om planter som brukes til behandling av malaria ble samlet inn 

ved å intervjue forskjellige stammer i perioden mars-august 2004 med en rekke 

forhåndsbestemte spørsmål og diskusjoner. Informasjon som samles inn i denne 

undersøkelsen var sjekket med tilgjengelige databaser generert på indisk etnobotanikk og 

medisinplanter. Lignende bruk ble funnet, det vil si å behandle enten malaria eller feber, men 

dataene innhentet i denne undersøkelsen er svært spesifikk for malaria behandling, særlig med 

hensyn til utarbeidelse og plantedeler som brukes. Derfor, har denne studien gitt ny 

informasjon i disse områder. En av de artene som oftest brukes til å behandle malaria er 

B.acutangula, og det var rot-juice som ble brukt.[49] 

Anti-inflammatorisk aktivitet: 

Anti-inflammatorisk analysen ble utført på 20 typer tradisjonelle indonesiske medisinske urter 

ved hjelp av soyabønner lipoksygenase og Hyaluronidase. Frukten av B.acutangula ble funnet 

å ha høy hemmende effekt (86,4 %) på SLO, og IC50 verdien var 39,1 µg/ ml. [50] 
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Anti-tumor aktivitet: 

Anti- tumor aktivitet av bladene av B. acutangula ble vist i en in-vitro, Epstein-Barr 

virus(EBV) aktivering test som ble gjennomført på en del av matvarer og plantemedisiner i 

Thailand. Betydelig, har EBV vært forbundet med noen menneskelige kreftformer. Den 

hemmende effekten (IE) av B. acutangula ekstrakt ble klassifisert som følger: + + + sterkt 

aktive (IE ≥ 70 %). [51] 

Antimikrobiell aktivitet: 

Rå ekstrakter og VLC fraksjoner fra stamme barken i B. acutangula ble testet for deres 

antimikrobielle aktivitet mot to Gram-positive bakterier (Staphylococcus 

Aureus og Bacillus subtilis), to Gramnegative bakterier  

( Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa) og to sopper (Candida albicans og 

Aspergillus niger). Blant metanol, petroleum eter og kloroform ekstrakter, petroleum eter 

ekstrakt viste god aktivitet mot alle testorganismer. Den VLC fraksjonen, PE 16( VLC 

fraksjon elutig med 16 % etylacetat i n-heksan) ble funnet å være svært effektiv mot Bacillus 

subtilis (MIC = 25 mikrogram / ml) og Aspergillus niger (MIC = 12,5 mikrogram / ml). 

Aktivitetene var sammenlignet med standard antibiotika-kanamycin og flukonazol. Basert på 

bedre antimikrobiell aktivitet, petroleum eter og kloroform ekstrakter ble ytterligere 

fraksjonert ved VLC over silika gel 60 (Merck) ved hjelp av n-heksan og etylacetat for 

økende polaritet. 

 

Tabell B. Resultater av antimikrobielle tester med ekstrakter og VLC fraksjoner i form 

av minimum inhibitorisk konsentrasjon i µg/ml [8] 

Ekstrakter/fraksjoer SA BS PA EC AN CA 

PE 200 200 200 400 50 200 

CH 400 400 200 400 200 200 

ME 400 400 - - 200 200 

PE5 100 50 50 50 100 50 

PE10 100 50 50 50 100 50 

PE16 100 25 50 50 50 12.5 

PE20 100 50 50 100 - 50 

PE35 100 50 50 50 - 50 

PE55 25 25 50 50 - 100 
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CH15 - 50 - - 200 100 

CH18 50 50 100 100 200 100 

CH21 - - - - 100 100 

CH27 - - - 200 - 200 

CH35 - - - - - 100 

KANAMYCIN 3.13 0.39 50 25   

FLUCONAZOLE          6.25 6.25 

SA = Staphylococcus aureus; BS = Bacillus subtilis; PA =Pseudomonas aeruginosa, EC = 

Escherichia coli; AN =Aspergillus niger, CA = Candida albicans, PE = Petroleum 

eter ekstrakt, CH = kloroform ekstrakt, ME = Metanol ekstrakt; PE35 og PE55 er VLC 

fraksjoner fra petroleum eter ekstrakt med tall som viser prosentandelen av etylacetat i n-

heksan, CH15 og CH35 er VLC fraksjoner fra kloroform med tall som viser prosentandelen 

av etylacetat i n-heksan.[8] 

Radioaktivitet: 

Det er viktig å ha en god kvalitetssikring av naturmidler for å beskytte forbrukerne mot 

forurensning som medisinske urter kan være forurenset lett med dyrking og bearbeiding. 

Resultatene viser at 
210

Po (et meget sterk alfa-kilde) konsentrasjoner varierer blant plante 

artene. Noen planter viste forhøyet nivå av 
210

Po innhold. Dette indikerte at disse plantene kan 

brukes som en bio-indikator for fremtidig overvåking av denne radionukliden. Den 

maksimum aktiviteten på 56,9 Bq 
-1

 observert for B. acutangula.[32] 

 

Antifertilitet aktivitet: 

50 % etanol ekstrakt av stamme barken viste koagulerende aktivitet i rotter og menneskelig 

sæd på 2 % konsentrasjon. [46] 

Aceton ekstrakt av B. acutangula viste 60- 70 % aniimplantasjon aktivitet i kvinnelige albino 

rotter, i en annen studie.[20] 

Hemolytisk aktivitet: 

Frø ekstrakt viste hemolytisk aktivitet mot humane ABO røde celler. Saltvann ekstrakt av frø 

viste hemolytisk aktivitet mot erytrocytter i mennesker, ape, kanin, rotte, geit, sau, ku, bøffel, 

hest, muldyr og fugl.[46] 
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Andre farmakologiske studier: 

Metanol ekstrakt av stamme bark ble testet for ulike fysiologiske aktiviteter. Ekstraktet viste 

aksjon på tarmsystemet til kanin og marsvin ileum og uterus, men ubetydelig antagonisme 

mot ACH, barium klorid og histamin.[46] 

I en annen studie viste 50 prosent etanol ekstrakt av roten hypoglykemisk aktivitet i rotter og 

gross og hypotermi hos mus. Det viste ikke antiprorozoal, antihelmintik, antiviral, anticancer 

aktiviteter og effekt på respirasjon. Stamme bark viste antiprotozoal aktivitet mot Entamoeba 

histolytica og hypotermi hos mus. Antibakteriell, antifungal, antihelmintik, antiviral, 

hypoglykemisk og anticancer aktiviteter, og effekter på respirasjon, CVS, isolerte marsvin 

ileum og hjerte ble ikke vist.[46] 

Toksikologiske studier 

Akutt oral toksisitet studier viser at ekstrakt av B.acutangula ikke gir noen dødelighet eller 

tegn på toksisitet ved dose på 2000 mg / kg bwpo i eksperimentelle rotter. [7] Det er ikke 

rapportert om mer toksikologiske studier. 

 

Konklusjon/oppsummering 

Barringtonia acutangula er et smalt til middels stor eviggrønn tre med mange tradisjonelle 

anvendelser. Røttene, bark, blader og frø er i bruk som brekkemiddel, slimløsende, og mot 

diaré og gonoré. Frø, blader, stamme bark og røtter er oppgitt til å fungere som en fisk gift. 

Fiske gifter ble mye brukt i Australia. Den giftige egenskapen av frø på fisk kan regnes ut 

etter tilstedeværelse av saponiner. B.acutangula ekstrakter har vært brukt ved hud plager som 

sår, byller, vannkopper og behandling av opthalmia og kolikk i Australia. . Fruktene er kjent 

som sykepleier frukt. I Burma brukes frukten mot blodsykdommer, og blader ved dysenteri. I 

Bombay, er roten brukt ved forkjølelse. De er nyttige mot innvollsorm, magesår, 

hudsykdommer spedalskhet og hoste i India og sårbehandling i Thailand. Barken brukes også 

på sår i Fillipinene. I Kambodsja brukes barken ved diaré og blennorrhagia og som 

febernedsettende middel, og ved malaria. Ferske blader brukes i tropiske områder ved 

revmatisme. En god del kjemiske forbindelser i planten er blitt identifisert.  Flere 

vitenskapelige studier har rapportert antibakteriell og antifungal aktivitet. Antimikrobiell 

aktivitet av B. acutangula støtter sin folkemedisin bruk mot smittsomme sykdommer 

dysenteri, diaré og gonoré osv. Anti-Skorpion gift aktivitet støtter også folkemedisin bruk mot 
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slangebitt. Vitenskapelige studier viser antiinflammatorisk og antimalaria effekt som støtter 

folkemedisin bruken.  Antioksidant effekten spiller en stor rolle for immunforsvaret og 

aldringsprosessen. Når det gjelder indikasjon som middel mot hudsykdommer, kan det også 

bekreftes på grunnlag av plantens antimikrobiell, antisopp og antiinflammatorisk effekt. 

Derfor den tradisjonelle bruken mot hudsykdommer har en vitenskapelig støtte. Antifertilitet 

og anti-tumor effekt var også dokumentert gjennom to forskjellige studier. Akutt oral 

toksisitet studier viser at ekstrakt av B.acutangula ikke gir noen dødelighet eller tegn på 

toksisitet ved dose på 2000 mg / kg bwpo i eksperimentelle rotter. B. acutangula er en plante 

som har interessant påståtte egenskaper. Dette gjør at videre undersøkelse av planten kan føre 

til at vi i fremtiden muligens kan få nytte av de påståtte egenskaper. 
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Boerhavia diffusa L. 
 

Familie: Nyctaginaceae[1, 2] 

Arabisk: Hand qoqo[2] 

Bengal: Rakta punarnava, Gandhapurna, Raktapunarnaba, Punarnaba, Sveta punarnaba, 

Punarnava [3] 

Botanisk navn: Boerhaavia diffusa L.[1] 

Burmesisk navn: Payan- nava[1] 

Engelsk: Spreading Hogweed[2], Pigweed[4] 

Fransk: Herlee a cochons[2] 

Gujarati: Vakha-khaparo, Dholi saturdi, Satodi[4] 

Hindi:Godhaparna[2] Gadapurna, Lalpunarnava, Sant, Thikri, Biskhafra.[4] 

Japansk: Benikasumi[2] 

 Kannada: Kommeberu, Sanadika, Komma, Balavadikae, Gajjeru[4] 

Malayisk: Chuvanna, Tazhutawa, Tamilama, Thazhuthama, Titudamma[4] 

Mar: Khapra, Vasu, Punarnava, Kharaparya, Raktavasu, Tambadivasu[4] 

Nepalsk: Punarnwa[2] 

Oriya: Laalapuiruni, Ghodapuruni[4] 

Persisk: Denispat[2] 

Punjabi: Itcit, Khattan, Itsit[4] 

Sanskrit: Punarnava[2] 

Sinhalese: Sarana[2] 

Tamilsk: Mukku-rattai keerai, Mukkaratti, Mukaratte-kirei, Mukkarattai[4] 

Telugu: Erra galijeru, Attatamamide, Punarnava, Atikamamidi, Giligeru, Yerragalijeru.[4] 

Tysk: Punarnava[2] 

Unani: Bish khapra[2] 

Synonymer: Boerhaavia repens L.[2] 

Biologisk aktiv del av planten: Blader[1, 5, 6], Rot[1, 7, 8], Blomster og frø[7, 9] 

 

Fakta om planten 

B.diffusa er en medisinsk plante, vanligvis kjent som punarnava i India. Den er vanlig i India, 

Bangladesh og andre tropiske områder i Asia.[7] Punarnava (Punah punarnava bhawati iti), på 

sanskrit oversettes som det som blir frisk igjen og igjen.[10] Den finnes opptil 7000 fot høyde 
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i de varme dalene i Himalaya. Den finnes også i Ceylon, Malaya- halvøya, som strekker seg 

til Australia, Kina, Afrika og Amerika. Bladene er enkle, ganske tykke, på motsatt side, som 

oppstår i ulike par i hver node, og er ovale - avlange. Blomstene er svært små.[11] Det finnes 

to typer blomster, en med hvite blomster og en annen med røde blomster.[9]Frukten er svært 

klebrig og lett avtakbar. [12] 

 

Tradisjonell bruk 

B.diffusa er allment brukt i tradisjonell medisin i flere amerikanske, afrikanske og asiatiske 

land.[11] 

I India brukes denne planten for behandling av diabetes, stress, dyspepsi, magesmerter, 

betennelse, gulsott, utvidelse av milt, hjertesvikt og bakterielle infeksjoner. Den er kjent for å 

ha anti-inflammatorisk, anti konvulsiv, anti fibrinolytisk, vanndrivende, leverbeskyttelse og 

immunmodulerende aktiviteter. Hele planten av B. diffusa er en svært nyttig kilde, som er 

dokumentert i Indisk farmakope som et vanndrivende stoff. Plante pulver brukes mot 

abdominal tumor og kreft. Den er også nyttig i å dempe epilepsi, dysenteri og 

inflammatoriske nyresykdommer. I Ayurvediske medisin, ble B. diffusa brukt som 

hjelpemiddel i behandling av lungetuberkulose i tillegg til kjemoterapi. [7] I tillegg har hele 

planten galaktagog (Laktogent) aktivitet.[13] 

Den har også blitt rapportert å være nyttig i behandling av elefantsyke, natt blindhet, 

hornhinne sår og nyresykdom.[3] 

I Nigeria, bruker Joruba-talende folk vanligvis infusjoner av planten som milde 

avføringsmidler og som febernedsettende middel for barn.[8] 

I Burma brukes blader og rot av planten i behandling av astma, anemi og inflammasjoner.[1] 

Rot 

Røttene ble brukt som avføringsmiddel og vanndrivende, anasarka, ascites, gulsott, astma og 

sparsom (scanty)urin, anemi, gonoré og inflammatoriske lidelser. I sørvestlige Nigeria, spises 

den som grønnsak, mens roten brukes til behandling av dysenteri. I India spises den også som 

grønnsak i Vest-Bengal, mens rotens lim blir brukt til å kurere blodige dysenteri i Madhya 

Pradesh. Den brukes til behandling av leukorrhea, revmatisme og mageknip av Shariyah 

stammen. I Indo-Nepal Himalaya, blir den brukt til å skylle renal systemet, og å behandle 

nyre svakhet og blodtrykk. I brasiliansk urtemedisin, brukes den som vanndrivende middel, 

for alle typer leversykdommer, inkludert gulsott og hepatitt, for galleblæren smerter, urinveier 
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og nyresykdommer. Røttene kan brukes som et lim, eller omslag til huden for å drepe og 

fordrive ormer fra huden.[7, 14] Røttene brukes også til forebygging, ledelse og / eller 

behandling av krampaktige lidelser hos babyer.[8] 

 

Blomster og frø  

Blomster og frø brukes som prevensjonsmidler. De ble brukt som vanndrivende og for å 

behandle blodtrykk. De er også brukt i behandling av magesmerter, anemi, hoste, kulde og en 

potent motgift for slange og rotte biter, i nefrotisk syndrom, hepatitt, galleblære abnormiteter 

og urinveier.[7] Den røde blomster typen blir brukt i karriretter og suppe. Den blir gitt internt 

som blod renser, og for å lindre muskelsmerter.[9] 

 

Blader 

Blader har vist seg å ha anti-diabetisk og smertestillende effekter.[6] 

Kokte eller saft av bladene av B.diffusa brukes i Martinican (i Martinique) folkemedisinen for 

sin smertestillende og betennelsesdempende egenskaper[5] 

 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske studier 

Aktive komponenter i B. diffusa er samlet i tabellen nedenfor: 

Tabell A. Komponenter isolert fra B. diffusa. [14] 

Komponenter 
Kjemiske 

type 

Boeravinon A–F Flavonoid 

Boerhaavin syre Alken 

Borhavine Xanton 

Borhavone Flavanoid 

Campesterol Steroid 
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Komponenter 
Kjemiske 

type 

Daucosterol Steroid 

Hypoksantin 9-l-arabinofuranosid Alkaloid 

Liriodendrin Lignan 

Punarnavin 1–2 Alkaloid 

Punarnavosid 
 

Ursolin syre Triterpen 

β-Sitosterol Steroid 

β-Sitosterol-β-d-glukosid Glykosid 

Tetracosanoin, heksacosanoin, stearin, palmitin, arakidon syrer  
Organisk 

syre 

3,4-Dihydroksy-5-metoksycinnamoyl-rhamnosid, quercetin 3-O-

rhamnosyl(1 → 6)galaktosid (quercetin 3-O-robinobiosid), quercetin 3-O-(2″-

rhamnosyl)-robinobiosid, kaempferol 3-O-(2″-rhamnosyl)-robinobiosid, 3,5,4′-

trihydroksy-6,7-dimetoksyyflavon 3-O-galaktosyl(1 → 2)glukosid [eupalitin 3-

O-galaktosyl(1 → 2)glukosid], caffeoyltartarin syre, kaempferol 3-O-

robinobiosid, eupalitin 3-O-galaktosid, quercetin og kaempferol 

Fenol 

 

 

β-sitosterol, β-sitosterol-β-D-glukosid, tetrakosanoin, heksakosanoin, stearin, palmitinsyre, 

arakidonsyrer, hentriasontan, ursolin syre, og hypoksantin 9-L-arabinofuranosid ble rapportert 

fra røttene, frø og blader av B.diffusa gjennom en del kjemiske studier.[15] 

 

En annen studie som ble gjennomført på 35 forskjellige planter viste at B. diffusa og 

19 andre av de plantene inneholder alkaloider.[16] 
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B.diffusa inneholder ikke høy protein mengde, men er en god kilde til essensielle 

aminosyrer. Forskjellige deler av planten ble undersøkt for protein innholdet.[17] 

 

Tabell B. N2, Protein og frie aminosyrer i forskjellige deler av B.diffusa 

B.diffusa ulike deler % N2 % 

protein 

Fri 

aminosyre 

Konsentrasjon 

av hver 

aminosyre 

(mg/100 g) 

No.av ikke 

identifiserte 

fri 

aminosyre 

Stamme, blader 1.25 7.812 Aspargin 

syre 

0,47  

Glutamin 

syre 

0,1 

Tyrosin 1,35 

Valin 1,7 

Prolin 0,65 

Treonin 1,5 

Rot 2,34 14,625 Fenylalanin 0,25  

 

 

 

0,763 

Asparginsyre 0,35 

Glutamin 

syre 

0,65 

Tyrosin 2,15 

Valin 1,25 

Blomster 1,87 11,687 Aspargin 

syre 

0,47  

Glutamin 

syre 

0,1 

Tyrosin 1,35 

Valin 1,7 

Prolin  0,65 

Treonin 1,5 
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Studie av flyktige forbindelser kan være verdifullt, ettersom disse forbindelsene er beskrevet 

til å ha flere biologiske funksjoner. 

En metabolitt profilering og biologisk undersøkelse ble foretatt i blader og røtter og store 

forskjeller ble funnet mellom de to delene av planten. Den flyktige sammensetningen ble 

analysert for første gang ved hjelp av HS-SPME-GC-MS og flere forbindelser, deriblant 

terpener, fenylpropaner, indol forbindelser, norisoprenoider, blant annet, ble identifisert. 

Organisk syre analyse ble også utført. Kvantitative forskjeller mellom de to vegetabilske 

materialer ble funnet. I tillegg ble flere flavonoider og en fenolisk syre også bekreftet.[18] 

 

Tabell C. Flyktige forbindelser identifisert i vandig ekstrakt av B. diffusa blader og 

røtter ved hjelp av HS-SPME-GC-MS[18] 

Nummer Komponenter Mengde (%)
a
 

 

Blader Røtter 

Alifatiske komponenter 

1 cis 4-Heksen-1-og lignende 0,009 0,078 

2 2-Deken-1-og lignende 0,055 0,065 

3 2-Nonen-1-og lignendec 0,13 – 

4 trans 2-Oktanalc 0,007 0,033 

Fenylpropanoider 

5 Eugenol 0,285 0,046 

6 Vanilin 0,446 – 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=7048b08adff1d44a27d9196651b61ced&searchtype=a#tblfn2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4


                                                                                                      Boerhavia diffusa L. 

 
 

Medisinplanter fra Burma Side 77 

 

Nummer Komponenter Mengde (%)
a
 

 

Blader Røtter 

Indolic og pyrrolic komponenter 

7 3-fenyl-2-(2′-pyridyl)-indol 0,21 – 

8 Indolb 0,488 – 

9 Metylpyrrol 0,026 – 

Norisoprenoider 

10 Dihydroactinidiolidc 3,123 – 

11 β-Iononec 0,055 – 

12 β-Syklokitralb,c 0,06 – 

Sesquiterpener 

13 Geranylacetonb,c 0,035 0,03 

Terpener( monoterpener) 

14 Fellandrenb 0,024 0,018 

15 Isomentonb,c 0,038 0,052 

16 Kamforc 0,043 – 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=7048b08adff1d44a27d9196651b61ced&searchtype=a#tblfn2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
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Nummer Komponenter Mengde (%)
a
 

 

Blader Røtter 

17 Limonenb,c 1,401 1,528 

18 Mentolb,c 0,462 0,199 

19 α-Pinenb,c 0,023 0,008 

20 Safranalc 0,19 – 

Diverse komponenter 

21 Benzofenonc 

 

0,065 

22 Benzotiazolc – – 

23 Linalyl antranilat 0,03 0,016 

24 4-Oksoisoforon 0,346 – 

25 Resorcinol monoacetat – 1,1 

26 Toluenc 
0,187 0,276 

 

a verdi resultater fra gjennomsnittet av tre bestemmelser. 

b komponentene allerede er beskrevet i Nyctaginaceae familien. 

c komponentene identifisert ved hjelp av autentiske standard 

Tabell D. Organiske syrer i vandig ekstrakt av B. diffusa blader og røtter (mg/kg tørr 

basis).
a
 [18] 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=7048b08adff1d44a27d9196651b61ced&searchtype=a#tblfn2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=0631d4582b247d273be2562eb28238f9&searchtype=a#tblfn4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4WHDD4T-5&_user=674998&_coverDate=08%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000036598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=674998&md5=7048b08adff1d44a27d9196651b61ced&searchtype=a#tblfn5
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Organisk syre Blader Røtter 

Fumar 6782.0 ± 197.9 12977.4 ± 240.2 

Ketoglutaric 4073.1 ± 222.4 598.8 ± 100.3 

Oksal 10621.1 ± 1196.4 24688.2 ± 92.8 

Pyrodrue 2124.4 ± 47.3 472.6 ± 33.6 

Quinidin Nq 12179.7 ± 376.2 

Total 23600.6 50916.6 

a
 Resultatene er uttrykt som betyr ± standard avvik på tre bestemmelser. NQ: ikke kvantifisert 

Fenoliske syrer og flavonoler av ni blad og tre rot prøver av B. diffusa, samlet inn på ulike 

steder og utsettet for flere tørking prosedyrer. Ti fenoliske forbindelser ble identifisert: 3,4-

dihydroksy-5-metoksycinnamoylrhamnosid, quercetin 3-O-rhamnosyl (1 → 6) galaktosid 

(quercetin 3-O-robinobioside), quercetin 3-O-(2 "-rhamnosyl)-robinobioside, kaempferol 3-O-

(2 "-rhamnosyl)-robinobioside, 3,5,4 '-trihydroksy-6,7-dimetoksyflavone 3-O-galaktosyl (1 → 

2) glukosid [eupalitin 3-O-galactosyl (1 → 2) glukosid], caffeoyltartarin syre, kaempferol 3-

O-robinobioside, eupalitin 3-O-galaktosid, quercetin og kaempferol. Kvantifisering ble 

oppnådd ved HPLCPAD og to fenoliske mønstre ble funnet for bladene, der quercetin 3-O-

robinobioside eller quercetin 3-O-(2 "-rhamnosyl)-robinobioside var den store sammensatte. 

Caffeoyltartarin syre var bare til stede i roten. Resultatene som ble oppnådd viste at 

geografisk opprinnelse (særlig arten av jorda), men ikke tørkeprosessen, påvirker fenoliske 

sammensetningen.[6] 

 

175 iranske planteekstrakter fra 51 forskjellige familier ble analysert for saponiner, 

flavonoider, tanniner, og alkaloider. B.diffusa viste innhold av flavanoider og saponiner.[19] 

 

Urt og roten av B.diffusa ble separat analysert for kjemiske sammensetning, alkaloidal 

innhold og aminosyresammensetning. Begge er rike på protein og fett. Alkaloid innholdet er 
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lavt. Urten inneholder 15 aminosyrer inkludert 6 essensielle aminosyrer, mens røttene 

inneholder 14 aminosyrer inkludert 7 essensielle aminosyrer. Asparaginsyre og glutaminsyre 

er tilstedet i relativt store mengder i urten og røttene[20] 

  

Kjemiske undersøkelse av røttene: 

Tre nye rotenoider, boeravinoner D, E og F har vært isolert fra metanol ekstrakt av røttene til 

B.diffusa. Isolering av tre nye rotenoider kalt boeravinoner A, B og C, og to kjente lignaner, 

liriodendrin og syringaresinol mono-β-D-glukosid, fra eter ekstrakt og metanol ekstrakt av 

røttene til B.diffusa ble også rapportert.[21-23] 

Fra roten av B. diffusa har fire nye komponenter nemlig boerhavisterol, boerhadiffusene, 

diffusarotenoid og boerhavilanostenyl benzoat og et kjent rotenoid, boeravinon A, blitt isolert 

i en annen studie.[24] 

Hentriacontan, β-sitosterol og ursolin syre var isolert fra roten av B.diffusa.[25] 

Punarnavosid isolert fra røttene av B. diffusa har blitt karakterisert som 2-glukopyrano-4-

hydroksy-5-(p-hydroksyfenyl)-propionyldifenylmetan i en annen kjemiske undersøkelse.[15] 

En annen studie viste at B.diffusa fettsyresammensetningen er preget av tilstedeværelsen av 

isopalmitat (1,1 %) og behenat (4,2 %) og av høy arachidat (6,3 %) og av mettede fettsyrer 

(38 %)[26] 

En detaljert plantekjemisk analyse av metanol ekstrakt førte til isolering av en ny (9-O 

metyl-10-hydroksycoccineoneB) og seks kjente (boeravinoneC,10- demetylboeravinon C, 

coccineonE, 2‗-O-methylabronisoflavone, boeravinon F og coccineon B rotenoid) derivater. 

Strukturen i den nye blandingen var bestemt gjennom tolkning av sin MS og NMR data. [27] 

En ny dihydroisofuranoksanton, metyl 3,10-dihydro-11-hydroksy-1-metoksy-4,6-dimetyl-10-

okso-1H-Furo [3,4-b] Xanten-3-karboksylat, utpekt som borhavine, har blitt isolert og 

karakterisert fra benzen ekstraktet av røttene til B. diffusa.[28] 

Fra røttene til B. diffusa ble en ny C-metylflavon isolert og karakterisert som 5,7 

dihydroksy- 3 ', 4'-dimetoksy-6,8-dimetylflavon på grunnlag av kjemiske og spektroskopiske 

bevis.[29]   

I tillegg til β-sitosterol, har en ny syre isolert fra røttene av B.diffusa blitt karakterisert som 

triakont-24-en-1-Oin syre av spektrale data.[30] 

 



                                                                                                      Boerhavia diffusa L. 

 
 

Medisinplanter fra Burma Side 81 

 

 

Kjemiske undersøkelse av bladene: 

En studie av blad ekstrakt viste 0,001 mg/g Na, 0,88 mg/g Ca og 0,29 mg/g K i tørkede 

blader.[31] 

70 spiselige bladgrønnsaker i India ble analysert for total karotenoider (TC) og β-karoten 

(BC) innholdet ved hjelp av væskekromatografi (HPLC). Vitamin A-aktivitet uttrykt som 

retinol ekvivalenter (RE) ble beregnet basert på in vivo omregningsfaktor gitt av WHO.  

Tabell E. Total karotenoid (TC) og β-karoten (BC) innhold av B.diffusa med moderat 

vitamin A-aktivitet (RE) [32] 

Plante Fuktighet g 

% 

TC mg % BC mg % % av BC i 

TC  

RE mg % 

 B. diffusa 87,99 11,61 2,65 22,82 0,44 

 

I en annen studie på spiselige deler av en del planter fra India, ble 2,1 g protein, 2,4 g fiber, 

77,9 mg vitamin C, 82,5 mg Ca og 13,1 mg Fe/100 g spiselig del funnet i blader av 

B.diffusa.[9] 

I en annen studie ble bioaktiv eupalitin (3-O-β-D-galaktopyranosid) isolert av pulveriserte 

bladene av B.diffusa. [33] 

Kalsium tilgjengelighet av B. diffusa er ganske lav og det kan tilskrives et høyere oksalat 

innhold i denne planten. Biotilgjengelige jern ble også analysert ved hjelp av likevekt dialyse 

gjennom denne studien.[34] 

 

Tabell F. Jern og Kalsium innhold i Grønn bladrik grønnsak (g kg−1 fersk grønnsak)[34] 

Grønn 

bladrik 

grønnsak 

Total Jern Biotilgjengelig 

Jern 

Total 

Kalsium 

Biotilgjengelig 

Kalsium 

Boerhaavia 

diffusa 

0,0783 0,0236  3,4428 0,4118  
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Tabell G. Oksalat, tannin, Fytinsyre og kostfiber innhold av Grønn bladrik grønnsak (g 

kg−1 fersk grønnsak)[34] 

Grønn 

bladrik 

grønnsak 

Oksalsyre Uløselig 

kostfiber 

 

Løselig 

Kostfiber 

Kostfiber Tanniner 

 

Fytinsyre 

 

Boerhaavia 

diffusa 

11,69 61,60 10,0 71,60 0,8945 0,0398 

 

En annen studie ble gjennomført på grønn bladrike grønnsaker, og B.diffusa var inkludert 

i denne studien. Resultatene er vist i tabellene (H-K). Den hadde høy mengde kopper, total 

oksalat og kalsium.[35] 

Tabell H. Oksalat, tannin, Kostfiber og Fytinsyre innhold av grønn, bladrik grønnsak-

per 100 g fersk grønnsak[35] 

 

Grønn 

bladrik 

grønnsak 

Total 

oksalat(mg) 

Løselig 

oksalat(mg) 

Tanniner(mg) Uløselig 

kostfiber(g) 

Løselig 

kostfiber(g) 

Fytinsyre(mg) 

B. diffusa 1250 420 94 6,23 1,04 4,08 

 

 

Tabell I. Mineral innhold av grønn, bladrik grønnsak per 100 g fersk grønnsak[35] 

Grønn bladrik grønnsak Ash (g) Ca (mg) P (mg) K (mg) Na (mg) Mg (mg) 

B.diffusa 2.91 330 27 381 — 167 

 

 

Tabell J. Spor mineral og vitamin innhold av grønn, bladrik grønnsak—mg/100 g fersk 

grønnsak[35] 
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Grønn bladrik 

grønnsak 
Jern Sink Kopper Krom Mangan 

Askorbin 

syre 

Tiamin Total 

karoten 

β 

Karoten 

B.diffusa 7.83 0.44 0. 22 0.040 — 16 0.09 32.02 6.73 

 

 

Tabell K. Spiselige delen, fuktighet, protein og eter ekstrakt av grønn, bladrik 

grønnsak(g/100 g fersk grønnsak) [35] 

 

Plante Spiselige delen Fuktighet Protein Eter ekstrakt 

B.diffusa 62 82.1 3,0 0,46 

 

 

I en studie på ikke-tradisjonelle grønne grønnsaker fra Andhra Pradesh, ble lav oksalsyre 

innhold funnet fra B.diffusa i forhold til andre grønne grønnsaker fra dette området.[36] 

Tabell L. Sammensetning av ikke-tradisjonelle grønne grønnsaker på fersk vektbasis per 

100 g spiselig del[36] 

Plante 

F
u
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g
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g
 

F
at

 g
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 g
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B.diffusa 82,28±1,07 5,93±0,12 0,48±0,12 1,20±0,25 3,27±0,11 15,17±0,78 6,10±0,16 29,02±0.09 97,47±0,18 

 

Hypoksantin-9-L-arabinofuranosid ble også isolert fra bladene av B.diffusa i en annen studie. 

[37] 

Biologiske studier 

Antioksidant effekt 

I en studie evaluerte forskere antioksidantaktivitet av uvanlige vegetabilske ekstrakter av fem 

planter. B.diffusa, en av de plantene, ble også vurdert for askorbinsyre, β-karoten, tokoferol, 

total løselige fenoler, fenoliske syrer og mineraler. B.diffusa blader hadde 15.2 mg/100 g 

tokoferol og de andre komponentene i tillegg og da viste antioksidant effekt.[38] 
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I en studie på vandig ekstrakt av hver plante del av B.diffusa viste bladene sterkere 

antioksidantaktivitet enn røtter.[18] 

En analyse av flyktige forbindelser i vandig ekstrakt av bladene og røttene av B. diffusa, ved 

hjelp av en HS-SPME-GC-MS teknikk ble gjennomført. I tillegg til fenolene, var organiske 

syre profil og in vitro antioksidant og anti-acetylkolinesterase aktiviteter som ble beskrevet 

for første gang. Den sterke antioksidantaktiviteten som ble funnet kan føre til bruk av denne 

arten i næringsmiddelindustrien, for å hindre harskning og øke holdbarheten av produktene, 

eller i farmasøytisk industri i anti-aldring formulering.[18] 

Total fenolisk innhold og antioksidant aktivitet av B.diffusa ble undersøkt i en annen studie. 

Antioksidant aktiviteten var ikke høy.( se tabell M) 

Tabell M. Antioksidant aktivitet(AOA % ±/standard error [SE]) og total fenol innhold 

(TPC,GAE mg/g SE på tørket vektbasis) [39] 

 

 

 

 

 

Leverbeskyttende effekt 

Ekstrakter av B. diffusa blader ble evaluert for antioksidant og leverbeskyttelse effekt i 

paracetamol-indusert leverskade modell. Vandig og etanol ekstrakter reduserte effekten av 

alkalisk fosfatase(ALP), laktat dehydrogenase(LDH), alanin aminotransferase(ALT), aspartat 

aminotransferase(AST), og nivået av bilirubin i serum som ble forhøyet med paracetamol. 

Paracetamol forgiftning førte til reduksjon i serum og lever albumin nivå som ikke var 

signifikant økt med forbehandling med ekstrakter. De ble også beskyttet mot paracetamol 

indusert lipid peroksidering. Disse resultatene viste at blad ekstrakt fra B. diffusa har 

leverbeskyttende virkning mot paracetamol-indusert leverskade som kan formidles gjennom 

styrking av antioksidantforsvaret. [14] 

 

Kloroform og metanol ekstrakter av røttene av B. diffusa viste leverbeskyttelse aktivitet mot 

CCl4 forgiftning hos rotter. Kromatografisk fraksjonering viste en rotenoid, et steroid, og en 

flavon som har leverbeskyttende aktivitet.[40] 

 

Plante Part AOA(%) TPC(mg/g) 

B.diffusa Rot 36,29±/1,2 3,49±/0,5 
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En alkoholholdig ekstrakt av hele planten gitt oralt viste leverbeskyttende aktivitet mot 

eksperimentelt indusert karbontetraklorid levertoksisitet i rotter og mus. [41] 

 

I en studie ble effekten av sesongene, tykkelse av røtter og form av dose (enten vannbasert 

eller pulver) studert for deres leverbeskyttende aktivitet. Resultatene viste at en vandig 

ekstrakt (2 ml / kg) av røtter i diameter 1-3 cm, samlet i mai måned (sommer), viste markerte 

beskyttelse av et flertall av serum parametre, dvs. GOT, GPT, ACP og ALP, men ikke GLDH 

og bilirubin, dermed tyder riktig størrelse og tidspunkt for innsamling av B. diffusa røttene for 

de mest ønskelige resultater. Videre studiene viste seg også at vandige ekstraktet (2 ml / kg) 

som ble administrert har mer leverbeskyttende aktivitet enn pulverform, dette er sannsynligvis 

på grunn av bedre absorpsjon av væskeformen gjennom tarmkanalen.[42] 

Vann ekstrakt av en del planter, inkludert B.diffusa ble undersøkt mot aflatoksin produksjon 

og veksten av to kjente aflatoksin produserende sopp, Aspergillus flavus og A. parasiticus. 

B.diffusa hemmet aflatoksin produksjon i mer enn 50 %. Aflatoksin er en av de meste kjente 

stoffer som er hepatocarcinogen. 

Tabell N. Effekt av plante ekstrakter på Aflatoksin produksjon og veksten av A.flavus 

og A.Parasiticus.[43] 

                                               % hemming av 

 Aflatoksin B1 produksjon                       Vekst 

Plante navn Asp. Fl. Asp. Par. Asp. Fl. Asp. Par. 

Boerhaavia 

diffusa 

78,43 85,15 34,28 54,54 

 

Effekt på nyre-stein 

En in vitro- studie ble gjennomført av ekstraktet av B. diffusa ved hjelp av en enkel diffusjon 

gel vekst teknikk. Veksten av krystaller uten og med ekstrakter ble overvåket med jevne 

mellomrom. Når konsentrasjonen av B. diffusa økte, økte hemming av krystaller også i gel 

media så vel som oppløsningen av krystaller på gel - væske- grensesnittet økte. Den 

gjennomsnittlige størrelsen på krystallene var 0,35 cm ved 0,5 % B. diffusa og var bare 0,2 cm 

ved 1 % B. diffusa. Vekstfarten på den økende struvittkrystaller ble redusert når 

konsentrasjonen av B. diffusa økte. Størrelsen på krystaller etter fragmentering ble funnet 
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enda mindre enn 1 mm, som var langt mindre enn 5 mm, som er den maksimale  

dimensjon av urin krystallen som kan lett passere gjennom urinveiene. 

Ekstraktet av B. diffusa hemmet veksten av struvittkrystaller in vitro. Denne studien kan 

brukes for å utforme strategi for forebygging eller oppløsning av urin steiner. [3] 

 

Flere ayurvediske planter er kjent for å ha effekt mot ulike urin krystaller. Tre planter 

inkludert B.diffua ble analysert for antikrystall aktivitet mot grunnleggende kalsium fosfat 

(BCP), kalsium pyrofosfat (CPPD) og monosodium urat monohydrat (Msum). Effekten av 

hver plante ble analysert på mikrokrystaller i 24-mikroplater godt in vitro. I vandige 

ekstrakter på anbefalt dosering og med dobbel dose av ekstrakter i 24 timer, ble ingen 

oppløsende effekt sett med B.diffusa.[44] 

 

Anti- hemolytisk aktivitet 

 Anti- hemolytiske aktiviteten av B. diffusa på erytrocytter av pasienter ble undersøkt. Vandig 

ekstrakt av B. diffusa viste en signifikant antihemolytisk effekt. I den foreliggende  studien, 

presenterte nyresyke pasienter en økning i osmotisk skjørhet, som ble endret i nærvær av 

plante ekstraktet.  Dette kan skyldes at B. diffusa endrer erytrocytt membran 

sammensetningen eller en direkte / indirekte effekt på intracellulære natrium og lindring av 

oksidativ stress[45] 

Immunmodulerende effekt 

Effekten av punarnavine på immunsystemet ble studert ved hjelp BALB / c mus. Punarnavine 

er et alkaloid som finnes i B.diffusa. Gjennom denne studien ble dette alkaloidet isolert fra 

B.diffusa. Administrasjon av Punarnavine (40 mg / kg kroppsvekt) ble funnet å øke det totale 

antall hvite blodlegemer på sjette dag. Benmarg cellularitet og antall α-esterase positive celler 

ble også økt med administrasjonen av punarnavine. Administrasjonen av punarnavine 

betydelig reduserte forhøyede nivåer av proinflammatoriske cytokiner som TNF-α, IL-1β og 

IL-6 i mus. Disse resultatene indikerer immunmodulerende aktivitet av punarnavine.[46] 

 

Planteekstrakter har vært mye vurdert for mulige immunmodulerende egenskaper. B. diffusa 

heksan, kloroform og etanol ekstrakter, og to rene forbindelser Bd-I (eupalitin-3-O β-D 
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galaktopyranosid) og Bd-II (eupalitin) ble evaluert in vitro for deres effekt på T celle mitogen 

(fytohemagglutinin; PHA) stimulert spredning av humant perifert blod mononukleære celle 

(PBMC).  

Kloroform og etanol ekstrakter hemmet PHA stimulert spredning av perifert blod 

mononukleære celler, NK celle cytotoksisitet samt NO produksjon av RAW 264,7. Bd-I 

renset fra etanol med samme dose hadde lik eller mer effektiv virkning enn etanol ekstraktet  

som ble nevnt over. Bd-I hemmet produksjonen av PHA stimulert IL-2 på protein og mRNA 

transkripsjon nivåer og LPS stimulert TNF-α produksjon i menneskelig PBMC. Den også  

blokkerte aktiveringen av DNA binding av kjernefysiske faktor-κB og AP, to store  

transkripsjonsfaktorer sentralt involvert i uttrykk for IL-2 og IL-2R genet, som er nødvendige  

for T celle aktivering og spredning. Resultater rapporterer selektiv immunsuppressiv aktivitet  

av B. diffusa blad ekstrakter, og at denne virksomheten ligger i eupalitin-3-O-β-D 

galaktopyranosid (Bd-I) isolert og renset fra etanol ekstraktet. Dermed, kunne Bd-I være en  

kandidat for utvikling som en immunsuppressiv.[47] 

 

Etanol ekstrakt av B. diffusa røtter hemmet menneske NK celle cytotoksisitet in vitro, 

produksjon av NO i mus makrofag celler på 100 og 500 µg / ml konsentrasjoner, IL-2 og 

TNF-α i menneskelig PBMC. Hemming i produksjon av alle cytokiner ble observert i utvalget 

behandlet med B. diffusa. Studien viser immunsuppressiv potensialet i etanol ekstrakt av B. 

diffusa. Forsøket ble gjentatt tre ganger med effektorceller av tre ulike frivillige. Alle tre 

forsøkene viser signifikant hemming av menneskelig NK celle cytotoksisitet in vitro av B. 

diffusa ekstrakt.[48] 

 

Alkaloidet i B.diffusa ble undersøkt for sin effekt på cellulære og humorale funksjoner hos 

mus. Oral administrasjon av fraksjonen (25-100 mg / kg) vesentlig hemmet SRBC-indusert 

forsinket overfølsomhetsreaksjoner hos mus. Imidlertid var hemming observert bare under 

post-vaksinasjon medikamentell behandling, mens ingen effekt ved pre-immunisering 

behandling ble observert. En betydelig dose-relatert økning i antistofftiter ble observert under 

pre-og post-immunisering behandling.  

Denne undersøkelsen viste in vivo immunstimulerende aktivitet av B. diffusa alkaloidet uten 

en in vitro effekt. Den klarte ikke å vise noen effekt på T-og B-lymfocytt spredning i fravær 

av mitogener Con A og LPS, henholdsvis, noe som indikerer at den er blottet for enhver 

mitogen aktivitet. Tilsvarende, klarte B. diffusa å øke T-og B-celle proliferasjon respons i 
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nærvær av de respektive mitogener. Imidlertid var ved høyere konsentrasjoner B. diffusa 

funnet å redusere T-og B-celle spredning respons, men denne nedgangen ble observert både i 

nærvær og fravær av mitogen, som tyder på at B. diffusa preparatet er giftig ved høyere 

konsentrasjoner. I konklusjonen, har resultatene oppnådd idenne studien vist 

immunstimulerende aktivitet in vivo uten en in vitro effekt.[49] 

Ioniserende stråling har blitt et kraftig verktøy i behandling av kreft. Ikke selektive kreftceller 

samt normale celler kan drepes gjennom denne prosessen. De fleste av de dødelige 

bivirkninger er forbundet med immunsuppresjon, og det er godt dokumentert at 

immunomodulerende stoffer har høy radiobeskyttende aktivitet. 

Den radiobeskyttende effekten av hydro-alkoholholdig ekstrakt av B.diffusa ble studert ved 

hjelp av in vivo mus modell. De bestrålte musene ble behandlet intraperitoneal med 20 mg / 

kg av ekstraktet. Dyrene ble ofret på ulike tidsperioder etter hele- kropp stråling. De mest 

berørte vevene, benmarg og tarm var betraktelig beskyttet av intraperitoneal administrering av 

B. diffusa. Totalt hvite blodlegemer ble redusert etter stråling, og det nådde et nesten normalt 

nivå ved den niende dagen. Forhøyet nivå av serum og lever alkalisk fosfatase etter stråling 

ble redusert i B. diffusa-behandlede gruppen. Lipid peroksidering nivået også økte i bestrålte 

dyr både i leveren og serum, men i B. diffusa-behandlede dyr, var en signifikant reduksjon i 

lipid peroksidering nivåer. Agarose gel elektroforese av DNA isolert fra benmargen hos mus 

eksponert for gammastråling viste stor skade som ble redusert ved behandling med B. diffusa. 

Disse resultatene indikerer immunmodulerende effekt av hele planteekstraktet av B. 

diffusa.[50] 

 

Anti fungal effekt 

Kloroform ekstrakt av røtter "av B.diffusa har vært identifisert for sine soppdrepende 

egenskaper mot soppen, M. gypseum.[51] 

I en studie ble antifungal effekt av 18 medisinske planter fra Chhindwara undersøkt i India 

mot M.gypseum, C.tropicum og T.terrestre. Minimum veksthemming mot T.terrestre ble 

observert av B.diffusa(1,76 %). B.diffusa hadde moderat antifungal effekt mot 

M.gypseum(39.01 %). [52] 
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Anti metastatisk og Anti proliferasjon effekt 

Alkaloidet, punarnavine isolert fra planten B.diffusa ble studert for sitt anti- metastatisk 

aktivitet ved å bruke B16F-10 maligne celler i C57BL / 6 mus. Administrasjon av 

punarnavine (40 mg / kg kroppsvekt) profylaktisk (95,25 %), samtidig (93,9 %) og 10 dager 

etter tumor inokulering (80,1 %) kunne hemme metastaserende koloni dannelsen i lungene. 

Overlevelse av metastatisk tumor- bærende dyr ble økt betydelig ved administrering av 

punarnavine. Punarnavine administrasjonen kunne undertrykke eller nedregulere uttrykket av 

MMP-2, MMP-9 (MMP - matrise metalloproteinase), ERK-1, ERK-2 (ERK - ekstracellulær- 

signal- regulert kinase) og VEGF i lungevevet av metastasering- indusert dyr. Resultatene 

indikerer at punarnavine kunne hemme metastatisk progresjon av B16F-10 maligne celler i 

mus.[53] 

 

Flere ekstrakter av B. diffusa har vist anti-proliferasjon aktivitet mot en rekke etablerte 

tumorcellelinjer. Studier viste at metanol ekstrakt av denne arten var effektiv i å redusere 

metastase formasjon i noen maligne celler.[18] 

 

Effekten av B. diffusa ekstrakt på cellemediert immun (CMI) respons i metastatisk tilstand  

ble undersøkt ved hjelp C57BL / 6 mus modell. Administrasjon av B.diffusa forbedret Natural 

Killer (NK) celleaktivitet. Produksjon av cytokin IL-2 ble betydelig forbedret ved 

administrasjon av B.diffusa sammenlignet med ubehandlet metastatisk tumor kontroll 

gruppen. Nivåene av pro inflammatoriske cytokiner som IL-1beta, IL-6 og TNF-α var  

signifikant senket med B.diffusa administrasjon sammenlignet med metastatisk kontroll. Disse 

resultatene indikerer at B.diffusa kan styrke immunforsvaret mot metastatisk progresjon av  

B16F-10 maligne celler i mus.[10] 

 

En undersøkelse tillot å identifisere rotenoider fra B. diffusa (boeravinoner) som en ny klasse 

BCRP /ABCG2 (som er transportør ansvarlig for kreftcelle motstand til kjemoterapi) 

hemmere. Spesielt boeravinoner G og H (1)ble identifisert som særlig potente. Til slutt, gjør 

manglende cytotoksisitet av disse forbindelsene dem gode kandidater for in vivo tester som 

hjelpemiddel i antitumor kjemoterapi. [54]  

 

Effekten av punarnavine, på apoptose i B16F-10 maligne celler ble studert. De apoptotiske 

genene, p53 og kaspase-3 ble funnet oppregulert i punarnavine behandlede celler, mens 
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antiapoptotiske genet BCL-2 og NF-κB var nedregulert. Alle resultatene viser at punarnavine 

induserer apoptose.[55] 

 

Administrasjon av vandig metanol ekstrakt av B.diffusa ble funnet å være effektiv til å 

redusere metastase formasjoner av B16F10 maligne celler. Profylaktisk administrering av 

ekstraktet (0.5mg/dose) hemmet metastasene formasjon ved ca 95 % sammenlignet med 

ubehandlede kontrolldyr. Biokjemiske parametre som lunge kollagen hydroksyprolin, 

heksosaminer og uronin syre nivået ble også betydelig redusert (P <0,001) i de behandlede 

dyrene. Nivåer av serum sialinsyre og γ glutamyltranspeptidase som markører av 

neoplastisk proliferasjon ble også redusert i tumor behandlede dyr. Behandlingen med 

ekstrakt forbedret overlevelsen av dyr mer enn dobbelt så mye som ubehandlet kontroll 

dyr. Hemming av disse funksjonene sammen med anti- proliferativ aktivitet (cellegift) kan 

bidra til antimetastatisk effekt vist av B. diffusa.[56] 

 

B. diffusa er mye brukt til behandling av gulsott hos ulike deler av India. I en studie ble kreft 

kjemoprevensjon av B. diffusa vurdert i mannlige sveitsiske albino mus (6-7 uker). 

Resultatene viste at tilstedeværelse av steroider inkludert sitosterol og anti-inflammatorisk 

effekt av B.diffusa som har blitt rapportert av mange arbeider, kan ha en rolle i hemming av 

tumorigenesis i denne undersøkelsen.[57] 

Ekstrakter av planten har vært mye vurdert for mulig antiproliferasjon og antikarsinogene 

egenskaper. Antiproliferasjon aktivitet av etanol ekstrakt av B. diffusa, ble evaluert i flere 

celler. Den hemmet T celle mitogen fytohemagglutinin og konkanavalin A-stimulerte 

spredning av humane perifere blod mononukleære celler (PBMC). I tillegg hemmet B.diffusa 

veksten av flere cellelinjer av mus og menneskelig opprinnelse, som for eksempel mus 

makrofag celler (RAW 264,7), humant makrofag celler (U937), menneskelig monocytt celler 

(THP-1), mus fibroblast celler (L929), humane embryonale nyreceller (HEK293), mus 

leverceller (BNLCL.2), afrikanske grønne aper nyre celler (COS-1), mus lymfom celler (EL-

4), menneskelig erytrolevkemiske celler (K562), og humane T celler. Denne studien har vist 

en antiproliferasjon potensial i etanol ekstrakt av B. diffusa in vitro. [58] 

 

Målet med en annen studie var å vurdere antiproliferasjon og antiøstrogene egenskaper av 

metanol ekstrakt av B. diffusa (BME) i MCF-7 brystkreft cellelinjer. Behandling med 

varierende konsentrasjoner av BME ga moderat til svært sterk vekst hemming i MCF-7 
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cellelinjer. Resultatene viser at B.diffusa har antiproliferasjon og antiøstrogene egenskaper og 

foreslår at det kan ha terapeutisk potensial i østrogenavhengige brystkreft.[59] 

 

Krampenedsettende effekt 

B.diffusa metanol ekstrakt viste en betydelig krampe nedsettende aktivitet i marsvin ileum, 

trolig gjennom en direkte effekt på glatt muskulatur. Alle de isolerte rotenoider ble evaluert  

for deres effekt på intestinal motilitet in vitro, og resultatene viste entydig at de er aktive 

spasmolytikum. Under en innledende undersøkelse, fant de at metanol ekstrakt isolert fra 

røttene til B. diffusa var i stand til å hemme indusering av acetylkolin (ACH) i isolerte  

marsvin ileum.  

Tabell O.  Hemming av ACh-Indusert kontraksjoner med rotenoider 1−12 at 30 

μg/mL[27] 

Rotenoid Emax
a
  

1. boeravinon  C 

2. boeravinon D  

inaktiv
c
 

inaktiv
b
  

3. boeravinon  E  100
b
  

4. boeravinon  F(2) 

5. boeravinon G  

6. boeravinon H 

7. coccineonB 

8. coccineon E(3) 

9. 6-O-demetylberavinoneH  

10. 10-demethylboeravinoneC 

11. 2‗-O-methylabronisoflavone  

12. 9-O-metyl-10-hydroksycoccineoneB 

Papaverin 

50.0±8.2 

60.0±6.9
b
 

inaktiv
c
 

inaktiv
c
 

25.2±2.0 

100
b
  

19.4±1.3 

36.8±3.2 

36.1±3.3 

72.3±7.6 

a
Emax angir prosent av maks hemming, 

b
 Resultater oppnådd i en tidligere studie, c

 
Inaktive betyr med ingen 

effekt på Ach-indusert sammentrekninger.[27] 

En annen studie på metanol ekstrakt hentet fra røttene av B.diffusa viste også intestinal 

motalitet effekt in vitro av boeravinone G, boeravinone E og sammensatte 5 (1). [60] 
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Anti inflammatorisk effekt 

Vandige og aceton ekstrakt av røttene i en dose på 4 mg/100g viste anti-inflammatorisk 

aktivitet på carrageeninn-indusert ødem og formaldehyd-indusert artritt i albino rotter. 

Vandige ekstraktet og alkaloidet hemmet økt serum aminotransferase aktivitet i dyr med 

leddgikt slik som hydrokortison. [2, 61] 

 

Hypoglykemisk effekt 

Effekter av ti ulike planteekstrakter i reguleringen av serum kortisol og glukose   

konsentrasjoner ble evaluert i hannmus. Ekstraktet av B.diffusa reduserte serum 

konsentrasjonen av både kortisol og glukose, noe som tilsier at deres effekt på 

blodsukkeret konsentrasjonen kan være av deres kortisol senkende effekt. Høy 

nivå av kortisol er vanligvis assosiert med hyperglykemi. Fra dagens funn ser det ut til at den 

hypoglykemiske effekten av B. diffusa er muligens formidlet gjennom sine kortisol senkende 

effekt og derfor kan planten forbedre kortikosteroidbindende indusert hyperglykemi.[62] 

 

Effekten av daglig oral administrasjon av vandig løsning av B.diffusa blad ekstrakt (BLEt) 

(200 mg / kg) ble undersøkt på blodsukker konsentrasjon og leverenzymer i normal og 

diabetiske rotter i 4 uker. En betydelig reduksjon i blodsukker og signifikant økning i plasma 

insulin nivået ble observert i normal og diabetiske rotter behandlet med BLEt. Behandling 

med BLEt resulterte i en betydelig reduksjon av glykosylert hemoglobin og en økning i total 

hemoglobin nivå. Aktivitetene av leverenzymer som heksokinaseløsning var signifikant økt 

og glukose-6-fosfatase, fruktose-1,6-bisfosfatase var signifikant redusert med administrasjon 

av BLEt i normal og diabetiske rotter. En oral glukose toleranse test (OGTT) ble også utført i 

de samme gruppene, der var det en betydelig forbedring i glukosetoleranse hos rotter 

behandlet med BLEt. En sammenligning ble gjort mellom effekten av BLEt og antidiabetika 

medisin- glibenklamid (600 µg/ kg). Effekten av BLEt var mer fremtredende i forhold til 

glibenklamid. I konklusjonen, viste vandige ekstraktet av B.diffusa blader et betydelig 

hypoglykemisk og antihyperglykemisk aktivitet i normal og diabetiske rotter.[63]  

 

Smertestillende effekt 

Ekstrakter hentet fra et avkok (DE) og fra saft (JE) av friske blader av B. diffusa ble studert. 

Antinociceptiv effekt av DE og JE i kjemisk (eddiksyre) og termisk (kokeplate) modeller av 
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hyperalgesi hos mus ble undersøkt. Dataene viser at aktiv antinociceptiv prinsipp av B. diffusa 

finnes hovedsakelig i saften av friske blader og har en betydelig antinociceptiv effekt, vurdert 

i disse smerte modellene. Mekanismen bak denne analgetiske effekten av friske blader av B. 

diffusa er ukjent, men synes å være knyttet til samhandling med opioid systemet.[5] 

 

Effekt på menstruasjonsblødning 

En studie ble gjennomført for å evaluere effekten av antifibrinolytiske agenter (e-

aminokapron syre, EACA, traneksamsyre, AMCA), anti-inflammatoriske medisiner 

(indometasin, IND, ibuprofen, IBU, naproksen, NAP) og rot ekstrakt av B. diffusa (BD) på 

menstruasjons syklus lengde (MCL), varighet av menstruasjonsblødningen (DMF), 

menstruasjons jern tap (MIL) og aktivitet av livmor vev plasminogen aktivator (tPA) i spiral- 

monterte aper. For tidlig innsettende menstruasjon ble observert i spiral-montert aper (26,0 + 

0,7 dager,± SE) i forhold til kontroller (28,7 + 0,4 dager). Ingen nevneverdig endring ble 

observert i MCL av stoff behandlede aper sammenlignet med spiral- monterte aper. En økning 

på 155 %, 123,2 %, og 288 % ble observert i DMF, MIL og tPA aktivitet etter spiral 

innsetting i forhold til kontroller. Antifibrinolytiske agenter reduserte DMF, MIL og aktivitet 

av tPA i spiral-montert aper opp til 117,4 %, 116,4 %, og 254 %, mens anti-inflammatoriske 

legemidler forårsaket en nedgang bare opp til 69 %, 95,1 % og 138 %, henholdsvis. Rot 

ekstrakt av B. diffusa i behandlede spiral-monterte aper viste merkbar reduksjon i DMF (124 

%), MIL (120,8 %) og tPA aktivitet (272 %).[64] 

 En annen komparativ studie ble utført for å evaluere effekten av antifibrinolytiske agenter, e-

aminocaproin syre(EACA) og traneksamsyre (AMCA); betennelsesdempende 

medisiner(indometacin, ibuprofen, naproksen), og plante ekstrakt (rot ekstrakt av B.diffusa) 

på endometrial histologi av spiral- monterte aper. B. diffusa synes å være en potent 

antifibrinolytisk og anti-inflammatorisk agent, og er dermed anbefalt for behandling av spiral 

indusert menoragi. B. diffusa og indometacin viste seg mer effektive enn andre legemidler 

som naproksen og ibuprofen i å redusere ødem og betennelse i spiral endometrium, og øke 

hemostatikume plugger. Plante ekstraktet, anbefales derfor for behandling av spiral 

menoragi.[65] 
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Blant indiske planter med ulike biologiske aktiviteter, ble det funnet at en 50 % vandig etanol 

ekstrakt av røttene til B.diffusa når det gis oralt i eksperimentell aper, stopper spiral induserte 

blødningen på 50 mg / kg kroppsvekt.[66] 

Effekt på hjerte- kar 

Isolering og identifisering av en purin nukleosid hypoksantin-9-L-arabinofuranosid fra røttene 

av B. diffusa ble undersøkt. Den produserte depressor og negeativ kronotrope effekter hos 

rotter og katter in vivo, og den produserte også negative kronotrope og inotrop effekt på 

marsvin isolerte atrial muskler. Arterielle blodtrykk-, puls-, og hjerteinfarkt kontraktile kraft- 

senkende effekten av nukleosid antas å være mediert via adenosin- lignende mekanismer. 

Resultatene oppnådd i denne studien tyder på at HTAF (hentet fra røttene) besitter 

hypotensive effekter i forsøksdyr. Den eksakte mekanismen for handling av HTAF på det 

kardiovaskulære systemet er fortsatt uklar. Men siden forbindelsen ligner strukturelt på 

adenosin og inosin, vil man forvente å være noe lik adenosin og relaterte forbindelser.[8]En 

nyere studie på hypoksantin-9-L-arabinofuranosid(HTAF) konkluderte med at avslappende 

effekt av hypoksantin-9-L-arabinofuranoside (HTAF) og inosin på isolerte koronararteriene er 

en direkte vasodilator handling som ikke innebærer stimulering av koronar vaskulær adenosin 

reseptorer. [67] 

Total alkoholholdig ekstrakt viste cardiotonic effekt i perforert frosk hjerte og bedøvet hund 

hjerte. En økning i blodtrykket i bedøvede hunder ble observert med ekstraktet. Den viste 

også avslappende effekt på kanin ileum og kan delvis blokkere effekten av acetylkolin.[61]  

 

Anti aggregering effekt 

Ekstraktet av B.diffusa hemmet ADP-indusert aggregering på en konsentrasjon avhengig 

måte. Resultatet viste hemming av trombocyttaggregering med 38 ±2,02 % av B.diffusa. Selv 

om anti-trombocyttaggregasjon aktivitet av B.diffusa er begrenset i forhold til andre 

medisinske urter, gjør den sin vanndrivende effekt svært verdifull i behandling av hjerte og 

karsykdommer.[68] 

Vanndrivende aktivitet 

Studier på vannløselig og kloroform-oppløselig av alkaloid, punernavine ble gjort. 

Punernavine har kraftige vanndrivende aktivitet. Vann løselige ekstraktet viste liten  

parasympatikomimetiske medisin-lignende effekt på frosk hjerte, bedøvet hund blodtrykk,  

skjelett og glatt muskulatur, og viste seg 200 ganger mindre potent til acetylkolin. 
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Resultatene viste at punernavine er som et aktiv vanndrivende alkaloid.[69] 

 

Totale ekstrakter og vannløselig og vann- uløselig fraksjoner økte diurese i rotter. Den 

fettløselige aktive fraksjonen fra petroleum eter hadde også vanndrivende effekt.[61] 

 

Kalsium kanal antagonist 

Liriodendrin(4) isolert fra metanol ekstrakt av røttene av B. diffusa ble funnet å vise 

signifikant kalsium kanal antagonistisk aktivitet. [58] 

 

Anti bakteriell aktivitet 

Den antibakterielle aktiviteten til vandig, etanol og aceton ekstrakter av B.diffusa  

ble bestemt mot 33 UTI isolater dvs. Proteus mirabilis, E.coli, Proteus vularis, Klebsiella  

oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Providencia pseudomallei og  

Pseudomonas aeruginosa av plate diffusjons metode. Studien konkluderte at råolje  

ekstraktet, spesielt aceton og etanol ekstrakter viste betydelig aktivitet mot UTI patogen.[70] 

Tabell P. antibakterielle aktiviteten til vandig, etanol og aceton ekstrakter av B.diffusa[70] 
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A: aceton ekstrakt, E: Etanol ekstrakt, W: Vandig ekstrakt 

 

Behandling med vandig ekstrakt av B. diffusa røttene har blitt vist å indusere leukocytose med 

dominerende nøytrofili tilhørende med en stimulering av fagocytisk og bakteriedrepende 

kapasitet av nøytrofiler og makrofager. Vannholdige ekstraktet av B. diffusa har også 

beskyttet mus mot Escherichia coli-indusert bukhinnebetennelse basert på 

immunmodulerende aktivitet. Postimmunisering oral administrasjon av alkaloid delen av B. 

diffusa har nylig vist å inhibere en sau rødt blodceller (SRBC)-indusert forsinket-type 
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hypersensitivitet reaksjon i sveitsiske albino mus. Signifikant dose- relatert økning i 

antistofftiter mot SRBC ble observert med pre-og postimmunisering behandling.[58] 

 

Nefrotisk syndrom 

B.diffusa viste seg å være en nyttig og trygt legemiddel hos pasienter med nefrotisk syndrom. 

Observasjonene viser tilsvarende vanndrivende effekt som Furosemid. B.diffusa øker serum 

protein nivå og reduserer urin protein i urin hos pasienter med nefrotisk syndrom. [71] 

 

Effekt på røde blodceller 

En dobbel blind klinisk studie ble gjennomført for å studere effekten av B.diffusa på 43  

normale voksne i alderen mellom 45-50 år. Stoffet brukes i form av pulverisert plante  

gjort om til tabletter, bruker stivelse tabletter som placebo. Periodisk undersøkelse ble utført 

med et intervall på tre måneder. En liten nedgang i gjennomsnittlig nivå av RBC,  

prosentandel av hemoglobin og vitale kapasitet samt moderat nedgang i gjennomsnitt nivået 

av blod urea og serum fosfotase syre var observert i pasienter som får stoffet. Videre kliniske 

studier ble utført der en dobbelt blind klinisk studie ble utført på 24 friske personer i 

aldersgruppen 45-50 år for å studere anabolsk effekt in B.diffusa over en periode på 42 

måneder. Det ble sett at stoffet gjorde ikke noen nevneverdig effekt på blod bestanddeler i den  

første undersøkelsen. Påfølgende undersøkelser viste at stoffet gir nevneverdig reduksjon i 

blod urea med en samtidig økning i serum- kolesterol og blodsukker. [61] 

 

 

Andre farmakologiske studier: 

Hydroksyapatitt-plager 

Effekt av ekstrakter av B. diffusa røtter på veksten av hydroksyapatitt ble studert.  Røttene 

viste noe hemming av hydroksyapatitt krystaller in vitro. Denne prekliniske studien vil være 

nyttig for behandling eller for forebygging av hydroksyapatitt-baserte plager.[72] 

Osteoporose 

I en prosess ble bioaktive eupalitin(5) isolertav pulveriserte blader fra B.diffusa. Denne har 

anti-osteoporose aktivitet.[33] 

Toksikologiske studier 

Alkoholholdig ekstrakt av hele planten viste ikke noen tegn til toksisitet opp til en oral dose 

på 2 g / kg i mus.[41] 
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En studie ble gjennomført for å vurdere enhver mulighet for teratogene effekter i B.diffusa. 

Etanol ekstrakt av denne planten ble gitt daglig i en dose på 250 mg / kg, kroppsvekt s. o., til 

gravide albino hun rotter i hele perioden av svangerskapet. Det ble funnet samme overlevelse 

på fostre som for den vanlige kontrollgruppen og ingen fosterets anomali kunne bli 

oppdaget.[73] 

I en undersøkelse ble den akutte orale toksisitet av råolje ekstrakt hentet fra et avkok (DE) og 

fra saft (JE) av friske blader studert. De observerte ingen tegn på toksisitet opp til dose på 

5000 mg / kg (po) i mus. Den DE og JE av B. diffusa ble vurdert i standard gnager modeller 

av smerter og betennelser. [5] 

De akutte og subkroniske toksisitet av B.diffusa, i albino mus og rotter ble undersøkt. 500, 

1000 og 2000 mg / kg av vandige blad ekstraktet ble gitt oral på prøve gruppene, mens 

destillert vann ble gitt til kontrollgruppen. Parametrene målt inkluderer mat og væskeinntak, 

kroppsvekt, absolutt og relativ vekt av ulike organer, hematologiske parametre [total hvite 

blodlegemer (WBC) og hematokrit (PCV)], og tester for leverfunksjon. Den dødelige dosen 

ble funnet å være større enn 2000 mg / kg (po) i både mus og rotter. Rotter behandlet med 

ekstraktet hadde progressiv økning i kroppsvekt, noe som var signifikant (p <0,05) forskjellig 

fra kontrollen. Vannholdige ekstraktet av B. diffusa blader økte både mat og væskeinntak. Det 

var ingen signifikante endringer i både absolutt og relativ organvekt mellom kontroll og test 

gruppene.  Leverenzymer og hematologiske parametere var statistisk like i alle gruppene. B. 

diffusa vandig blad ekstrakt er ikke giftig i albino rotter.[74] 

 

Konklusjon/oppsummering 

Boerhavia diffusa er en medisinsk plante, kjent som punarnava, allment brukt i tradisjonell 

medisin i flere amerikanske, afrikanske og asiatiske land. I Burma brukes blader og røtter av 

planten i behandling av astma, anemi og inflammasjon. I India brukes den for behandling av 

diabetes, stress, dyspepsi, magesmerter, betennelse, gulsott, utvidelse av milt, hjertesvikt og 

bakterielle infeksjoner. Den har anti-inflammatorisk, anti konvulsiv, anti fibrinolytisk, 

vanndrivende, leverbeskyttelse og immunmodulerende aktiviteter og kan også brukes for 

anasarka, ascites, astma og sparsom (scanty)urin, anemi og gonoré. En god del kjemiske 

studier er utført på B.diffusa, hele planten, røtter og blader, og mange forskjellige kjemiske 

strukturer og forbindelser ble identifisert. Punarnavine, et alkaloid isolert fra denne planten, 

og har immunmodulerende, anti metastatisk, og vanndrivende effekt. Vitenskapelige studier 
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viser sterk antioksidantaktivitet som kan føre til bruk av denne arten i 

næringsmiddelindustrien. Blad ekstraktet fra B. diffusa har leverbeskyttende virkning mot 

paracetamol-indusert leverskade. Dette vil støtte tradisjonelle bruksen mot leversykdommer. 

Biologiske effekten på krystaller dannet fra nyrer kan utforme strategier for forebygging eller 

oppløsning av urin steiner. Flere immunmodulerende og anti-metastatiske studier ble gjort på 

B.diffusa. Dette vil støtte tradisjonelle bruken mot kreft og tumor. En del vitenskapelige 

studier viser antiviral, antifungal og antibakterielle aktivitet. Vanndrivende, Kalsium kanal 

blokkere og nedsettende effekten på blodtrykk, vil støtte tradisjonelle bruken mot hjerte-kar 

sykdommer. Noen studier viser hypoglykemiske effekten, og vil derfor støtte folkemedisins 

bruk mot diabetes. Den dødelige dosen ble funnet å være større enn 5000mg / kg (po) i både 

mus og rotter. B. diffusa vandig blad ekstrakt er ikke giftig i albino rotter. Etanol ekstraktet av 

denne planten ble gitt daglig i en dose på 250 mg / kg, kroppsvekt s. o., til gravide albino hun 

rotter i hele perioden av svangerskapet, og ingen fosterets anomali kunne bli oppdaget. 

B.diffusa er en plante med interessante egenskaper. En god del studier er gjort på denne 

planten. Videre forsking og undersøkelse av denne planten kan føre til at vi i fremtiden kan få 

nytte av de påståtte egenskaper. 
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Kjemiske strukturer 

 

 

 

 

1.boeravinon D(1), boeravinon E(2), sammensatte 5, boeravinon G(3) og boeravinon 

H(4) [60] 
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    5. Eupalitin  

4.liriodendrin 

 

                                   

 

 

 

 

 

Punarnavine: ikke tilgjengelig 

6-O-demetylberavinoneH: ikke tilgjengelig, 9-O-methyl-10-hydroxycoccineoneB ikke 

tilgjengelig 

10-demethylboeravinoneC: ikke tilgjengelig 

2‗-O-methylabronisoflavone: ikke tilgjengelig 

Hypoksantin-9-L-arabinofuranoside: ikke tilgjengelig 
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Boerhavia chinensis (L.) Rottb. 

Familie: Nyctaginaceae [1-3] 

Botanisk navn: Boerhaavia repanda Willd.[1] 

Burmesisk navn: Payan-nava[1] 

Engelsk: Diffuse Hogweed[4] 

Marathi: Punarnava [5] 

Tamil: Kodi Minnai, Mukkuttikkodi, Ucha [5] 

Telugu: Kanne Komali, Atukumamidi [5] 

 

Synonymer: Valeriana chinensis L., Boerhavia bastica Buch-Ham. Ex Wall, Boerhavia 

chinensis(L.) Asch. & Schweinf,  Boerhavia chinensis (L.) Druce, Boerhavia repanda Willd, 

Commicarpus chinensis (L.) Heimerl, Commicarpus repandus (Willd.) Standl[2] 

Biologisk aktiv del av planten: Rot[1], Blader[6] 

 

Fakta om planten 

Planten er ofte sett klatrer i trærne og buskene ligger i nabolaget sitt. Grenene er som regel 3-

6 fot lange og noen ganger er de enda mer lange.[7] 

Blomstene er bracteolate med lange slanke pediculus. De er rosa farget, traktformet og ca en 

halv tomme lange. [8] Blomstring skjer i juni-august.[5] 

Den er flerårig urt, med tykk stamme, grener som sprer seg 1 m utover, glatte eller lite hårete. 

Bladstilk er 1-3 cm, dunhåret; bladflate er trekantet-ovate eller hjerteformet-ovate, 3-6 × 2,5 

til 5 cm, og bladnerver 3-4 par. Skjermblomster står aksillært eller terminalt; Blomster er rosa, 

traktformet og 6-8 mm, løvfellende. Pollenbærere er 2-4 i antall. Eggstokkene er elliptiske og 

stigma peltat. Frukt er oval, 6-7 mm, langs 10-langsgående riller, med liten kjertler. 

Planten er fordelt over India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Thailand, Vietnam og 

Kina.[9-11]  

Tradisjonell bruk 

Bladene brukes som en grønnsak. Roten har antelmintisk aktivitet [11]. Det ble også brukt 

som en galactogogue i Burma.[1] 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2678599
javascript:popup(%22catalog/slides/Diffuse%20Hogweed.html%22)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50097553
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50097555
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2733340
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I Tirunelveli-området, Tamilnanu i India ble roten av planten brukt mot hudsykdommer.[12] 

Den ble også brukt i leversykdommer, Gastro-beskyttelse, i Down syndrom, analgetikum, 

febernedsettende og anti-inflammatorisk i ayurvediske og siddha medisin.[6] 

 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske studier 

Kjemiske analyse viser tilstedeværelse av steroider, tanniner, flavonoider, saponiner, 

karbohydrater (monosakkarid) og proteiner i blad ekstraksjonen av denne planten.[6] En 

sterol isolert fra roten ble identifisert som β-sitosterol[13]. Ingen flere kjemiske studier ble 

rapportert. 

Biologiske studier 

Antifungal aktivitet 

Vann ekstrakter av 46 planter fra 32 forskjellige familier ble testet for soppdrepende aktivitet 

mot åtte viktige sopp arter: Fusarium viz., Fusarium equiseti, F. moniliforme, F. semitectum, 

F. graminearum, F. oxysporum, F. proliferatum , F. solani og F. lateritium. Blant de plantene 

viste bare 12 planter betydelige antifungal aktivitet. Bladene av B. chinensis viste ingen 

soppdrepende aktivitet. [14] 

Antelmintisk aktivitet 

I en åpen klinisk studie ble 32 pasienter i aldersgruppen 20-38 år med leukorrhea bedt om å ta 

500 mg av B. chinensis rot pulver to ganger om dagen i 30 dager. Alle pasientene rapporterte 

bedring i løpet av få dagers behandling og stoppet hvit utflod etter 15 dager. Men pasienter 

ble bedt til å fortsette behandlingen i ytterligere 2 uker. Ingen bivirkninger ble rapportert 

bortsett fra litt kvalme.[11]  

I en annen åpen studie med kontroller ble 20 kvinnelige pasienter i alderen 20-38 år med 

leukorrhea bedt om å ta 500 mg av pulveret to ganger om dagen med melk eller vann i 15 

dager. En kontroll gruppe på 5 pasienter ble opprettholdt som kontroll. På slutten av 

behandlingsperioden ble alle 20 pasienter behandlet og pulveret av roten viste en betydelig 

terapeutisk effekt i behandlingen av leukorrhea. [11] 

 



                                                                                     Boerhavia chinensis (L.) Rottb. 

 

Medisinplanter fra Burma Side 110 

 

Antibakteriell aktivitet 

Antibakteriell aktivitet av vandig og etanol ekstrakter av B.chinensis ble studert. Resultatet er 

vist på tabellen nedenfor: 

Tabell A.  

Antibakteriell sone produsert av vandig og etanol ekstrakter av planter vist mot noen 

medisinsk viktige bakterier[15] 

 

Hemming soner produsert mot noen kliniske bakteriestammer (mm) * 

 

Plante Ekstrakt Pa Pt Pm Pv Ea Ec Cf Se Bc Stf Stc Sta 

B.chinensis Aq 

Et 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

3.5 

- 

9.2 

- 

- 

- 

 

Pa: P. aeruginosa, Pt: P. testosteroni, Se: S. epidermidis, Pm: P. mirabilis, Pv: P. vulgaris, 

Bc: B. cereus, Cf: C. freundii, Ea: E. aerogenes, Ec: E. coli, Stf: S. fecalis, Stc: S. cremoris, 

Sta: S. agalactiae, Aq: Aqueous and Et: Etanol.[15] 

 

Antioksidant aktivitet 

Vandig ekstrakt av C.chinensis blader som inneholder store mengder flavonoider, saponiner 

og fenoliske forbindelser har høy antioksidant og frie radikaler scavenging aktiviteter. in 

vitro- analyser indikerte at ekstraktet er en betydelig kilde til naturlige antioksidanter, som 

kan være nyttig i hindring av oksidativ stress. Men komponentene som er ansvarlige for 

antioksidantaktivitet er ennå ikke helt kjent. Derfor ytterligere undersøkelser er nødvendig for 

å isolere og identifisere antioksidant forbindelser i plante ekstraktet. [6] 

 

Toksikologiske studier 

Det er ikke rapportert om vitenskapelige toksikologiske studier av B.chinensis eller 

synonymene. 

 

Konklusjon/oppsummering 

Boerhavia chinensis ble bruk i folkemedisinen i Burma ved galactogogue. I tillegg brukes den 

i andre deler av verden ved hudsykdommer, leversykdommer, gastro- beskyttelse, i Down 

syndrom, som analgetikum, febernedsettende og anti-inflammatorisk. Det har forløpelig ikke 
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blitt funnet noen biologiske studier som kan støtte folkemedisin bruken av denne planten. 

Antelmintiske og antioksidant effekt er eneste aktivitetene som er påvist gjennom biologiske 

studier. Flere kjemiske, biologiske og toksikologiske studier er nødvendig for å få nytte av de 

påståtte egenskapene av B.chinensis. 
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Nyctanthes arbor-tristis L. 

Familie: Oleaceae[1] 

Botanisk navn: Nyctanthes arbor-tristis[1] 

Burmesisk navn: Seik-palu[1] 

Engelsk: Night jasmine, Coral jasmine[2] 

Hindi: Parja, Harsimgar[2] 

Malayalam: Parijatam, Pavizhamalli[2] 

Synonymer: Bruschia macrocarpa Bertol, Nyctanthes dentata Blume, Scabrita scabra L., 

Scabrita triflora L.[3] 

Biologisk aktiv del av planten: Bark[1], Blomster[4], Frø[5] og blader[5-8] 

 

Fakta om planten 

N.arbor-tristis er en verdifull plantemedisin og er distribuert i Indo-Malayiske regioner. Den 

er et lite tre med duftende hvite blomster, og er opprinnelig fra India, og er distribuert i Sub-

Himalaya-regionen.[9, 10]  

Den er også kjent som tre av tristhet eller trist tre. Denne har en grå eller grønnlig hvit grov 

bark, 10-18 meter høyde, med 4 vinklet grener, blader er hjerteformet, slank spisse, hel eller 

grovt tannet, ru å ta på, kort stilk blomster, og med oransje blomsterkrone tube.[11] 

arbor-tristis er mye dyrket gjennom India som en hageplante.[5] 

Blomster åpner seg generelt etter midten av natten, og er fallende til de første strålene fra 

morgensolen. Blomster er velduftende og snart falles med dagslys. Den blomstrende sesongen 

varer fra september til oktober[12] 
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Tradisjonell bruk 

Blader, blomster og frø er nyttige for sine medisinske egenskaper og er nyttige for ulike 

sykdommer som kronisk feber, bronkitt, astma, forstoppelse, skallethet og hudsykdommer. [6] 

 

Blader 

Blad ekstrakter brukes til behandling av leddgikt, lunge skader, noen smertefulle tilstander 

som kreft, kronisk feber, isjias, revmatisme, som vanndrivende og for behandling av 

innvollsorm. [5] 

Saften av bladene fungerer som en cholagogue, avføringsmiddel og mild styrkemiddel. Den er 

gitt med litt sukker til barn som et middel for intestinale plager. I flere tilfeller har den vist seg 

å fungere effektiv for malaria feber.[6] 

Kokende blader brukes i ayurvedisk medisin til behandling av diabetes, leddgikt, isjias, 

malaria, innvollsorm og som styrkemiddel, cholagogue og avføringsmiddel. [7] 

Det er også rapportert om leverbeskyttende, antiviral og soppdrepende aktiviteter. [8] 

Frø 

Pulveriserte frø er anbefalt for behandling av skjørbuk. [5] 

Blomster 

Blomster ble mye brukt til behandling av forstoppelse, intestinal ormer og hemoroider.[4] 

Stamme 

 Stamme barken brukes for sin antihelmentikum aktivitet.[13] I Burma ble barken brukt mot 

bronkitt og feber.[1] 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske undersøkelser 

Kjemiske undersøkelse av blader: 

Fra bladene til N.arbor-tristis, ble to nye iridoid glykosider, 6,7-di-O-benzoylnyctantosid og 

6-O-trans-cinnamoyl-6β-hydroksyloganin isolert sammen med tidligere rapporterte iridoid 7-



                                                                                                        Nyctanthes arbor-tristis L. 

 

Medisinplanter fra Burma Side 117 

 

O-trans-cinnamoyl-6β-hydroksyloganin. Deres strukturer ble bestemt ved UV, masse og 

NMR spektroskopi.[14] 

Aryl estere av 6β-hydroksyloganin, som ble nevnt for I og II, ble isolert fra N. Arbor-tristis og 

deres strukturer ble vist fra blader.[15] 

Andre kjemiske studier på denne planten har resultert i isoleringen av en rekke iridoid 

glykosider, arbortristosider A-E og arborsider A-C. I en videreføring av studier på N. arbor-

tristis blader, har forskere isolert en ny iridoid glukosid, arborsid D sammen med tidligere 

isolerte arborsider A-C.[16] 

Fenylpropanoid glukosid ble isolert fra N. Arbor-tristis bladene. Strukturen av dnne 

komponenten ble bekreftet av spektrale data og av proton frikopling studier.[17] 

 

To flavonol glykosider, astragalin (kaempferol 3-glukosid) og nikotiflorin (kaempferol 3-

rhamnoglukosid), har blitt isolert fra bladene til N. Arbor-tristis,i en annen kjemisk studie.[18] 

 

De tørkede blader av N. arbor-tristis ble også utsatt for kjemisk screening. Foreløpige 

kjemiske undersøkelser av planten viste tilstedeværelse av flavonoider, karbohydrater, 

alkaloider, fytosteroler, fenoliske forbindelser og glykosider. [5] 

Tabell A. Kvalitativ kjemisk analyse av ulike ekstrakter av N. arbor-tristis blad 

ekstrakter[5] 

Type naturstoff Total alkohol Pet. Eter Etyl-acetat n-Butanol 

Alkaloider + - + - 

Steroler + + - - 

Karbohydrater + - + + 

Tanniner + - + + 

Proteiner + - - + 

Glykosider + - + + 

Flavonoider + - + + 

 

En fytokjemisk analyse av bladene på N. arbortristis viser tilstedværelse av β-amyrin, β-

sitosterol, hentri-acontan, benzosyre, glykosider, nyctanthosid-en iridoid, nyctantin syre, og 

irioid glukosider, arborside r A, B og C.[7, 19] Bladene har blitt funnet å inneholde garvesyre, 
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metylsalicylat, amorf glukosider, mannitol, harpiks, askorbinsyre, karoten og spor av en 

flyktig olje, i en annen kjemisk studie.[8] 

Kjemiske undersøkelse av frø 

I en studie ble arbortristosid-A isolert fra etanol ekstraktet av frø. Strukturen av denne isolerte 

forbindelsen ble bestemt av kjemiske reaksjoner og spektroskopiske metoder. [10] Andre 

kjemisk undersøkelser på frø av N. Arbor-tristis i laboratorium resulterte i isolering av to nye 

iridoid glukosider, både arbortristosiderA og B.[20, 21] 

En annen kjemisk undersøkelse av frø av N.Arbor-tristis har ført til isolering og identifisering 

av to nye mindre iridoid glukosider, arbortristosid D og E, sammen med tidligere rapportert, 

arbortristosid B. [22] 

En ny iridoid glykosid sammen med kjente forbindelser, nyctantin syre, oleanolin syre, 

friedelin, β-sitosterol glukosid, 6β-hydroksyloganin og arbortristosid A har blitt isolert fra N. 

arbortristis frø.[23] 

 

Et polysakkarid ble isolert fra N.arbortristis frø med vann og ble renset. Syre hydrolyse av 

fullt metylert polysakkarid ga 2,3,4,6-tetra-og 2,3,6-tri-O-metyl-D-glukose sammen med 

2,3,6-tri-og 2,3-di-O-metyl-D-mannose.[24] To andre kjemiske studier av frø av N.arbor-

tristis viste innholdet av glukomannan, og en ny fenylpropanoid glykosid, nyctosid A.[25, 26] 

Kjemiske undersøkelse av blomster 

Fra etanol ekstraktet fra blomster av N. Arbor-tristis ble en antiplasmodial 

cykloheksyletanoid, rengyolon, en ny iridoid glukosid, 6-Otrans-cinnamoyl-7-O-acetyl-6β-

hydroksyloganin, og tre kjente iridoid glukosider, arborside C, 6β-hydroksyloganin og 

nyctantosid isolert.[27] 

Et karotenoid aglykon, Ag-NY1 ble isolert fra den oransje fargede delen av blomster av 

N.Arbor-tristis. Klarlegging av strukturen gjennom en detalj spektroskopisk undersøkelse 

viste at karotenoid molekylet er crocetin. [13] 

N. arbortristis blomster inneholder α-pinen, p-Cymene, 1-heksanol, metylheptenon, 

fenylacetaldehyd, 1-decanol, anisaldehyd, og uidentifisert materialer, viste en annen kjemisk 

studie.[28] 
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Oransj-rød blomsterkrone(Corolla) rør av N. Arbor-tristis ga etter ekstraksjon med aceton og 

kromatografi med EtOAc-MeOH-H2O, β-monogentiobioside ester av α-crocetin (crocin 3) 

som hovedkomponent og β-monogentiobiosid-β-D-monoglukosid ester av α-crocetin (crocin 

2) og β -digentiobiosid ester av α-crocetin (crocin 1) som mindre komponenter.[29] 

 

Biologiske undersøkelser 

Anti bakteriell aktivitet 

Blomstene av N.Arbor-tristis viste interessant antibakteriell aktivitet mot noen gram-positive 

og gram-negative mikroorganismer (kloroform og etylacetat ekstrakter). 

Tabell B.Antimikrobiell aktivitet av N.Arbor-tristis blomst ekstrakter(Antibakterielll 

aktivitet med disc diffusjon metode)[30] 

Bakterie Sone av inhibisjon i diameter(mm) 

 Kloroform ekstrakt Etylacetat ekstrakt Kanamycin 

 200µg /disc          

400µg/disc            

200 µg /disc           

400µg/disc 

30µg/disc 

Gram positive      

Bacillus 

subtilis 

24 24 23 24 25 

Bacillus cereus 18 19 17 18 20 

Bacillus 

megaterium 

0 0 10 12 30 

Staphylococcus 

aureus 

15 16 13 13 36 

Streptoccus sp. 10 11 12 13 22 

Sarcina lutea 18 19 14 15 26 

Gram 

negative 

     

Escherichia 

coli 

33 34 23 24 36 

Shigella 

dysenteriae 

23 24 9 11 34 
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Shigella shiga 24 25 17 18 39 

Shigella boydii 13 14 10 12 32 

Shigella sonnei 14 14 9 10 26 

Pseudomonas 

aeruginosa 

21 22 16 17 38 

 

Antioksidant aktivitet 

Elleve spiselige bladrike grønnsaker i India ble analysert for fri radikal-scavenging aktivitet i 

ulike systemer for analysen, f.eks DPPH radikal-scavenging aktivitet, superoksid radikal-

scavenging aktivitet i riboflavin / lys / NBT system, hydroksylradikal-scavenging aktivitet, og 

hemming av lipid peroksidering indusert av FeSO4. Total antioksidantaktivitet ble målt. 

Ekstraktene ble funnet å ha forskjellige nivåer av antioksidantegenskaper. Laveste aktivitet 

ble funnet i N.arbortristis. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom antioksidantaktivitet 

og total fenol / flavonoider.[31] 

Siden blader av N. Arbor-tristis inneholder flavonoider, ble forsøkt å evaluere antioksidant 

aktivitet i ekstrakter fra blader av N. Arbor-tristis. Frie radikal scavenging potensialet i de 

ulike ekstrakter av N. arbor-tristis blader, ble evaluert in vitro ved hjelp av difenyl-

picrylhydrazyl (DPPH) assay. Den scavenging effekten av planteekstrakter og standard 

(askorbinsyre syre og Butylhydroksytoluen,BHT) på DPPH radikal avtar i følgende 

rekkefølge: askorbinsyre> Butanol> Etyl acetat> BHT> Pet eter og askorbinsyre ble funnet å 

være 93,88% ved konsentrasjon på 10 µg, BHT, Butanol, Etyl acetat og Pet eter ble funnet å 

være 97,42%, 95,22% 84,63% og 82,04% ved konsentrasjon på 100 µg henholdsvis. I denne 

studien, viste ulike ekstrakter av N. Arbor-tristis blader avhengig av konsentrasjon, frie 

radikal scavenging aktivitet.[5] 

 

De ulike løsemidler ekstrakter av tørre og friske blomster ble undersøkt for sitt frie radikal 

scavenging aktivitet med ulike metoder. Resultater viste at metanol ekstrakter av N. Arbor-

tristis blomster er rike på fenoliske komponenter og viste god antioksidantaktivitet, mens 

vandig ekstrakt ble funnet å være fattig i antioksidant kapasitet. Blomstene er rike på 

flavonoider og fenoliske syrer, og kan derfor være en god kilde til naturlige antioksidanter. 

Derfor, kunne den kvantitative analysen av polyfenoler i blomstene være nyttig for å forklare 

sammenhengene mellom total antioksidantaktivitet og total fenol innhold av ekstrakter. 
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Selvfølgelig, for å bekrefte de gunstige effektene av disse ekstrakter, er det nødvendig å foreta 

ytterligere undersøkelser om deres in vivo aktivitet og biotilgjengelighet.[4] 

 

Antioksidant egenskaper til ulike ekstrakter og noen sub-fraksjoner av blader ble undersøkt i 

en studie. Resultater viste at N-arbortristis ekstrakter har imponerende antioksidantaktivitet, 

på grunn av sin evne til scavenging av ROS og fordi at de hemmer lipid peroksidering og 

DNA tråd brudd. Den imponerende antioksidantaktiviteten kunne forklares fra dets høye 

innholdet av polyfenoler og flavonoider. Tidligere har noen ekstrakter ble rapportert å være 

cytotoksisk. Men disse negative effektene finnes i betydelig høyere konsentrasjoner enn brukt 

i denne studien(maks konsentrasjonen var 200 μg/ml). Dermed kan anlegget være en god 

kandidat for videre undersøkelse i utvikling av nye antioksidanter.[32] 

Vandig ekstrakt av blomster, blomsterbegr og kronblader ble evaluert og ble funnet å være 

doseavhengig antioksidant og viste en økning i DPPH frie radikaler scavenging aktivitet in 

vitro. Den sterke DPPH radikal scavenging aktiviteten, er i denne rekkefølgen blomsterbeger 

>blomst> kronblader. Ekstrakt av blomster er godt studert og har gode antioksidanter som 

gjør det til et ideelt materiale for industriell mat.[33] 

Anti- malaria middel 

En undersøkelse ble gjennomført på blomster av N. Arbor-tristis og denne førte til isolasjon 

av en cykloheksyletanoid, rengyolon som et antimalariamiddel. Komponenten og dens acetat 

derivat viste antiplasmodial aktivitet mot Plasmodium falciparum .[27] 

Antileishmanial effekt 

Iridoid glukosider, arbortristosider A, B, C (1-3)og 6p-hydroksyloganin som ble isolert fra 

N.arbort-tristis viste antileishmanial aktivitet både in vitro og in vivo (i hamstere) test 

systemer.[34] 

En studie har ført til en vellykket isolering av calceolariosid A(4) fra metanol ekstraktet av 

N.arbor-tristis blader. De in vitro antileishmanial aktivitet av denne komponenten var bestemt 

(IC50 = 20 mg / ml). In vivo effekten ble registrert ved 20 mg / kg kroppsvekt når den 

reduserte lever-og mildt parasitt byrden med 79 og 84 %, i en etablert modell av smittet 

hamster. Ingen cytotoksisitet ble observert. [35] 

Effekt på CNS og avføringseffekt 

I en undersøkelse, ble vannløselige delen av alkoholholdige ekstraktet av blader undersøkt for 

noen CNS aktiviteter (dvs. hypnotisk, beroligende, lokalanestetika, hypotermi, 
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krampestillende), antihistamin og avføringsmiddel aktiviteter. Ekstraktet produserte generell 

depresjon av spontan motorisk aktivitet og økte betydelig pentobarbiton sovetid slik at den 

hadde ingen effekt på rettende refleks. Videre viste ekstraktet hypotermisk effekt og beskyttet 

marsvin fra histamin aerosol. Disse aktivitetene er felles for fleste beroligende midler og 

støtter bruken av planten ved ayurvediske leger i nevnte forhold. I tillegg betydelige 

avføringsmiddel aktivitet ble også vist av ekstraktet. [36] 

Hematologisk effekt 

Hematologisk effekt av etanol ekstraktet av blomster, bark, frø og blad av N.arbortristis ble 

studert i doser på 200, 400 og 600 mg / kg i vekt, som ble valgt ut fra studiet av deres LD 50 

verdi. Fra den samlede studien er det observert at etanol ekstrakter av de angitte deler har 

antianemisk og hematologisk ikke toksisk effekt, mens etanol ekstrakter av frø og blader på 

dosen av 600m/kg kan ha immunstimulerende effekt.[37] 

 

Effekt på fett og glukose nivå 

Effekten av N. arbortristis (50, 100, 200 mg / kg) blader og blomster i høy-fruktose kosthold, 

indusert insulin resistens hos rotter ble studert. Fastende serum glukose, insulin, insulin 

resistens indeks (FIRI) nivåer av høy-fruktose diett (kontroll) i rotter ble økt, serum 

triglyserider og kolesterol nivået ble også økt. Fastende serum glukose, insulin, triglyserider 

og kolesterol nivåene ble målt i blod serum for 27 dagers behandling. I konklusjonen, viste 

resultater at oral administrasjon av N. arbortristis på doser(50, 100, 200 mg / kg) henholdsvis 

senker serum glukose, insulin, triglyserider, kolesterol, i høy-fruktose kosthold. [7] 

 

Immunstimulerende effekt 

I en studie har sterk stimulering av antigen spesifikke og uspesifikke immunitet vært vist hos 

mus med 50 % etanol ekstrakter av frø, blomster og blader av denne planten. Maksimal 

aktivitet ble funnet i frøene der aktive prinsipper synes i hovedsak å være assosiert med 

lipider. De immunostimulerende stoff (er) funnet i N. arbor-tristis trolig spiller en rolle i sin 

antileishmanial, antiviral og enkelte andre virksomheter. [38] 

Immuno-farmakologiske egenskaper av etanol ekstraktet av N. arbor-tristis har blitt undersøkt 

i mus. Etter administrering av N. Arbor-tristis i doser på 0,25 og 0,5 g / kg kroppsvekt wt. 

(BW) ble en betydelig økning i fagocytter, leukocytt teller og milt antistoff sekresjonsceller 
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lagt merke til. Ekstraktet ble videre sendt til TLC kromatografi og HPLC, og ble bekreftet 

tilstedeværelsen av metoksylerte flavonoider quercetin-3, 3'-dimetoksy-7-O-

rhamnoglukopyranose. Resultatene tyder på at bioaktive komponenten flavonol glykosid av 

N.arbor-tristis påvirker både humoral og cellemediert immunforsvar. Studien har vist 

immunstimulerende aktivitet. [39]  

Smertestillende og febernedsettende effekt 

I en studie, ble den vannløselige delen av etanol ekstrakt av blader av N.arbor-

tristis(NAT)undersøkt for smertestillende, febernedsettende og sår-dannelse aktiviteter. 

Ekstraktet viste betydelige aspirin-lignende antinociceptiv aktivitet, men klarte ikke å 

produsere morfinlignende analgetisk effekt. Det ble også funnet å ha febernedsettende 

aktivitet mot ølgjær-indusert feber i rotter. Ekstraktet produserte også magesår etter oral 

administrering i seks sammenhengende dager i rotter. Smertelindring produsert av aspirin har 

vært forklart ved hemming av syntese av endogene prostaglandiner normalt produsert som et 

resultat av mekanisk eller kjemisk stimulering. Sannsynlig kan NAT fungere gjennom en 

lignende mekanisme som aspirin ved å hemme prostoglandiner. NAT ble også funnet å 

redusere betydelig feber forårsaket av gjær. Siden nesten alle febernedsettende midler virker 

ved å hemme prostaglandinsyntesen, er det logisk å anta at NAT kan også gi effekt gjennom 

samme mekanisme. En interessant observasjon i denne studien var produksjonen av magesår 

av NAT. Alvorlighetsgraden av sår ble funnet å være doseavhengig. Mangel på visse 

prostaglandiner har vært innblandet i ulcerogenic. Likevel er videre forskning nødvendig for å 

fastslå virkningsmekanismen til NAT.[40] 

Anti inflammatorisk aktivitet 

Det har rapportert tilstedeværelsen av anti-inflammatorisk aktivitet i vannløselige delen av 

etanol ekstrakt av blader av N. arbor tristis med et bredt utvalg av eksperimentelle modeller 

på betennelse. Den anti-inflammatoriske handlingen kan også være gjennom hemming av 

prostaglandinsyntesen. [40] 

Vannløselige delen av alkoholholdig ekstrakt av blader av N.arbor tristis (NAT) ble studert 

for tilstedeværelse av anti-inflammatorisk aktivitet. NAT hemmet de akutte inflammatoriske 

ødemer produsert av ulike flogistiske agenter, nemlig. carrageenin, formalin, histamin, 5-

hydrosytryptamin og hyaluronidase i rotter. Den akutte inflammatoriske hevelse i kneleddet 

av rotter indusert av terpentin olje ble også betydelig redusert. Akutt og kronisk faser av 
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formaldehyd indusert artritt ble betydelig hemmet. NAT ble også funnet å hemme betennelsen 

produsert av immunologiske metoder. [41] 

I en annen studie ble effekten av pro-og anti-inflammatoriske cytokiner etter lang tids bruk av 

vannløselige etanol ekstrakter fra ulike deler i N. arbortristis (NAT) studert i mus modell av 

leddgikt. Leddgikt ble indusert i mus av to injeksjoner av Freund's komplet adjuvans (FCA) 

på dag 0 og 12 i sub-plante overflater. Injeksjon av adjuvans førte til maksimum primær ødem 

i hefteskive med erytem og ødem etter 24-48 timer. Andre injeksjon av FCA førte til dannelse 

av sekundære hevelser vedvarende mer enn fire uker, som sprer seg på den andre hind 

lemmer, men i mindre grad. Histologisk analyse av ankelen på dag 47 viste tydelige tegn på 

brusk ødeleggelser i forbindelse med pannus dannelse og moderate benresorpsjon. 

Proinflammatorisk cytokin nivå i betent ledd var forhøyet på dag 2, 14 og 47. Oral 

administrasjon av blad og frukt ekstrakter i leddgikt mus reduserte nivåer av tumor nekrose 

faktor-α, interleukin-1 β, og interleukinn-6 på dag 2,14 og 47 i forhold til ubehandlede 

leddgikt mus. Denne studien bidrar til å forstå mekanismen av anti-inflammatorisk handling 

av N.arbortristis i lys av pro-og anti-inflammatorisk cytokin balanse.[42] 

 

Arbortristosid-A ble funnet å ha signifikant og doseavhengig anti-inflammatorisk og 

antinociseptiv aktivitet. Arbortristosid-A hemmet histamin, serotonin og karragenan-indusert 

ødem og dette tyder på at anti-inflammatoriske aktiviteten kan være grunnen til hemmende 

effekten av prostaglandin, histamin og serotonin. Den analgetiske aktiviteten til arbortristosid-

A kan skyldes hemming av effekten av prostaglandiner.[10] 

Effekten av vannløselige fraksjonen av etanol ekstraktet av N. Arbor-tristis (NAT) på tumor 

nekrose faktor-α (TNF-α)-nivå i plasma av leddgikt og løselig protein A (SPA)-behandlet 

BALB / c mus har blitt studert. Oral administrasjon av denne fraksjonen i leddgikt mus viste 

en konsekvent uttømming av TNF-α fra plasma. En lignende uttømming av TNF-α i plasma 

av SpA-behandlede mus har blitt observert. Ekstraktet reduserer også plasma interferon-γ nivå 

men plasma IgM og IgG-nivåer er ikke berørt. Hos pasienter med inflammatoriske 

tarmsykdommer inneholder tarmveggen mange celler som produserer inflammatoriske 

mediatorer. Sera fra pasienter med aktiv Crohns kolitt eller ulcerøs kolitt inneholder høye 

konsentrasjoner av TNF-α, sannsynligvis avledet fra inflammatoriske celler. Derfor, i 

inflammatoriske tarmsykdommer der det er høyt nivå av TNF-α, bruk av NAT er anbefalt. 

Dessuten kan NAT hjelpe til å løse problemer knyttet til eksogene administrasjon av TNF hos 

pasienter med brystkreft, avansert kolorektal, mage og nedsattkarsinomer. [8] 
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Leverbeskyttende effekt 

Forbedring ved N. arbortristis blad ekstrakter mot hepatosuppressjon indusert av 

karbontetraklorid (CCl4), som ble evaluert i form av serum markør enzymer som viz. GOT, 

GPT, alkalisk fosfat, glukose, kolesterol, og total protein konsentrasjon i blod, ble studert. 

Disse biokjemiske parametere var signifikant endret av enkelt dose av CCl4 (1,0 ml / kg)før 

behandling med N. arbor-tristis. Før administrering av CCl4, på doser 

av1000mg/kg.b.wt./dag, P.O. for 7 dager, var alle serum og leverparametere nær normale 

nivåer, henholdsvis. Imidlertid ble Silymarin brukt som en referanse standard, før 

administrasjonen av CCl4 til rotter. Det leverbeskyttende potensialet i N.arbor-tristis mot 

hepatosuppressjon innebærer muligens mekanisme knyttet til dens evne til å blokkere P-450 

mediert CCl4 bioaktivering gjennom en selektiv hemmer av ros (reaktive oksygen arter). 

Dermed kan N. arbor-tristis vises som en rik kilde til antioksidanter for leverbeskyttelse.[43] 

 

Andre farmakologiske effekter av Arbortristosider 

Arbortristosid A og arbortristosid C isolert fra N.arbor-tristis viste å være antiallergikum. [8, 

32] 

Arbortristosider-A og-B er rapportert å ha leishmanicidal, antiplasmodial, antispermatogenisk 

og antiallergikum aktiviteter.[10]  

Arbortristosider A og C viste antileishmanial, antivirale , immunostimulerende , antifungal, 

og leverbeskyttende aktiviteter.[16] iridoid arbortristosid A kan også virke mot kreft.[44] 

Resultater om effekt på leishmaniasis er motstridende. 

Toksikologiske studier 

Ingen cytotoksisitet ble observert på 20 mg/kg kroppsvekst av N.arber-tristis i hamster. [35] 

Ingen toksiske effekter ble påvist i en biologisk studie på bladene på denne planten i doser 

opptil 200 μg/ml. [32] 

Studien på etanol ekstrakter av blomster, bark, frø og blad av N.arbortristis ble studert i doser 

på 200, 400 og 600 mg / kg i vekt. Fra den samlede studien er det observert at etanol 

ekstrakter av de angitte deler har ikke toksisk effekt. Etanol ekstraktet ble funnet ikke å 



                                                                                                        Nyctanthes arbor-tristis L. 

 

Medisinplanter fra Burma Side 126 

 

forårsake noen dødelighet opp til dosen av 2 g/kg som gjenspeiler LD50 verdien av ekstrakter 

kan være mer enn 2 g / kg, i.p. [37] 

Blomstene viste signifikant cytotoksisk aktivitet (petroleum eter, kloroform og etylacetat 

ekstrakter) i en biologisk studie. [30] 

Konklusjon/oppsummering 

Nyctanthes arbor-tristis L. er en stor busk med mange tradisjonelle anvendelser. I Burma 

benyttes barken av planten i bronkitt og mot feber. Blomster, frø og særlig blader av denne 

planten anvendes i leddgikt, lunge skader, noen smertefulle tilstander som kreft, kronisk 

feber, isjias, revmatisme, som vanndrivende, antimalaria eller mot forstoppelse. En god del 

kjemiske studier er utført på N.arbor-tristis. Arbortristosid A-C ble funnet å ha mange 

biologiske aktiviteter som antiallergikum, anti inflammatorisk, smertestillende, 

leverbeskyttende, antiviral, immunstimulernde og antifungal aktivitet. Flere vitenskapelige 

studier har rapportert antiinflammatorisk, febernedsettende og smertestillende av forbindelser 

isolert fra planten. Dette støtter tradisjonelle buken av planten til å behandle feber, smertefulle 

tilstander og inflammatoriske sykdommer. Flere vitenskapelige studier viser flavanoid 

innhold i blomster og blader, og antioksidant effekt av denne planten. Utførte studier kan gi 

forskere muligheten for å benytte denne planten som en kilde for å bekjempe mangfoldige 

sykdommer og lidelser knyttet til oksidativ skade. Antileishmanial, immunstimulerende, 

leverbeskyttende og antibakterielle aktiviteter ble vist i en del andre biologiske studier. Noen 

få biologiske studier viser antimalaria, avføringsmiddel, og antihistamin effekter av denne 

planten, og vil derfor støtte tradisjonelle bruken. Etanol ekstraktet ble funnet ikke å forårsake 

noen dødelighet opp til dosen av 2 g/kg. Videre farmakologiske og toksikologiske 

eksperimenter er nødvendig for å få nytte av de påståtte egenskaper av N.arbor-tristis. 
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Kjemiske strukturer 

 

1. Arbortristosid A                                         2. Arbortristosid B 

 

 

3. Arbortristosid C                                  

 

4. Calceolariosid A 

 

Quercetin-3, 3'-dimetoksy-7-O-rhamnoglukopyranose, 6p-hydroksyloganin og   

Rengyolon: Foreløpig ikke tilgjengelig 
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Nymphaea rubra Roxb.ex Andrews 

Familie: Nymphaeaceae[1] 

Botanisk navn: Nymphaea rubra Roxb.ex Salisb.[1] 

Burmesisk navn: Kya-ni[1] 

Bengalsk: Saluka[2], Lal Shapla[3] 

Engelsk: Red-flowered water lilly[2] 

Hindi: Koi[2], Kokaa[3] 

Kannada: Kennaidile, Kendavare[2] 

Malayisk: Kaktokpalam, Arakambal[2] 

Sanskrit: Alagandha, Alipriya, Alohita[3] 

Tamilsk: Shevalli, Arakkambal[2], Atti[3] 

Telugu: Errakaluva[2] 

Urdu: Nilofar[3] 

Synonymer: Castalia rubra, Indivara,amaka, nilotpala,raktotpala,Ravipriya[4] 

Biologisk aktiv del av planten: Blomster[1] 

Fakta om planten 

N.rubra er en vakker plante som er opprinelig fra India. Den er også mye dyrket i andre land, 

og blomstrer hele året.[3] 

Mer detaljert om blader og blomster av denne planten står i tabell A. 

Tabell A. Morfologiske karakterer av N. rubra[5] 

Karakterer Nymphaea rubra 

Voksemåte Har roter og er fri bevegelig(i vann) 

 

Rot Finnes 
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Farge av blader Rødlige grønt og øvre 

overflaten voksaktig og glatt 

Blader størrelse og form Avrunde, og hjerteformet, margin tannet 

Blader lengde og bredde(cm) 29.40×27.50 

Blomster farge Rød/rosa[3] 

Blomstringstid Blomst åpnes om natten, tid: 8-08:30, 

Avslutning tid:8-9am 

 

Største begerblad lengde x bredde(cm) 7.96×2.46 

Største kronblad lengde x bredde(cm) 6.12×1.80 

Minste kronblad lengde x bredde(cm) 4.48×1.22 

Bladstilkt lengde(cm) 140.86 

Blomsterbærende stilk lengde(cm) 116.80 

Rhizom lengde x bredde(cm) 15.10×7.90 

Diameter av rhizom(cm) 22.12 

 

Tradisjonell bruk 

N.rubra renser blodet og er gunstig i svekkelse og brennende følelse, oppkast, svimmelhet, 

mark og feber i India.[2] 

I Burma brukes den mot feber og for å rense blodet.[1] 

 

N. rubra blomster spises fersk eller kokt og gi økonomisk inntekt eller livsopphold til mange 

husholdninger på landsbygda i India.[6] 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske studier 

Fourier transform infrarød analyse(FTIR) ble brukt for å bekrefte eksistensen av et amin 

gruppe i stammen av N. rubra.[7] 

Det er ikke rapportert andre kjemiske studier. 
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Biologiske studier 

 

Det er ikke rapportert om vitenskapelige biologiske studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksikologiske studier 

Det er ikke rapportert om vitenskapelige toksikologiske studier av N.rubra. 

 

Konklusjon/ Oppsummering 

Nymphaea rubra er en vakker plante som er tradisjonelt brukt som blod renser, og mot feber i 

Burma. Det har forløpelig ikke blitt funnet andre kjemiske, biologiske eller toksikologiske 

egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Nymphaea rubra Roxb.ex Andrews 

 

Medisinplanter fra Burma Side 136 

 

Referanser 

1. Nordal, A., The Medicinal Plants and Crude Drugs of Burma. Meddelelser fra Norsk 

Farmasceutisk Selskap, 1963. 25: s. 155-185. 

2. Dr.S.R.Sudarshan, Encyclopaedia of Indian Medicine: Materia medica - herbal drugs. 

Vol. 4.s.152-153 

3.  Flowers of India: URL: 

http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Red%20Water%20Lily.html 10.03.11 

4. Nair, R.V., Controversial Drug Plants. 2004: Universities Press(India). 

5. Hossain, A., et al., Cytological Studies of Nymphaea Species available in Bangladesh. 

Journal of Bio-Science, 2009. 15(0): s. 7. 

6. La ongsri, W., C. Trisonthi, and H. Balslev, A synopsis of Thai Nymphaeaceae. Nordic 

Journal of Botany, 2009. 27(2): s. 97-114. 

7. Renganathan, S., et al., Equilibrium and Kinetic Studies on the Removal of Reactive 

Red 2 Dye from an Aqueous Solution Using a Positively Charged Functional Group of 

the Nymphaea rubra Biosorbent. Clean Soil, Air, Water, 2009. 37(11): s. 901-907. 

 

Referanse til bildet av planten: 

URL: http://www.henriettesherbal.com/pictures/p10/pages/nymphaea-rubra.htm,  10.03.11 

  

 

http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Red%20Water%20Lily.html
http://www.henriettesherbal.com/pictures/p10/pages/nymphaea-rubra.htm


                                                                                                                       Psidium guajava L. 

 

Medisinplanter fra Burma Side 137 

 

 

 

 

Psidium guajava L. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Psidium guajava L. 

 

Medisinplanter fra Burma Side 138 

 

 

Psidium guajava L. 
 

Familie: Myrtaceae[1] 

Botanisk navn: Psidium guayva L.[1] 

Burmesisk navn:Malaka[1] 

Engelsk: guava[2] 

Fransk: guave, goyave, goyavier [2] 

Japansk: banjiro[2] 

Portugisisk: goiaba, goiabeiro,  guaiaba( i Brasil) [2] 

Spansk: Guayabo, guayaba[2] 

Tysk: guave, guavenbaum, guayave [2] 

Synonymer: guava, goiaba, guayaba, goavier, perala, guave, guayave, bayabas, pichi, 

snobbete enand [3] 

Biologisk aktiv del av planten: Blader, frukt[1-3], blomster[2], rot, og bark[3] 

 

Fakta om planten 

P.guajava er et mellomstor tre, med 10 m høyde, vanligvis kjent som guava, er opprinnelig 

fra tropisk Amerika, men nå dyrkes i hele tropene. Den er med eviggrønne, motsatte, ovale 

aromatiske korte blader som er 5-15 cm lange. Barken er rødbrun, med tynn glatt kontinuerlig 

flassing. Røtter er meget omfattende og overfladiske. Frukt kan være runde, ovale eller 

pæreformet og sterk søte, og moskusduftende. Den er kjøttfull, og inneholder mange små 

harde hvite frø. Blomster er noe prangende, hvitaktig opp til 2 cm lange. [2, 3] 

 

Tradisjonell bruk 

Ulike deler av planten brukes i det lokale systemet av medisin for behandling av ulike 

menneskelige lidelser som sår, magesår, tarm og kolera. Den er populær i Ayurveda, Siddha, 

Unani og homeopati. Tradisjonelt brukes P.guajava til behandling av ulike sykdommer som 

diaré, sår, revmatisme og lungeproblemer. [3] I Burma brukes blader og frukt for behandling 

av mage og tarmlidelser, hudsykdommer, mot diaré, antidysenterisk og som deodorant.[4] 

 

Blader 

Avkok eller infusjon av blader brukes som febernedsettende middel, antispasmodisk og mot 

revmatisme i India. De er også brukt mot diaré og magesmerter i Colombia, Mexico, Maya, 
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USA og Mosambik. I USA, er blader også brukt som antibiotikum. Blader blir brukt i form av 

omslag eller avkok for sår, magesår og tann verk. I Sør-Afrika og Karibia, er de vant til å 

behandle diabetes og hypertensjon. I Latin-Amerika, Sentral og Vest-Afrika og Sørøst-Asia, 

er blader også brukt i form av avkok som gurglevann for sår hals, laryngitt og hevelse i 

munnen, og det brukes eksternt for magesår, vaginal irritasjon og utflod. Bladene er brukt for 

bakterielle infeksjoner, blod rensing, diaré og dysenteri i Trinidad. I Cook Islands, brukes 

blader i sår behandling, byller, kutt og forstuinger. Blader er brukt i form av kokte preparater i 

New Guinea, Samoa, Tonga, Niue, Futuna og Tahiti for kløende utslett forårsaket av skabb. 

Blader blir også brukt som en snerpende og også i lungeproblemer. De brukes eksternt på 

betennelser i Panama, Cuba, Costa Rica, Mexico, Nicaragua, Venezuela Mosambik, 

Guatemala og Argentina. [2] I Uruguay blir kokende blader brukt som en vaginal og livmor 

vask. [3] I Bolivia og Egypt, ble P.guajava blader brukt til å behandle hoste og 

lungesykdommer[5]  

Bark 

I Filippinene, er barken brukt som et astringerende, i behandlingen av magesår, sår og diaré i 

form av avkok og grøtomslag. Barken brukes også i dysenteri og i bad for å behandle hud 

plager i Panama, Bolivia og Venezuela. Barken brukes som antiamøbe i Kinshasa og Kongo. I 

Mexico, brukes barken sammen med blader i form av avkok og grøtomslag som 

febernedsettende middel og for å kaste ut morkaken etter fødsel, hoste, infeksjoner i huden, 

karies, vaginal blødning, sår, dehydrering og respiratoriske forstyrrelser. [3] 

 

Rot 

I Fiji og Senegal, blir røtter brukt som en juice eller avkok for diaré, hoste, mageverk, 

dysenteri, tannpine, dårlig fordøyelse og forstoppelse. I Filippinene, brukes røtter i form av 

avkok, og grøtomslag som en snerpende, i sår, og mot diaré. [3] 

 

Frukt 

I Brasil og Fiji, er de modne frukter brukt i anoreksi, kolera, diaré, fordøyelsesproblemer, 

inflammert dysenteri, dårlig fordøyelse, forstoppelse, laryngitt, hevelse i munnen, hud 

problemer, og sår hals i form av mos og avkok. [3] 
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Blomster 

I Costa Rica, brukes kokende vann ekstrakt av blomsterknopper som et effektivt anti-

inflammatorisk middel.[2] Blomster sies å kjøle kroppen og brukes til behandling av bronkitt 

og sår øye. [6] 

Hele planten 

I Tahiti og Samoa, er hele planten brukt i form av infusjon, avkok og lime som hudvann, 

gunstig i smertefull menstruasjon, aborter, uterin blødning, prematur arbeidskraft i kvinner, og 

sår.[3] 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

Kjemiske studier 

P.guajava inneholder store bioaktive komponenter som flavonoider, guayavolic syre, 

guavanoic syre, guajadial, guajaverin og mange andre. [3] Et ekstrakt av hele P.guajava 

planten, etter TLC og GLC, viste tilstedeværelse av to monoterpener og ni sesquiterpener. β-

Caryofyllen utgjorde 95 % av forbindelsen.[7] 

 

Kjemiske undersøkelse av frukt 

Frukt inneholder karbohydrater (13,2 %), fett (0,53 %), proteiner (0,88 %), vann (84,9 %),  

makronæringsstoffer som Mn, Fe, P og Ca, S, og vitaminer. [3] Seksten karotenoider ble  

isolert fra kjøtt av brasilianske røde guava (P.guajava), i en annen kjemisk studie.[8]  

Modne spiselige frukter av P.guajava var undersøkt. Tre benzofenon glykosider, 2, 6-

dihydroksy-3, 5-dimetyl-4-O-β-D-glukopyranosyl-benzofenon (1), 2, 6-dihydroksy-3-metyl-

4-O-(6 ''-O-galloyl-β-D-glucopyranosyl)-benzofenon (2), og 2, 6-dihydroksy-3, 5-dimetyl-4-

O-(6''-O-galloyl-β-D-glucopyranosyl) - benzofenon(3) ble isolert.[9] 

Et vannløselig polysakkarid ble isolert fra varmt vann ekstrakt av frukter av P.guajava. 

Polysakkaridet ble funnet å inneholde 2-O-metyl-L-arabinose, 2-O-acetyl-D-galaktose, og D-

metyl galakturonat.[10] 

Friske hvite kjøttet av P.guajava frukt olje inneholder 3-caryofyllen (24,1 %), nerolidol (17,3 

%), 3-fenylpropyl acetat (5,3 %) og caryofyllen oksid (5,1 %). Askorbinsyre er den viktigste 

bestanddelen av skallet av frukten. Sterke lukten av P.guajava frukt er på grunn av 

karbonylforbindelser i frukten. [2] 

Essenser fra fersk P.guajava med hvite og rosa kjøtt, henholdsvis, ble innhentet ved direkte 

ekstraksjon av kjøtt juice med diklormetan. De tre essenser ble analysert. I alt 122 flyktige 
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komponenter ble 13 aldehyder, 17 ketoner, 31 alkoholer, 10 syrer, 28 estere, 10 

hydrokarboner, og 13 diverse forbindelser identifisert. Den totale mengden C6 aldehyder, 

alkoholer, og syrer utgjorde 20 % av essensen av friske hvite og 44 % av essensen av friske 

rosa.[11] 

 

Kjemiske undersøkelser av blader 

Blader inneholder cytokininer som zeatin, zeatin riboside, zeatinnukleotide, flavonoider, 

saponiner, oleanolin syre, nerolidiol, ursolin syre, crategolin syre, guayavolin syre, eteriske 

oljer som ß-caryofyllen, α-pinen, 1,8 -cineol, tannin, syre guavanoin, 2-α-hydroksy ursolin 

syre, Ileletifol, Isoneriucoumarin syre, guajadial, 2α-hydroksyoleanolin syre, morin-3-OAL-

arabopyranoside, quercetin, hyperin, myricetin-3-O-ß-D glukosid, quercetin-3-O-ß-D-

glucurunopyranosid, og 1-O-galloyl-ß-D-glukose.[3] 

En ny benzofenon glykosid, 2,6-dihydroksy-4-O-β-D-glukopyranosylbenzofenon, ble også 

isolert fra blader til P.guajava. Dens struktur ble undersøkt ved spektral og kjemiske 

metoder.[12] 

Psiguadialer A og B, to nye sesquiterpenoid-difenylmetan meroterpenoider med et par kjente 

epimerer, psidial A og guajadial, ble isolert fra blader til P.guajava.[13] 

Kjemiske bestanddeler av P.guajava EtOH/H2O ekstrakt av friske blader ble undersøkt. Fem 

bestanddeler ble isolert og belyst som 1-O-(1, 2-propanediol)-6-O-galloyl-β-D-

glucopyranoside, garvesyre, ellaginsyre, ellaginsyre-4-O-β-D-glucopyranosid og quercetin-3-

O-β-D-galaktopyranosid ved spektroskopiske metoder.[14] 

Bladene inneholder monoterper, og D-limonen som en viktig bestanddel. Den inneholder også 

seks sesquiterper som copaen(3,82 %), caryophyllen (20,75 %), 4, 7, 10-cycloundecatrien, α-

farnesen, caryophyllen oksid (9,31 %) og 1H-cycloprop (e) azul-4-ol (11,30 %).[15]  

To triterpenoider, 20β-Acetoksy-2α, 3β-dihydroksyurs-12-en-28-OIC syre (guavanoic syre), 

og 2α, 3β-dihydroksy-24-PZ-coumaroyloksyurs-12-en-28-OIC syre( guavacoumaric syre), 

sammen med seks kjente forbindelser 2α-hydroksyursolic syre , jacoumaric syre, 

isoneriucoumaric syre, asiatiske syre, ilelatifol D og β-sitosterol-3-O -β-Image-

glukopyranosid, har blitt isolert fra blader til P.guajava, i en annen studie.[6] 

 

Kjemisk studie av bark 

Barken av denne planten inneholder tanniner, resin, krystaller av kalsium oksalat.[3] . P. 

guajava bark inneholder i tillegg monoterpener 1, 8-cineole og myrcene.[15] 
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Kjemisk studie av rot 

Røtter inneholder tanniner, leukocyanidiner, steroler, garvesyre, karbohydrater og salter.[3] 

 

Kjemisk studie av frø 

Frø inneholder proteiner, stivelse olje, fenoliske og flavonoid forbindelser og linolsyre.[3]  

Kjemisk analyse av P.guajava frø pulver viste i tillegg innholdet av fiber, kostfiber, lignin, 

cellulose og hemicellulose.[16] 

Frø av P.guajava ble analysert i en annen kjemisk studie. Lipider i frøet, består mest av 

triglyserider, som utgjorde 9,4 % av tørrvekten av frø. Analysen avslørte at fett i frøet er 

linolsyre-rike (79 %), palmitinsyre, oljesyre og stearinsyre er de andre mindre syrer til stede. 

[17]
 

 

Kjemisk studie av blomster 

Blomster inneholder quercetin, myricetin, luteolin, kaempferol og Apigenin. [3] 

 

Biologiske studier 

 

Leverbeskyttende aktivitet 

Forskning ved hjelp av Wistar rotter viste at vandig blad ekstrakt av P.guajava har 

leverbeskyttende effekt. Blad ekstrakt ved doser på 500 mg /kg produserte betydelig 

leverbeskyttelse. [3] 

 

I en annen studie ble virkning av vandig ekstrakt av P.guajava blader på histologi og 

leverfunksjon i rotter undersøkt. Ekstraktet ble administrert på hann-og hunnrotter med 200 

mg / kg kroppsvekt oralt, på daglige doser for en periode på 30 dager. Resultatene antydet at 

vandig ekstrakt av P.guajava blader kan være leverbeskyttende, og ikke hepatotoksisk.[18] 

Effekt av P. guajava ekstrakt på erytromycin-indusert leverskade i albino rotter ble undersøkt  

ved hjelp av 30 vanlige rotter gruppert i seks. Gruppe I og II fungerte som normalt og som 

behandling kontroller ble gitt vanlig saltvann og 100mg/kg erytromycin stearat  

daglig i 14 dager. Rotter i gruppe III ble administrert 450mg/kg kroppsvekt av P.guajava bare  

i 7 dager mens rotter i grupper IV, var V og VI ble administrert P.guajava ekstrakt i 7 dager  

og 100mg/kg kroppsvekt av erytromycin i 14 dager. Behandling med 150 mg / kg av P.  
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guajava ekstrakt viste en svak grad av beskyttelse mot indusert leverskade forårsaket av 100  

mg / kg av erytromycin talkum. Biokjemiske analyser av serum viste en betydelig økning i  

serum nivåer av leverenzymer målt i gruppene administrert med 100 mg / kg av erytromycin  

stearat og 300/450 mg / kg av P.guajava ekstrakt sammenlignet med kontroll grupper og de  

som forbehandles med 150 mg / kg av P. guajava ekstrakt. Denne studien har vist at vandig  

ekstrakt av P.guajava blader har leverbeskyttende effekt i lavere doser og hepatotoksisk  

aktivitet ved høyere doser.[19] 

 

Antioksidant, fri radikal scavenger og radio beskyttende aktiviteter 

P.guajava blader inneholder store mengder fenoliske forbindelser som hemmer peroksidering 

reaksjoner i kroppen, og derfor kan forventes å forebygge ulike kroniske sykdommer som 

diabetes, kreft og hjerte sykdommer. Nedgangen av frie radikaler har antioksidiering effekt i 

kroppen. I en annen studie, ble antioksidant aktivitet til blad ekstrakter bestemt ved å bruke 

frie radikal DPHH (2,2-difenyl-1-picrylhydryzyl) scavenging. Resultater viste at askorbinsyre 

var en vesentlig kraftfull antioksidant. Antioksidantegenskaper er assosiert med sine fenoliske 

forbindelser som protocatechu syre(1), ferula syre(2), quercetin(3) og guavin, askorbinsyre, 

garvesyre(4) og kaffesyre. Flere studier viste at P.guajava frukt også har antioksidant 

aktivitet, kollagen dannelse og radio beskyttende aktivitet. [3] Oral administrasjon av etyl 

acetat ekstrakt av P.guajava blader i ulike doser viste en forbedret antioksidant potensial som 

dokumentert av redusert lipid peroksidering og en betydelig økning i aktiviteten av ulike 

antioksidant enzymer som katalase, superoksid dismutase, glutationperoksidase og glutation 

reduktase. [20] 

 

Tretti-åtte planter i Singapore ble systematisk analysert for hydrofil oksygen radikal 

absorbans kapasitet (H-ORAC), total fenol-innhold (TPC), askorbinsyre (AA) og ulike 

lipofile antioksidanter. P.guajava hadde høyest AA per gram fersk vekt.  

Tabell A. Hydrofile (H-ORAC), total fenoliske innhold og askorbinsyre (AA) innhold av 

P.guajava frukt[21] 

H-ORAC (μmol TE/g FW)  TPC(mg GAE/g FW) AA(μg AA /g FW) 

13.06 1.75 714.5 

 

Antioksidant kapasitet og fenol-innhold av tre tropiske frukter, nemlig ananas, banan og thai 

P.guajava, ble undersøkt. Fenol innhold, flavonoider, og antioksidant kapasiteten var høyest i 

thai P.guajava (blant tre frukter).[22] 
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Målet med en annen studie var å analysere antioksidantaktivitet (AA) i frukt og grønnsaker 

fra Uganda og å undersøke om AA i tradisjonell mat er tilstrekkelig høy for å forhindre 

oksidativt stress og dermed bekjempe sykdom. P.guajava var en av de plantene med høyest 

AA.[23] 

 

Anti-allergiske effekter 

P.guajava viste også antiallergiske effekter.  Vandig og metanol ekstrakter av P.guajava var 

rapportert å forårsake potent hemming av histaminfrigjøring fra mastceller. P.guajava blad 

ekstrakter viste også anti-allergisk aktivitet på T celle immunitet i mus. [3] 

 Effekten av P. guajava etylacetat ekstrakt (PGEA) på IgE-medierte allergiske reaksjoner i 

rotte mast RBL-2H3 celler, ble undersøkt. PGEA redusert antigen (DNP-BSA)-indusert 

frigjøring av β-heksosaminidase og histamin i IgE-sensibiliserte RBL-2H3 celler. I tillegg 

hemmet den antigen-induserte, IL-4 og TNF-α mRNA uttrykk og protein produksjon i IgE-

sensibiliserte RBL-2H3 celler. PGEA undertrykket også antigen-indusert COX-2 mRNA og 

protein uttrykk i disse cellene. Etyl acetat ekstrakt av P.guajava hemmer IgE-medierte 

allergiske reaksjoner ved å blokkere FcεRI signalisere.[24] 

Isolerte fenoliske glykosider fra P.guajava viste signifikant hemmende aktiviteter mot 

histaminfrigjøring fra rotte peritoneal mastceller, og nitrogenoksyd produksjon fra en murine 

makrofag-lignende cellelinje, 264.7 RAW.[25] 

 

Effekt mot kreft 

Vandig ekstrakt av P. guajava blader hemmet levedyktigheten til kreftcelle linjen DU-145 i 

en doseavhengig måte. På 1,0 mg / ml, reduserte ekstraktet levedyktighet PCA DU-145 

(androgen uavhengig PCA celler) til 36,1 % og 3,6 %, henholdsvis etter 48h og 72h av 

inkubasjoner. Essensiell olje fra blader av P.guajava var svært effektiv i å redusere vekst av 

menneskelige munn epidermal karsinom (KB) og murine leukemi (P388). P.guajava blad olje 

viste høyest antiproliferasjon aktivitet med en IC50 verdi på 0.0379mg/ml (fire ganger mer 

potent enn vinkristin) på P388 cellelinjer.   

Kjemopreventiv effekt ble også demonstrert i en annen studie av en metanol blad ekstrakt på 

mus, i tilfelle av indusert kreft inokulert med B16 melanom celler. Jacoumarin syre(5) (isolert 

fra P.guajava frø) ble evaluert for antitumour virkning, det ble funnet å redusere forekomst av 

svulster. [3] 
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Prostaglandin endoperoksid H syntase (PGHS) er et viktig enzym for syntese av 

prostaglandiner (PGS) som spiller viktige rolle i betennelse og kreft. P.guajava blad ekstrakt 

hemmet cyclooksygenase reaksjon av rekombinant humant PGHS-1 og PGHS-2. Den hemmet 

også PG hydroperoksidase aktiviteten til PGHS-1, som ikke var berørt av NSAIDs. Quercetin 

som var en av de viktigste komponentene ikke bare hemmet cyclooksygenase aktiviteten til 

begge isoformer, men hemmet også delvis PG hydroperoksidase aktiviteten. Resultater viser 

antiproliferativ aktivitet av P.guajava blad ekstrakt som minst er delvis forårsaket av 

hemming av den katalytiske aktiviteten til PGHS isoformene.[26] 

Videre jacoumarin syre (isolert fra P.guajava frø) ble evaluert for antitumor virkning. Det ble 

funnet betydelig redusering i forekomsten av svulster. Kjemiske undersøkelser av aceton 

ekstrakt av P. guajava frø har ført til isolering av fenyl-ethanoid glykosider (1-O-3,4-

dimethoksy-fenyletyl-4-O-3, 4 -dimetoksy cinnamoyl-6-O-cinnamoyl-β-D-glukopyranose og 

1-O-3,4-dimetoksyfenyletyl-4-O-3, 4-dimetoksy cinnamoyl-beta-D-glukopyranose) som viste 

cytotoksisk aktiviteter in vitro. Resultater viste at P.guaijava ekstrakter har potensial til å bli 

utviklet som nye kjemoterapeutika, for å hindre eller hemme veksten av svulster og kreft. [2] 

 

Økologiske ekstrakter av 24 utvalgte plantearter, brukt av palestinske tradisjonelle healere for 

å behandle forskjellige sykdommer, ble testet for anti-tumor aktivitet. Ekstrakter av planter 

under forskning ble testet for deres potensielle anti-tumor (cytotoksisk) effekt på L929sA 

celler, og på menneskelige brystkreft celler MDA-MB231 og MCF7. I tillegg, ble effekten på 

den kjernefysiske transkripsjonsfaktoren, NFκB som spiller avgjørende roller i apoptose og 

immunomodulation, undersøkt. Ekstrakter viste varierende grad av NFκB-hemmende 

aktivitet. P.guajava avslørte også immunmodulerende NFκB aktiviteter. [27] 

 

Antimikrobiell aktivitet 

Barken av P.guajava viste fungicid effekt på ulike konsentrasjoner, men viste bare 

soppdrepende effekt mot Candida albicans. In vitro antibakteriell aktivitet av P.guajava 

blader på Staphylococcus aureus var vist i en annen studie. Vandige ekstrakter var mer potent 

i å hemme vekst av sykdomsfremkallende Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureusand, Pseudomonas aeroginosa enn de organiske 

ekstrakter. I en studie utført på blad ekstrakter av P.guajava, viste dem potent antimikrobiell 

aktivitet mot Propionibacterium acnes og kan være gunstig i behandling av akne. Den γ-

terpinen(6) og α-pinen fremstilt ved destillasjon vannkraft viste antimikrobiell aktivitet mot 

Propionibacterium acnes. (MIC = 9,38 mg / ml). [3] 
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Fire antibakterielle flavonoider (Morin-3-O-lyksoside, Morin-3-O-arabinoside, quercetin, og 

quercetin-3-Oarabinoside), ble isolert fra friske og tørkede P.guajava blader. Studier på 

hemmende virkninger av flavonoider på bakterier avslørte at de hadde bakteriostatisk virkning 

mot alle testede bakterier inkludert Bacillus stearothermophilus, Brochothrix thermosphacta, 

Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas fluorescens, Salmonella enterica, 

Staphylococcus aureus og Vibrio cholerae.[28] 

I en annen studie, viste metanol ekstrakt fra moden frukt av P.guajava soppdrepende aktivitet 

mot Artrinium sacchari og Chaetomium funicola. Vann og metanol ekstrakter av blader er 

effektive hemmere av vekst spore dannelse, og enterotoksin produksjon av Clostridium 

perfringens type A. [2] 

 

En annen studie ble gjort for å vurdere samspillet mellom etanol ekstrakter av en del planter 

inkludert P.guajava (blader), og antimikrobielle legemidler inkludert oksytetracyklin HCl, 

Enrofloksacin, gentamicinsulfat, og sufadimetoksin mot 4 kliniske isolater av 

meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Resultater av denne studien viste at 

ekstrakter fra disse plantene øker hemming soner av oksytetracyclin HCl, gentamicinsulfat, og 

sulfadimetoksin, mens kombinasjonen mellom planteekstrakter og Enrofloksacin senker 

hemming sone. Denne studien antyder trolig muligheten for samtidig bruk av disse 

antimikrobielle legemidler og ekstrakter i kombinasjon i behandling av infeksjoner forårsaket 

av S. aureus stammer. 

 

Tabell B. Synergistisk effekt mellom antimikrobielle stoffer og planteekstrakt fra 

P.guajava balder mot fire Staphylococcus aureus stammer av godt diffusjon metode.[29] 

 

S = Synergisme; A = motsetningen 

 

 

Medisin target Medisin Guajava 

Protein syntese Oksytetracyklin HCl 

Gentamicin 

S 

A 

Nukleinsyre syntese 

Konkurrerende hemming Total 

Enrofloksacin 

Sulfadimetoksin 

4 

A 

S 

2 

 



                                                                                                                       Psidium guajava L. 

 

Medisinplanter fra Burma Side 147 

 

Rå vandig blanding og vannløselige metanol ekstrakt fra blader og bark av P.guajava, viste 

sterk antibakteriell aktivitet mot V. cholerae. P. guajava, tilbyr dermed stort potensial for bruk 

i urtemedisin for å kontrollere epidemier av kolera.[30] 

I en studie, var antibakteriell aktivitet av vandige og organiske ekstrakter av P.guajava blader  

vurdert mot multidrug resistent (MDR) kliniske isolater av Staphylococcus aureus stammer  

fra sykehus i nord (Malabar region) Kerala. Stammer som viste motstand mot alle antibiotika  

tester var valgt for antibakterielle analyser. Minimum hemmende konsentrasjon (MIC) for  

metanol og vandige ekstrakter ble funnet å være 625 µg/ml og 7.5 mg/ml. Minimum  

bakteriedrepende konsentrasjon (MBC) registrert for metanol og vandige ekstrakter var 1,25  

og 12.5mg/ml. Tid-drepe-analysen viste at metanolekstrakt (4mg/ml) drepte MDR bakterier  

innen 10 timer. Til slutt, viste en menneskelig RBC basert hemolytisk analyse fravær av  

hemolyse selv ved konsentrasjoner høyere enn for MBC. Dermed forsvarer resultatet  

sikkerhet av P.guajava i terapeutisk bruk.[31] 

 

In vitro minimum hemmende konsentrasjon (MIC) og minimum bakteriedrepende 

konsentrasjon (MBC) av råolje metanol og vann ekstrakter av barken til P.guajava har vært 

analysert mot ulike stammer av Shigella dysenteriae type-1 bakterier. MIC av metanol 

ekstrakt ble funnet 400 mg / ml og vann ekstrakt var 1000 mg / ml mot alle de 

bakteriestammer som ble testet.[32]Et kvaternært alkaloid ble isolert fra P. guajava viste å ha 

antibakteriell aktivitet mot Shigella dysenteriae.[33] 

 

Antimalariamiddel / antiparasitt aktivitet 

Vandige blad, stem bark og frukt ekstrakter av P. guajava ble brukt til å undersøke anti-

plasmodial aktivitet via in vitro parasitt laktat dehydrogenase-analyse metode. I en annen 

studie, hemmet blader og stilk bark av P.guajava, Entamoeba histolytica vekst. [3] 

 

Antitussiv aktivitet 

Vann infusjon fra P.guajava blader reduserte hyppigheten av hoste indusert av capsaicin i 

sammenligning med kontroll gruppe innen 10 minutter etter injeksjon av ekstraktet. Resultater 

viste at blader av P.guajava har hostedempende effekt.[3] 

 

Kardiovaskulær effekt 

I en studie av vandig blad ekstrakt, viste P. guajava, hjertebeskyttende effekter mot 

myokardiskemi-reperfusion skader i isolerte rotte hjerter. En annen studie viste at vandig blad 
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ekstrakt forårsaket hypotensjon i eksperimentell dyremodell via kolinerge mekanismer. Akutt 

intravenøs administrering av blad ekstrakt produserte doseavhengig, betydelige reduksjoner i 

systemisk arterielt blodtrykk og hjertefrekvens for hypertensive. Det ble funnet at vandig og 

etanol blad ekstrakter av P.guajava hemmer intracellulær kalsium frigjøring.[3] 

En randomisert, singel-blind, klinisk studie antyder at ved å legge til moderate mengder 

P.guajava frukt til dietten, kan lipoprotein metabolisme og blodtrykk reduseres. To grupper 

av pasienter ble vurdert over 12 uker; hver gruppe mottatt moden P.guajava frukt, fortrinnsvis 

før måltider. Ved utgangen av perioden, hadde ca halvparten av pasientene en netto nedgang i 

serum total kolesterol (9,9 %), triglyserider (7,7 %), og blodtrykk (9/8mm Hg), med en netto 

økning i high-density lipoprotein (HDL) kolesterol (8 %). [2] 

Effekter av α-dikarbonyl forbindelser på koagulasjonsparametre in vitro, og antikoagulerende 

aktiviteter av vandige ekstrakter fra P.guajava blader ble undersøkt. Inkubasjon av plasma 

med glyoksal eller metylglyoksal til 0,1 mM viste en signifikant nedgang i trombin 

koagulasjonstid (TT). Imidlertid viste de liten forlengelse av protrombintid (PT) på 0,5 mm og 

ingen effekt på aktiverte partiell tromboplastintid (APTT). Fibrinogen Innholdet i plasma ble 

redusert noe med økende konsentrasjoner av glyoksal og metylglyoksal. Videre hemmet 

metylglyoksal antitrombin III aktivitet og over 80 % av aktiviteten var tapt ved 1,2 mM 

metylglyoksal. I kontrast, viste ekstrakter av P.guajava blader signifikant hemming av TT 

indusert av metylglyoksal. P.guajava blad ekstrakter og dets aktive fenoliske forbindelser 

inkludert ferulic syre, garvesyre og quercetin viset en beskyttende effekt mot metylglyoksal-

indusert tap av aktivitet av antitrombin III. Dermed er P.guajava blad ekstrakter en potent 

antikoagulant, som kan være av stor verdi i det forebyggende glykosylering assosiert hjerte-og 

karsykdommer ved diabetes.[34] 

Blodsukkersenkende aktivitet 

Kokende blader ble vist for hypoglykemisk aktivitet i indusert diabetes hos rotter. I både 

akutte og sub akutte tester, viste ekstraktet statistisk signifikant hypoglykemisk aktivitet. [35] 

Bortsett fra disse, viste behandling med P.guajava vandig blad ekstrakt (0,01 til 0,625 mg/ml) 

også signifikant hemming på LDL glykation i en doseavhengig måte. Tanniner, flavonoider, 

pentacyclic triterpenoider, guiajaverin, quercetin og andre kjemiske forbindelser til stede er 

ansvarlig for de observerte hypoglykemiske og hypotensive effekten av bladet ekstrakt. Noen 

etterforskere antydet at hypoglykemiske komponenter av P.guajava frukt kan innebære 

ursolin syre(7), oleanolin syre(8), arjunolin syre(9) og glukonsyre(10). [3] Det ble foreslått i 

en annen studie at quercetin i vandig ekstrakt av P.guajava blader fremmer glukoseopptak i 

leverceller, og bidrar til å lette hypoglykemi i diabetes.[36] 
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Oral administrasjon av etyl acetat ekstrakt av P.guajava blader i ulike doser viste en 

signifikant nedgang i blodsukkernivå. Glykosylert hemoglobin samt fruktosamin som er 

indikatorer på glycation var også vesentlig redusert i behandlede grupper sammenlignet med 

diabetisk kontroll. In vitro studier støtter antiglycativ potensial i P.guajava blader.[20] 

I en annen studie, viste både n-BuOH-løselige og EtOAc-løselige forbindelser fra P.guajava 

blader høy hemmende aktivitet mot α-glukosidase og α-amylase. Det ble funnet at 

myricetin(11) har den kraftigste aktiviteten blant forbindelsene med en 70 % hemming mot 

sukrase i en konsentrasjon på 1,5 mg / ml. Det var en åpenbar synergistisk effekt mot α-

glukosidase, men mot α-amylase ble det ikke funnet. [37] 

Det ble vist anti-hyperglykemiske aktiviteter og sikkerhet i P.gauajava vann ekstrakt av 

blader og P.guajava te in vitro, og i dyremodeller og flere kliniske studier. Effekt og sikkerhet 

av P.guajava te i pre-diabetikere og pasienter med diabetes type 2 ble undersøkt. Mange 

vitenskapelige dokumentasjoner viser effekt og sikkerhet av P.guajava te, som inneholder 

P.guajava vann ekstrakt av blader for behandling av diabetes type 2. Derfor ble den godkjent 

som FOSHU(Foods for Specified Health Uses) mars 2000, og det er anbefalt for personer 

med høy blodsukker og kontroll av sukker opptak. Påfølgende inntak av P.guajava te med 

hvert måltid er forventet å nytte pre-diabetikere og pasienter med diabetes.[38] 

Innhold av protocatechu syre (PA) i åtte tilgjengelige friske frukter inkludert P.guajava ble 

analysert, og den beskyttende effekten av denne forbindelsen i diabetiske mus ble undersøkt. 

PA til 1 %, 2 % og 4 % ble administrert til diabetikere (mus) i 8 uker. PA behandlinger 

betydelig senket plasma glukose og økte insulin nivåer. PA behandlinger på 2 % og 4 % 

senket plasminogen aktivator inhibitor-1 aktivitet og fibrinogen nivå. Den økte også plasma 

aktivitet av antitrombin-III og protein C; reduserte triglyserid innholdet i plasma, hjerte og 

lever, forhøyede glutation nivå og oppbevaring av glutation peroksidase og katalase 

aktiviteter i hjerte og nyre. PA behandlinger på 2 % og 4 % senket betydelig plasma C-

reaktivt protein og von Willebrand faktor nivåer og reduserte interleukin-6, tumor nekrose 

faktor-α, og monocytt chemoattractant protein-1 nivå i hjerte og nyre. Disse resultatene støtter 

at protocatechu syre kunne dempe diabetiske komplikasjoner via sin triglyserid-senking, 

antikoagulasjon, antioksidativ, og betennelsesdempende effekter.[39] 

Antidiabetisk og antioksidant aktivitet i P. guajava blad ekstrakt mot streptozotocin-indusert 

eksperimentell diabetes hos rotter ble studert. Fra resultatene som oppnås, kan det 

konkluderes med at P. guajava blad ekstrakt forbedrer antidiabetisk og antioksidant status i 

streptozotocin-indusert diabetiske rotter. Tilstedeværelsen av tanniner, triterpener og tre typer 
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av flavonoider som quercetin, avicularin(12), guaijaverin (13) i P. guajava blader er kanskje 

delvis ansvarlig for antidiabetes effekt.[40] 

En annen undersøkelse ble gjennomført for å undersøke effekten av vann løselig tørrstoff 

(WSS) og etanol løselig tørrstoff (ESS) av P.guajava blader på lipid peroksidering in vitro og 

i type 2 diabetes i rotter. Det ble funnet at ESS hadde signifikant høyere total fenol og 

flavonoid nivåer enn WSS. Likevel viste WSS høyere superoksid dismutase-lignende aktivitet 

og lipid peroksidering hemmende evne enn ESS in vitro. Anti-peroksidering av lipider er en 

mulig mekanisme for P.guajava blader for å forsinke fremdriften av diabetes. [41] 

I Kina ble en randomisert kontrollert studie utført for å evaluere effekten av P.guajava i 

behandling avdiabetes. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 59,6 år gammel og 

gjennomsnittlig varighet av diabetes var 5,4 år. Oral administrasjon av 500 mg vandig blad 

ekstrakt fra P.guajava til 50 diabetikere viste hypoglykemiske effekter mindre enn 

klorpropamid og metformin. Dermed ble det foreslått at P.guajava kan benyttes til å forbedre 

og / eller forebygge diabetes mellitus. Oral administrering av med 500 mg av P.guajava frukt 

i 40 pasienter viste en reduksjon i blodsukker i uke 3, 4 og 5 med endringer i glukose nivå på 

12,3 %, 24,79 % og 7,9 % sammenlignet med diabetikere kontrollgruppen.[2] 

 

Under en undersøkelse av medisinske planter for hemming av protein tyrosin fosfatase 1B 

(PTP1B), viste en ekstrakt fra P.guajava signifikant hemmende effekt på PTP1B. Betydelig 

blodglukosesenkende effekt av ekstrakt ble observert etter injeksjon av ekstraktet med en dose 

på 10 mg / kg i både 1 - og 3-måneder gamle Leprdb / Leprdb mus. I tillegg avslørte 

histologisk analyse av leveren fra butanol-løselig ekstrakt i behandlet Leprdb / Leprdb mus en 

betydelig nedgang i antall lipid mengde i forhold til kontrollgruppe. Til slutt ble det vist at 

ekstrakt fra P.guajava blader har antidiabetisk effekt på type 2 diabetikere mus modell og den 

er via hemming av PTP1B.[42] 

 

Effekt på muskelsystemet 

Vann og metanol blad ekstrakter fra P.guajava viste antagonistisk effekt på koffein indusert 

kalsium utgivelse fra sarkoplasmatisk retikulum av rotte skjelettmuskulatur celler.  Vandig 

blad infusjon av P. guajava kunne blokkere L-type kalsium membran kanaler. P.guajava kan 

derfor være gunstig for pasienter med muskeldystrofi.[3] 

 

Anti-inflammatorisk / smertestillende / Antinociceptiv effekt 

Betennelsesdempende og smertestillende aktiviteter av 70 % etanol ekstrakt av blader var 
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undersøkt i rotter. Ekstrakter som viste anti-inflammatorisk aktivitet var screenet for 

analgetisk aktivitet ved hjelp av Randall-Selitto metode i rotter. P.guajava blader viste 

signifikant anti-inflammatorisk aktivitet i en dose på 300mg / kg. Essensielle oljen 0,8 mg / kg 

signifikant reduserte ødem dannelse indusert av karragenan[3]. Heksan, etylacetat og metanol 

ekstrakter av P. guajava blader viste mest antinociceptiv effekt i kjemiske og termiske tester 

av analgesi. [43] Det ble også rapportert i en annen studie på blader av essensiell olje fra P. 

guajava og dets bestanddeler, α-pinen produserte en signifikant antinociceptiv effekt i 

formalin test. [3] 

Antinociceptiv effekt av blad essensielle olje fra P.guajava og dens viktigste bestanddeler, β-

caryofyllen og α-pinen ble vurdert ved hjelp av kjemiske (formalin og eddiksyre) og termiske 

(varme-plate) nociceptive tester i hann albino mus. Oral administrering av 100, 200 og 400 

mg / kg eterisk olje produsert en betydelig antinociceptiv effekt i formalin test og på 200 og 

400 mg / kg. Av hovedkomponentene viste bare α-pinen, men ikke β-caryophyllen, 

signifikant antinociceptiv effekt i formalin test. Verken den essensielle oljen eller de viktigste 

komponentene kunne utøve noen vesentlig effekt på kokeplate test. Den antinociceptive 

effekten av den essensielle oljen ser ut til å skylde mekanismer uavhengig av aktivering av 

opioid reseptorer, siden nalokson, på opioid antagonist, klarte ikke å reversere sin handling i 

formalin test. [44] 

Anti-nociceptive effekter av P.guajava blad ekstrakter ble undersøkt i en annen studie.  

Etanol ekstrakt av P. guajava blader ble administrert i.p. til mus 30 min før administrering av  

eddiksyre. P. guajava blad ekstrakter viste statistisk signifikant reduksjon i abdominal  

innsnevring sammenlignet med kontroller. Resultater viste at P. guajava ekstrakt har en  

potent anti-nociceptiv effekt, noe som var lik potens som mefenaminsyre og 10 ganger mindre  

potent enn morfin. De antinociceptive effektene var dose-avhengige, uten adferd endres og  

kan ikke involvere opioidreseptorer.[45] 

Plantemedisinen basert på P.guajava, produserte en nyttig og mest sannsynlig spasmolytisk 

effekt, i gruppen under behandling og reduserte varighet av magesmerter. En klinisk studie på 

effekten av en kjemisk standardisert ekstrakt fra P.guajava viste en nedgang i intensiteten av 

menssmerter i hver behandlingssyklus sammenlignet med basis gruppen, forskjellen var ikke 

statistisk signifikant. En dobbel-blind klinisk studie som ble gjort for å undersøke effekten av 

en plantemedisin utviklet fra P.guajava blader viste nedgang i varigheten av magesmerter, 

som er tilskrevet antispasmodisk effekt på grunn av quercetin som er i blad ekstrakter av 

planten. [3] 
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Sentral nervesystem aktivitet 

Sesquiterpener isolert fra heksan ekstrakt av P.guajava blader har beroligende aktiviteter i 

mus. De relakserende egenskaper av P.guajava heksan ekstrakt er i stor grad på grunn av 

tilstedeværelsen av terpener, spesielt caryofylleneoksid og ß-selinene, noe som forsterker 

pentobarbital sovetid og ventetid av kramper indusert av leptazol i mus.[3]  

En studie var utført på undertrykkelse av både utforskende og spontan bevegelse aktiviteter i 

mus fra en metanol ekstrakt av tørkede blader av P.guajava. Kort tid etter intraperitoneal 

administrering var typiske narkotisk lignende effekter observert, inkludert katalepsi, analgesi, 

og eksoftalmus. Varigheten av aktiviteten var doseavhengig og, for en dose på 13,2 mg / kg 

gitt intraperitonealt, ble det funnet å være mer enn 6 timer. Kvalitativt lignende resultater ble 

observert da ekstraktet ble gitt oralt. Doser på 3.3 til 6.6 mg / kg nedsatt spontan bevegelse 

aktivitet. En flavonoid blanding eller forbindelse synes å være viktig for aktiviteten.[46] 

 

Sår helbredende aktivitet 

Sårhelbredende egenskaper til en metanol blad ekstrakt av P. guajava ble bestemt i en studie. 

Mer enn 90 % sår tilheling ble observert etter 14 dager etter operasjon, mens 72 % helbredelse 

ble observert i destillert vann behandlede gruppen. [3] 

Målet med en annen studie var å evaluere beskyttende rolle av P. guajava blader på sår 

indusert av acetylsalisylsyre i eksperimentelle dyremodeller. Fire grupper av albino rotter ble 

tatt for studien. Gruppe I: Kontroll gruppen, Gruppe II: Eksperimental kontroll (Aspirin 

400mg/kg oralt som enkel dose på 7. dag) Gruppe III: Test (P.guajava ekstrakt 200mg/kg/dag 

oralt for 7dager og Aspirin 400mg/kg oralt på 7. dag) og Gruppe IV: Standard 

(Ranitidin150mg/kg oralt for 7dager og Aspirin 400 mg / kg oralt på 7.dag). Sår indeksen, 

pepsin aktivitet, fri og total surhet og volum av magesyren i gruppe III og IV viste signifikant 

reduksjon i forhold til gruppe II, mens det er økning i mage slimsekresjon.[47] 

 

Antistress aktivitet 

En etanol ekstrakt av P.guajava ble undersøkt for anoksi stress toleranse test og svømming 

utholdenhetsprøve i sveitsiske mus og viste signifikant adaptogenic aktivitet mot stress 

modeller. [3] 
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Effekt på reproduktive dysfunksjoner 

I en studie, ble 200mg/kg kroppsvekt av vandig ekstrakt av P. guajava blader (AEPGL) og 

askorbinsyre (vitamin C) administrert peroralt til hann og hunn rotter daglig, for 30 dager. For 

å vurdere sin respektive effekt på mannlige og kvinnelige reproduktive funksjoner, bruker 

serum nivåer av follikkelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH), østradiol, 

progesteron og testosteron. Resultater av denne studien viste at behandling av rotter med 

AEPGL og vitamin C, henholdsvis, hadde ubetydelig effekt på serum nivåer av FSH og LH i 

hann og hunnrotter, og en signifikant økning i serum østradiol og progesteron hos kvinner, og 

testosteron i hanner. AEPGL økte serum østradiol og progesteron nivå med 17,6 og 34,6 

prosent, henholdsvis, hos kvinner, og testosteron med 38,6 prosent hos menn, mens vitC økt 

serum østradiol og progesteron nivå med 15,2 og 30,0 prosentene, henholdsvis i kvinner, og 

testosteron med 28,0 prosent hos menn rotter. Fra disse resultatene, ble det observert at 

effekten av AEPGL på nivåene av disse hormoner var høyere enn for vitC i hann-og 

hunnrotter, og at effekten er mer betydelig hos hann enn hunn rotter, derfor kan AEPGL være 

anbefalt for menn med ulike reproduktive dysfunksjoner.[5] 

Blader av P. guajava ble undersøkt for å evaluere effekten på gossypol-assosiert sperm 

toksisitet i Wistar rotter. Dyr gruppe 1, 2 og 3 (n = 6 hver) ble behandlet peroralt med råolje 

bommulsfrøolje ved å gi 14 mg / kg / d av gossypol for 53 dager. Dessuten var gruppe 1 og 2 

rotter supplert oralt med 250 mg / kg / d og 500 mg / kg / d henholdsvis av P.guajava blad 

ekstrakt (GLE) for samme periode. Gruppe 4 dyr (kontroll, n = 6) fikk vanlig saltvann. Ingen 

signifikant forskjell (P> 0,05) skjedde i sperm mengde av gruppe 1 rotter sammenlignet med 

kontroll. I dyreforsøk gruppe 2, signifikant økning i sædkvalitet skjedde, i motsetning til 

gruppe 3 dyr, der denne parameteren redusert signifikant. Dessuten, vises verdier på 78 %, 

82%, 30%, og 65% for spermiemotilitet i dyregrupper 1, 2, 3, og 4. Resultater tyder på at 

etanol ekstrakt av P.guajava blader har gunstig effekt på gossypol-assosiert sperm toksisitet, 

og kan derfor forbedre mannlig fertilitet, muligens på grunn av sine naturlige 

antioksidanter.[48] 

En annen studie tyder på at ekstrakt av blader på P.guajava har gunstig effekt på sperm 

produksjon og kvalitet, og kan dermed forbedre sperm parametre av infertile menn med 

oligospermi og nonobstruktiv aspermi.[49] 
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Anti-diaré effekt 

Etanol og vandige ekstrakter av P.guajava i en konsentrasjon på 80 µg / ml, viste mer enn 70 

% hemming av acetylkolin og / eller KCl løsning-indusert sammentrekninger av isolerte 

forsøkskanin ileum. Resultater viste anti diaré aktivitet av P.guajava blader. En dose på 0,2 

ml / kg friske blad ekstrakter produserte 65 % hemming av fremdrift(propulsjon). Denne 

dosen er rimelig med 0,2 mg / kg av morfin sulfat. Anti diaré effekten kan skyldes, delvis 

hemming av økt vannaktig sekret som forekommer ofte i alle akutte diarésykdommer og 

kolera. Quercetin viste signifikant anti-diaré aktivitet på sammentrekning av marsvin ileum in 

vitro og peristaltiske bevegelse av mus tynntarm, og redusert permeabilitet av abdominal 

kapillærer. Quercetin og quercetin-3-arabinoside, hentet fra knopper og blader av P. guajava 

ved konsentrasjoner på 1,6 µg / ml viste en morfin-lignende hemming av acetylkolin 

frigjøring i stimulert ileum. Metanol ekstrakt fra blader (8µg / ml) av P.guajava viste aktivitet 

mot rotavirus (93,8 % hemming). I tillegg, ble galaktose-spesifikk lektin vist å binde seg til 

Escherichia coli, hindret adhesjon til tarmveggen og dermed forebygger infeksjoner som 

følge diaré. [2] 

I Cuba, ble en randomisert dobbelt blind studie gjennomført blant 100 voksne pasienter med 

akutt diaré. Effekten av en oral behandling med 10 ml tinktur fra P.guajava oppløst i vann, 

hver 8 timer,ble bestemt mot diaré. Resultatene viste at 20 % blad tinktur reduserte betydelig 

tiden til å opphøre diaré og ingen bivirkninger ble påvist. [2] 

I en studie ble effekt mot diaré aktivitet til P.guajava blad vandig ekstrakt (PGE) på 

eksperimentelt-indusert diaré undersøkt in vivo. PGE (50-400 mg / kg po), produserte 

doseavhengig og signifikant beskyttelse i rotter og mus mot lakserolje-indusert diaré, hemmet 

intestinal transitt, og forsinket ventrikkeltømming. Samme som atropin (1 mg / kg, po), 

produserte PGE doseavhengig og signifikant antimotilitet effekt, som loperamid (10 mg / kg, 

po), forsinket PGE doseavhengig og signifikant utbrudd av lakserolje-indusert diaré, og 

reduserte alvorlighetsgraden av diaré. Sammenlignet med kontroll dyr, reduserte PGE 

doseavhengig volum av lakserolje-indusert intestinal fluid sekresjon, og reduserte antall, vekt 

og fuktighet av fekal avføring. PGE produserte også konsentrasjon-relaterte og signifikant 

hemninger av spontane, rytmiske, pendlende sammentrekninger av isolerte tolvfingertarmen. 

Funnene i denne studien tyder på at PGE har effekt mot diaré aktivitet. [50] 

En annen studie viste antimikrobielle effekter av essensielle oljer og metanol, heksan, 

etylacetat ekstrakter fra P.guajava blader. Ekstraktete ble testet mot diaré-bakterier: 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp., og Escherichia coli. Av de bakteriene som ble testet, 

var Staphylococcus aureus stammer mest hemmet av ekstrakter. Metanol ekstraktet viste 
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størst bakteriell hemming. Disse dataene støtter bruk av P.guajava blad-laget legemidler i 

diaré tilfeller der tilgang til kommersielle antibiotika er begrenset. [51] 

 

 Akne behandling 

Acne vulgaris er en kronisk inflammatorisk sykdom som involverer kolonisering av 

Propionibacterium acnes, pluss aktivering av nøytrofiler og lymfocytter. P.guajava blad 

ekstrakter har potent antimikrobielle aktiviteter mot Propionibacterium acnes og kan være 

fordelaktig i behandling av akne, spesielt når de er kjent for å ha anti-inflammatorisk aktivitet. 

[2] 

 

 Effekt på plakk 

Behandlingen av tidlig tann plakett dannelse med 1 mg / ml vandig blad ekstrakt av P.guajava 

reduserte celle overflate hydrofobisitet av Staphylococcus sanguinis, Staphylococcus mitis og 

Actinomyces sp. Disse resultatene gir noen vitenskapelig begrunnelse for sin bruk i 

behandling av dentale sykdommer og foreslo at P.guajava blad ekstrakter kan hemme karies-

induserende egenskaper av Streptococcus og dermed kan være gunstig for tannpleie. [2] 

 

Effekt på tarmbetennelse 

En undersøkelse ble gjennomført på Nanfang Hospital på P.guajava(PG) kokende blader for 

behandling av infantile rotaviral tarmbetennelse. Seksti-to pasienter av rotaviral 

tarmbetennelse ble tilfeldig delt inn i grupper (behandlet med PG og kontrollgruppen). Tiden 

for bedring av diaré, innholdet av Na
+
 i blodet, innholdet av Na 

+
og glukose i avføring, og 

frekvensen av negative konvertering av menneskelig rotavirus (HRV) antigen ble observert. 

Bedringshastigheten i 3 dager for behandlede gruppen var 87,1 %, betydelig høyere enn hos 

kontrollgruppen (58,1 %). Tidspunktet for stans diaré av behandlede gruppen (25,1 ± 9,5 h) 

var signifikant kortere enn i kontrollgruppen (38,7 ± 15,2 t, P <0.01). Innholdet av Na 
+
 og 

glukose i avføring ble redusert åpenbart i den behandlede gruppen, mens reduksjon i kontroll 

gruppe var ubetydelige, den behandlede gruppen var signifikant bedre enn kontrollgruppe. 

Frekvensen av negativ konvertering av HRV i avføring av behandlede gruppen var 87,1 %, 

betydelig bedre enn kontroll (58,1 %). Behandlingen med PG har god kurativ effekt på 

infantil rotaviral tarmbetennelse. [2] 
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Toksikologiske studier 

 

En toksikologisk studie ble utført på bladene av P.guajava for beregning av gjennomsnittlig  

dødelig dose i sveitsiske mus og alternative toksikologi i Wistar rotter. Ingen dødsfall ble  

observert i toksikologiske resultatene av de to eksperimentelle modelleri doseområdet med  

inntil 2g/kg kroppsvekt. Akutt toksisitete tester i rotter og mus har vist at LD50 av P.guajava  

blad ekstrakter er mer enn 5g/kg. [3] 

 

. 

 Konklusjon/Oppsummering 

Psidium guajava er et mellomstor tre med mange tradisjonelle anvendelser. Ulike deler av 

planten, særlig blader, og andre deler som rot, frukt, blomster og barken er biologiske aktive 

deler som benyttes i tradisjonell medisin. I Burma brukes blader og frukt for behandling av 

mage og tarmlidelser, hudsykdommer, mot diaré, antidysenterisk og som deodorant. 

I tillegg brukes blader som febernedsettende middel, antispasmodisk og mot revmatisme i 

India. De er også brukt som antibiotikum, mot sår, magesår og tann verk. I Latin-Amerika, 

Sentral og Vest-Afrika og Sørøst-Asia, er blader også brukt i form av avkok som gurglevann 

for sår hals, laryngitt og hevelse i munnen. I Bolivia og Egypt, ble P.guajava blader brukt til å 

behandle hoste og lungesykdommer. Barken brukes som for å kaste ut morkaken etter fødsel, 

mot hoste, infeksjoner i huden, karies, vaginal blødning, sår, feber, dehydrering og 

respiratoriske forstyrrelser. Rot og frukt av P.guajava brukes mot dårlig fordøyelse. I Costa 

Rica, brukes kokende ekstraktet av blomsterknopper som et effektivt anti-inflammatorisk 

middel. Blomster sies å kjøle kroppen og brukes til behandling av bronkitt og sår øye. En god 

del kjemiske undersøkelser er utført på P.guajava og mange av de kjemiske forbindelser i 

planten er blitt identifisert. De farmakologiske studier gjennomført på P.guajava indikerer 

enorme potensialet i denne planten i behandlingen av tilstander som diaré, gastroenteritt og 

rotavirus enteritt, sår, kviser, dental plakk, malaria, allergier, hoste, diabetes, hjerte-lidelse, 

degenerative muskuløs sykdommer, inflammatoriske lidelser herunder som 

menstruasjonssmerter, leversykdommer, kreft, etc. Antioksidant og anti-inflammatorisk effekt 

ligger til grunn for mange av disse sykdommene. De fleste farmakologiske aktiviteter har bare 

vært analysert i in vitro ved bruk forsøksdyr, og resultatene kan ikke nødvendigvis være 

bærbare til situasjonen hos mennesker. Toksikologiske studier viser lovende resultater. 

Farmakologiske effekter i vitenskapelige undersøkelser vil støtte tradisjonelle bruken av 
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denne planten. Videre toksikologiske og kliniske studier av planten kan føre til at vi i 

fremtiden kan få nytte av de påståtte egenskapene. 
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Kjemiske strukturer 

 

 

  

                                                                       2. Ferula syre 

1. Protocatechu syre            

                                                                                                                 

  

 

3. Quercetin 

 

4. Garvesyre 5.Jacoumarin syre  

 

 

 

 

                                                                     

 

 

https://scifinder.cas.org/scifinder/view/substance/substanceExploreFrame.jsf?nav=eNpb85aBtYSBMam4iEEwK7EsUS8nMS9dzzOvJDU9tUjo0YIl3xvbLZgYGD0ZWMsSc0pTK4oYBBDq_Epzk1KL2tZMleWe8qCbiYGhooCBgYGxhIG5ODOlhEHF0dHVxMnA1TjCwszN2NTA0iTC1MzYwsDI3NDQ3NXR1dnM1dUQAPl-Jzc
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6.γ-terpinen   

                                                                                                                   7. Ursolin syre                                                                                                                                    

 

 

  

 

  

            8. Oleanolin syre 

                                                                                                                            9. Arjunolin syre 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             

 

 

 

 11. Myricetin 

10. Glukonsyre 
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12. Avicularin  

                                                                                                                                       13. Guaijaverin 
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Syzygium jambos L. 

Familie: Myrtaceae[1, 2] 

Botanisk navn: Syzygium jambos L[3] 

Burmese navn: Thabye, Thabyu-thabye[2] 

Engelsk: Rose apple [1] 

Hindi: Gulabjaman[1, 4] 

Telugu: Jambuneredu[1, 4] 

Kannada: Pannerale [4] 

Malayisk: Campa, Malaykkacampa [4]Jambao bul[5] Jambu Mawar. [6] 

San: Campeyah[4]   

Tamilsk: Carnpai[4] 

Synonymer: Eugenia jambos [1, 3, 4], Jambosa jambos [7] 

Biologisk aktiv del av planten: Bark, Frø[2, 8] Frukt[4, 8], Blader [1, 8, 9], Blomster og 

rot[8] 

 

Fakta om planten 

Syzygium jambos er en stor busk eller lite tre opptil 15 meter høy. [10] Treet tåler halvtørre 

forhold, men langvarig tørkeperioder er skadelige. Det er en god kilde til trevirke og andre 

produkter[11]. Blader er enkle, motsatte og lansettformede og 12-20 cm lange[4, 10]. 

Blomster er grønnaktig hvit, pollenbærere og gulhvite og ca 1-2 cm lange. [4, 10]. Planten er i 

full blomst rundt hele året. [12] Frukten er lysegul til svakt rosa hvit og rund 3-4 cm lang og 

5-6 cm på tvers.[4, 10]Den er kronet på toppen[4], og er konsumert fersk med svampete kjøtt, 

men det er nesten smakløst, bortsett fra rose vann smaken. Den inneholder en attraktiv aroma 

(roselik lukt) og smak (søt og litt syrlig), og blir ofte brukt til å lage juice, gelé og syltet. [6, 

13, 14] 

Den er distribuert i Reunion Island, Mellom-Amerika (dvs. Guatemala) og Asia 

(dvs.Malaysia, Nepal) [13]. Den er også opprinnelig fra Øst-India og Malaya og i mange deler 

av India, Sri Lanka og Stillehavsøyene. [11] 

 

Tradisjonell bruk 

S. jambos er en febernedsettende og anti-inflammatorisk urt i asiatisk folkemedisin.[15] 
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 I Indo-Kina er alle deler av planten brukt som fordøyelsesfremmende, stimulerende og anti 

odonatalgic. Den er en utbredt medisinsk plante tradisjonelt brukt i Afrika sør for Sahara for å 

behandle smittsomme sykdommer. [13]Denne planten er brukt i tradisjonell medisin for 

behandling av tannpine, munn sår, hoste og som et sår behandling.[16] I Burma brukes bark 

og frø av denne planten i behandling av diabetes.[2] 

Bark: 

Barken er søt, skarp, varm, brukt for å nedsette magesaft sekresjon, og forbedrer stemmen. 

Den brukes i lindring av astma, tørste, tretthet, dysenteri, tunge tale og bronkitt.[1] Den er 

hemostatikum, rensende, mot diaré og antihelmintic. Det er nyttig mot gikt, blødninger, 

syfilis, lepra, dermatopati, kolikk, ormesykdommer, sår og betennelse i munnen.[4] S.jambos 

er utbredt i Afrika sør for Sahara der barken er tradisjonelt brukt for å behandle alvorlig 

blodmangel, amenoré, abdominal smerter og diaré[13]. 

Frukt: 

Frukten er søt, aromatisk og spiselig. Ifølge ayurveda frukten er ufordøyelig, og nedsetter 

produksjon av magesaft. I yunani systemet brukes den blant annet ved lever plager. Frukten er 

et styrkemiddel for hjerne og lever. [4, 8]  

Frø: 

Frøene brukes i behandlingen av syfilis. [1]De ble også brukt for behandling av diaré, 

dysenteri og katarr.[8] 

Veden: 

Veden blir brukt for å bygge anlegg, landbruksredskaper og vogner.[1] 

Blader: 

 I Kambodsja, brukes blader mot feber. I Bhamo blir bladene kokt og brukt til såre øyne. [1] 

I tillegg er bladene mye brukt i folkemedisin for sin anti-inflammatorisk og effekt gode 

fordøyelsessystem egenskaper.[9] De ble også brukt mot diabetes, i behandling av revmatisme 

og simplex virus type 1 og 2.[8]  

Blomster: 

Blomster ble brukt som febernedsettende. [8] 
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Rot: 

Cubanske healere brukte roten av denne planten for å behandle epilepsi[8]. 

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER 

 

Kjemiske studier 

Kjemiske undersøkelse av bladene: 

I en rapport ble en kvantitativ beregning av 61 lokale planter utført for tannin innhold. 

Resultatene indikerer at bladene av S.jambos har gode gravede egenskaper.[17] 

Bladene ga ved vanndamp destillasjon en gul eterisk olje på 0,18 %. Kjemisk undersøkelse av 

oljen viste at de er en god kilde til dl-α-pinen (26.84 %) og l-limonen (23.84 %), i tillegg til 

tilstedeværelsen av Ocimen (4.70 %), d-camfen(7.35 %), Cadinen (7.99 %), Cuminyl alkohol 

(2.01 %), Geranly acetat(3.13 %), d-borneol (4.60 %), α-terpineol (7.16 %) og d-camphor 

(5.48 %).[1] 

To flavonol diglycosider isolert fra bladene til S.jambos ble karakterisert som quercetin og 

myricetin 3-O-β-D-XylOpyranOSyl (1 →2) α-L-rhamnopyranosider ved hjelp av spektral 

analyser søker 2D NMR teknikker og NOE eksperimenter.[9] 

 

Fra metanol ekstrakt av bladene av S. jambos, ble en ny ellag syre derivat, 3,3 ', 4'-tri-O-

methylellag syre-4-O-β-D-glukopyranosid, isolert sammen med 3,3 ', 4'-tri-O-metylellag 

syre.[18] 

Spektrofotometrisk undersøkelse av diklormetan ekstrakt av bladene av S.jambos viste tre 

dihydrochalconer, 1.floretin 40-O-metyl eter (20,60-dihydroksy-40-metoksydihydrochalcon), 

2.myrigalon G (20,60-dihydroksy-40-metoksy-30-metyldihydrochalcon), og 3.myrigalon B 

(20,60-dihydroksyy-40-metoksy-3,50-dimetyldihydrochalcon). [19] 

 

Kjemiske undersøkelse av frukt 

Flyktige bestanddeler av denne frukten ble undersøkt i en studie. 17 hovedkomponenter 

har blitt identifisert av den kombinerte teknikken av gass kromatografi. 17 viktige 

komponenter, som består av 12 alkoholer, 2 aldehyder, 2 sykliske etere, og et keton, ble 

identifisert. 

Volatile komponenter i rose-eple, bortsatt fra løsemiddel var: 
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Isobutyl alkohol, Butyl alkohol, lsoamyl alkohol, 3-Hydroksy-2-butanon, Heksanol, cis-3-

Heksen-l-01, trans-3-Heksen-l-0l, cis-Linalool oksid (5-membered), trans-Linalool oksid (5-

membered), Linalool, Geraniol, Benzyl alkohol, 2-Fenyl etyl alkohol, Cinnamaldehyd, 

 3-Fenyl-1-propanol og Cinnamyl alkohol.[6] 

 

GC / MS analyser på polare og apolare kolonner med en aromatisk ekstrakt av frukten førte til 

identifisering av 80 flyktige komponenter i en annen studie. Disse komponentene var 12 

hydrokarboner, 8 oksider og acetaler, 12 aldehyds, 9 ketoner, 5 estere, 31 alkoholer og 3 

syrer. Tilstedeværelsen av et par furan derivater (umettet Y-laktoner) er mistenkt. 

Forbindelser som for eksempel (E) og (Z)-cinnamaldehyder og deres tilsvarende alkoholer og 

acetat, 3-fenylpropyl alkohol og 3-fenylpropanal er ansvarlig for kanel-sterk-lignende note av 

denne eksotiske frukten.[12] 

 

Alifatisk eller terpenalkoholer var i 12 av de 17 forbindelser som ble identifisert, i en annen 

studie.  En av de alkoholene som besto mest av i det totale peak området i kromatogrammet 

var (Z)-heks-3-en-1-ol og er det største peak området. Andre forbindelser var (Z) - og (E)-

linalol oksid, heksanal, 3-hydroksybutanon og cinnamaldehyd. Mange av de mindre intense 

GC toppene ble ikke identifisert. Rosenrødt duften av frukten ble tilskrevet av linalol, 3-

fenylpropan-1-ol og de to linalol oksider. [20] 

 

En annen undersøkelse ble utført for å evaluere det totale karoten innholdet (TCC) og 

betakaroten (BC) i valgte tropiske frukter. Beregningen av TCC i frukt ved hjelp av en UV- 

spektrofotometer er en rask metode i forhold til HPLC-metoden. Blant de testete fruktene, er 

farget frukt med gul-oransje kjøtt en god kilde til karoten. TCC mg/100 g var 1.41(0.07) for 

Jambu Mawar. Verdiene er uttrykt på tørrvekt basis. I alle data er råoljen anslått 

gjennomsnittlig TCC (SD) av tre forsøk. BC (mg/100 g) ble ikke vist for Jambu Mawar, og 

TCC var lav i forhold til de andre fruktene. [21] 

 

De flyktige forbindelser av 5 frukter fra 4 Syzygium arter fra Malaysia ble isolert. Førti-tre 

komponenter ble identifisert i rose eple inkludert 28 som ikke har vært tidligere rapportert i 

denne frukten. . De flyktige forbindelser som ble identifisert inkluderte 11 aromatiske 

forbindelser, 15 monoterpenoider, 2 sesquiterpene hydrokarboner og 15 alifatiske forbindelser 

bestående av 7 alkoholer, 3 aldehyder, 3 ketoner og 2 estere. De aromatiske forbindelser, som 
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stammer fra fenylpropanoid metabolisme, utgjør mer enn 63 % av den totale flyktige profilen, 

men dette tallet ble hovedsakelig på grunn av 3-fenylpropan-1-01 (30,1 %) og (E)-cinnamyl 

alkohol (22,7 %). C6 alkoholer og aldehyder var nest mest tallrike, og blant disse, (Z)-heks-3-

en-l-ol (8,1 %), heksanol (4,7 %), heksanal (3,9 %) og (Z)-heks-3-enal (2,5 %) var 

dominerende. Tilstedeværelsen av (E)-heks-3-en-1-01 og butan-1-01kunne ikke bekreftes i 

dette arbeidet. Blant de terpenoidene som utgjorde 12,3 % av den totale flyktige profilen, var 

de viktigste forbindelsene linalol (3,6 %), geraniol (2,3 %) og myrcen(2,4 %).[22] 

I en annen studie var Headspace ekstrakt av planten, rik på forbindelser med lavt kokepunk, 

mens middels og høy volatilitet komponenter dominerte i det vandige ekstraktet. De GC-

O/AEDA dataene antydet at heksanal, heksanol, (Z)-3-Heksen-1-ol, linalol, benzylalkohol og 

2-fenylethylalcohol som ble identifisert bidrar til frivolumet aroma. Videre, 3-penten-2-on, 

isovalerin syre og (E)-cinnamaldehyd ble forsøksvis identifisert som intensive bidragsytere til 

ekstraktet. Dermed kan disse flyktige forbindelser være ansvarlig for den første lukt 

inntrykken av rose eple frukt. Ved siden av dem, flyktige stoffer med lavere lukt potens, for 

eksempel 7-okten-4-ol, eddiksyre og 2-octen-1-ol, kunne ha noen ekstra effekt for samlet 

frukt aroma. Andre potente flyktige stoffer, slik som fenyleddiksyre, metyl-(E)-cinnamat, 

caproin syre og (E)-cinnamyl alkohol ble identifisert i total vandige ekstraktet. Cinnamin syre 

ble også identifisert i total vandig ekstrakt. Disse resultatene indikerte at enkelte flyktige, med 

middels og høye kokepunkt, kan også bidra til generelle eple smaken.[14] 

Innholdet i feruloylquinin (FQA), caffeoylquinin (CQA) og dicaffeoylquinin (diCQA) syrer i 

skallet, frukt kjøtt og frø i 22 tropiske frukter fra Brasil ble undersøkt i en studie. Rose eple 

var også inkludert. 3-CQA, 4,5-diCQA og 4 - og 5-FQA ble ikke oppdaget i noen av fruktene 

som ble analysert. 

Tabell A. Innhold av fuktighet og individuell CQAs i forskjellige deler av S.jambos [23] 

                                                                              Mean±SD (mg/ kg) 

                       4-CQA                                    5-CQA 

Skall Frukt kjøtt Skall Frukt kjøtt Frø 

Syzygium 

Jambos 

trace 6,6± 0,6 490 ±64,7 7,0± 0,1 4,0± 1,6 

4-CQA og 5-CQA konsentrasjonene var veldig lave bortsatt fra skallet som hadde høyt nivå 

av 5-CQA.[23] 
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Flere ellagitanninene (pedunculagin, casuarinin, tellimagrandin I, strictinin, casuarictin, 2,3-

HHDP-glukose og spor av tellimagrandin II) ble oppdaget i en kjemisk studie som i flere 

andre Myrtaceae, i plante ekstrakt av S. jambos fra Japan.[13] 

Sukker komposisjoner av fire tropiske frukter ble undersøkt. I rose eple var glukose det 

dominerte sukker innholdet, 44,3 %, fulgt av fruktose, 29,0 %, og sukrose, 26,7 %. Den 

kvantitative data innhentet av GLC er vist i tabell B:[24] 

 

Tabell B-Kvantitativ bestemmelse av sukker innhold i S.jambos ved GLC 

Sukker innhold (%) Rose eple 

Fruktose 1,96± 0,26 

D-glukose 3,00 ±0,10 

Sukrose 1,81± 0,57 

Total 6,77 

 

 

I en annen studie, ble tjue plantearter som består av tretten familier analysert i form av 

vannløselige sukker både kvalitativt og kvantitativ. Tilstrekkelig mengde frisk og moden frukt 

var samlet og ble tørket i en ovn ved 80 °C i 24 timer. De tørkede og pulveriserte materialer 

ble til slutt brukt til å bestemme karbohydrater i hver av prøvene. S.jambos viste å inneholde 

vannløselige sukker. Glukose ble funnet å være den viktigste sukker bestanddel i alle disse 

fruktene. Den høyeste mengden av sukker ble funnet i S. jambos, 43,1 %.[25] 

Total og frie folsyre verdier ble fastsatt separat før og etter behandling med fettfri kylling 

bukspyttkjertel pulver. Resultatene indikerer at mer enn halvparten av total folsyre 

forekommer som konjugert som imidlertid er også ernæringsmessig tilgjengelig for 

mennesket. S. jambos hadde en total folsyre innhold på 2.95γ i 100 g fersk vektbasis. For 

denne planten fri og konjugerte mengden var ikke estimert.[26] 

 

Kvalitativ analyse av frie aminosyrer i saften av rose eple ble studert. Resultatene er vist i 

tabellen nedenfor: 
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Tabell C. Bestemmelse og relative mengder av frie amino-syrer i rose-eple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[27]. 

 

Aminosyrer Relative mengder 

Alanin + 

Asparginsyre +++ 

Cystein og cystin ++ 

Glutamin + 

Treonin + 

Tyrosin + 

 

Det står i litteraturen at frukten er rik på pektin (0,7 %)[28]. 

 

Kjemiske undersøkelse av stammebark 

 

Kjemisk undersøkelse av etanol ekstrakt av stamme barken viste en rekke kjente triterpener 

som friedelin, β-amyrin acetat, betulinin syre og lupeol. Friedelin ble sendt til en Baeyer-

Villiger oksidasjon, og ble også redusert med LiAlH4. Dette viste kjente friedelolaceton og 

friedelanol. [16] 

 

 

Biologiske studier 

Anti bakteriell aktivitet 

Aceton og vandig ekstrakt fra barken av S. jambos ble testet for antimikrobiell aktivitet i en in 

vitro studie, der agar fortynning metoden i petriskåler ble brukt. Begge ekstraktene viste noe 

aktivitet mot de testete mikroorganismene, inkludert bakterier involvert i kutan og diaré 

infeksjoner. Disse fakta støtter tradisjonell legemiddel bruk av S. jambos bark ekstrakter for å 

behandle smittsomme sykdommer. De viste seg å være spesielt effektive mot Staphylococcus 

aureus, Yersinia enterocolitica og blant annet Staphylococcus hominis, Staphylococcus cohnii 

og Staphylococcus warneri. Disse egenskapene synes å være knyttet til det høye innholdet av 

tannin i S. jambos ekstrakter (77 og 83 % for vannholdige og aceton ekstrakter). [13] 
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Metanol ekstrakt fra S. jambos blader ble testet for antimikrobiell aktivitet. Ekstraktet av 

bladene hemmet veksten av 4 av de 14 bakteriene som ble testet (28,6 %), både grampositive 

og gramnegative. Bakterielle vekster ble hemmet av S. jambos blad ekstraktet, og 

grampositive bakterier var mer sensitive mot ekstraktet. To av de 10 gramnegative bakterier 

(20 %) og 2 av de 4 grampositive bakterier (50 %) testet fikk vekst hemming.[8] 

Tabell D. Antibakteriell aktivitet av Syzygium jambos blad ekstrakt [8] 

Sone av hemming (mm) 

 Sysygium jambos 

blad ekstrakt 

Ampicillin Kloramfenikol 

Gram negative   

A.faecalis 12.6 ± 0.5 15.2 ± 1.2 6.3 ± 0.6 

A.hydrophilia 9.7 ± 0.8 12.0±1.0 28.7±1.6 

C.freundii - 8.3± 0.6 15.7±1.2 

E.coli - 14.7±0.6 17.3±0.6 

K.pneumoniae - 10.3±0.6 21.3±1.5 

P.mirabilis - 17.3±0.6 8.7±0.6 

P.fluorescens - 18.2±0.5 21.2±1.2 

S.newport - 18.7± 0.6 20.3±0.6 

S.marcescens - - 14.7±0.6 

S.sonnei - 14.0±0 14.3±0.6 

Gram positive   

B.cereus 10.2±0.5 26.7±0.6 13.3±1.2 

Gram positive  

S.aureus 9.0±0  11.7±2.1 16.0±1.0 

S.epidermidis - 26.3±1.5 12.3±0.6 

S.pyogenes - 17.0±1.0 24.0±1.0 

 

 

Antiviral aktivitet 

Diklormetan og etanol ekstrakter av 12 planter som ble brukt i tradisjonell medisin, ble testet 

for antiviral aktivitet mot herpes simplex type I. En av de mest potente hemmingene ble vist 

av etanol ekstrakter av S. jambos. Disse ekstrakter, og andre som ikke hadde noen effekt, ble 
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valgt ut for mer omfattende undersøkelser mot poliovirus type 1 og vesikulær stomatitt 

virus(VSV). Det ble funnet at etanol ekstrakter av S. jambos, hemmet replikering av VSV, 

men ingen av ekstrakter hadde noen effekt på poliovirus replikering. EtOH ekstraktet av E. 

jambos, viste antiviral aktivitet ved lavere konsentrasjoner, fra 5 til 25 mg /ml.[29] 

I en annen studie testet medisinplante ekstrakter fra Guatemala for antivital aktivitet. Av de 

medisinplantene, viste tre av dem antiviral aktivitet mot HSV-1. Den mest aktive var etanol 

ekstraktet av bladene av S.jambos som viste antiviral aktivitet ved lavere konsentrasjoner, alt 

5-25 µg / ml 

Tabell E. Antiviral aktivitet av aktive plante ekstrakter fra Guatemala og hemming 

prosent [30] 

Plante 

ekstrakt 

NTLC(µg/ml) Dose(µg/ml) HSV-1 VSV Poilo 

S.jambos 25 12.5 

 25 

75 

75 

50 

50 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTLC: non-toxic limit concentrations in HeLa cells.[30] 

 

Antifungal aktivitet 

 EtOAc ekstrakt og de isolerte forbindelsene fra S.jambos ble testet for deres antisopp aktivitet 

i huden mot tre dermatofytte arter: Microsporum audouinii, Trichophyton mentagrophytes og 

Trichophyton soudanense, som vanligvis finnes i Kamerun. Friedelolakton(1) og Betulinin 

syre(2) var de mest aktive forbindelser, og de mest følsomme sopper var Trichophyton 

soudanense og Trichophyton mentagrophytes. 

Disse resultatene tyder på at transformasjon av friedelin(3) ved å innføre en lakton gruppe 

(friedelolakton) potenserer den antifungale aktiviteten av denne forbindelsen. [16] 

Tabell F. Antifungal aktivitet (% hemming) av EtOAc ekstrakt av S. jambos mot tre 

dermatofytte arter.[16] 

 

Fungal isolert 2.5 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml 

M. audouiniii 30.45 ±0.60 50.22 ±0.51 68.81± 0.67 

T. soudanense 25.56± 0.61 62.24± 0.56 73.14± 0.61 

T. mentagrophytes 30.45± 0.61 46.56 ±0.54 75.51± 0.68 
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Tabell G. Minimum inhibitorisk konsentrasjon (MIC) av komponenter isolert fra 

EtOAc ekstrakt av stem bark of S. jambos og friedelin derivater, mot dermatofytter [16] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en annen studie viste ikke diklormetan og metanol ekstrakter av S.jambos blader noen 

antifungal aktivitet mot Cladosporium cladosporioides ved TLC bioautografi metode. [19] 

 

 

Antituberkulose aktivitet 

 En studie vurderer antituberkular potensial av naturlige produkter. MTB (Mycobacterium 

tuberculosis) viste varierende grad av følsomhet til hver plante ekstrakt. S. jambos viste den 

høyeste hemmende sonen av aktivitet, 30 mm, ved konsentrasjoner på 100 og 500 µg. [31] 

 

Komponent Fungi MIC(µg/ml) 

Friedelin  Microsporum audouinii 

 

>100.00 

Trichophyton soudanense 50.0 

Trichophyton mentagrophytes 25.0 

Betulinin syre Microsporum audouinii  100 

Trichophyton soudanense 25.0 

Trichophyton mentagrophytes 12.5 

Friedelolakton  Microsporum audouinii  100 

Trichophyton soudanense 25.0 

Trichophyton mentagrophytes 12.50 

Friedelanol (4) Microsporum audouinii >25.0 

Trichophyton soudanense - 

Trichophyton mentagrophytes - 

Griseofulvin (referanse) Microsporum audouinii 6.5 

Trichophyton soudanense 6.5 

Trichophyton mentagrophytes 8.5 
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Anti diabetisk effekt 

En blanding av S. jambos blader ble testet for antidiabetisk aktivitet til en glukose toleranse 

test i en randomisert, parallell og dobbelt-blind klinisk studie hos ikke-diabetikere, men ingen 

signifikant effekt ble påvist. [13] 

Bladene av S. jambos er rapportert til å ha en hypotensiv effekt. I en sørlig brasiliansk studie, 

intervjuet de fleste Jambolão brukerne. De enten innfører eller avkoker blader av både E. 

jambolana og S. jambos i vann ved en gjennomsnittlig konsentrasjon på 2,5 g / l og drakk det 

i stedet for vann på et gjennomsnittlig daglig inntak på ca 1 liter. Det ble funnet at S. jambos 

ikke påvirker glykemi av normale individer. [32] 

Diabetiske komplikasjoner er knyttet til aktiviteten av enzymet aldose reduktase (AR) og til 

lav konsentrasjon av antioksidanter. Fenoliske innhold og hemmende aktivitet i aldose 

reduktase av S.jambos ble undersøkt. S. jambos ekstrakt er en potent AR- hemmer (95 % til 

0,1 mg / ml) og viste seg å være en god kilde til fenoliske forbindelser. [33] 

 

Smertestillende og antiinflammatorisk effekt 

Analgetiske aktiviteten av blad hydro-alkoholholdige ekstrakter av S.jambos ble vurdert i 

rotter under normale og inflammatoriske tilstander på hud og muskelsmerter. Kokeplate og 

formalin tester ble brukt til å estimere kutan nociception. I den varme plate testen, produserte 

S. jambos ekstraktet (100 og 300 mg / kg ip) en langvarig analgesi for termisk kutan smerte 

med en maksimal effekt (analgetisk effekt) lignet på morfin. Ekstraktet (100-300 mg / kg ip) 

reduserte signifikant smerter i alle faser av formalin test med en smertestillende effekt på 

inflammatoriske kutan smerter høyere enn det som vises av diklofenak. På en annen side, 

gjorde ekstraktet ikke noen endring på muskel nocisepsjon i normale forhold, men det kraftig 

reduserte muskel hyperalgesi under betennelse i muskelen. Disse analgetiske effekter av S. 

jambos på både hud og dype muskler smerte ble ikke formidlet av opioidreseptorer siden de 

var nedlagt ved selektiv blokade av opioidreseptorer med antagonist nalokson.[34] 

Anti inflammatorisk effekt: 

Anti-inflammatoriske aktiviteter av fire økologiske ekstrakter fra blader til S.jambos ble 

undersøkt i rotter ved hjelp av Mizushima et al. modell for akutt og kronisk betennelse. Oralt 
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administrasjon av organiske ekstrakter av S. jambos (heksan, diklormetan, etylacetat og 

metanol), gitt i daglige doser tilsvarer 12,5 g / kg av tørkede blad materiale, hemmet både 

akutte og kroniske faser av denne eksperimentelle modellen av betennelse. Etylacetat og 

metanol ekstrakter var de mest effektive, og var lik eller mer effektiv enn 80 mg / kg av 

fenylbutazon. Metanol ekstraktet var den mest aktive i den kroniske fasen. De etylacetat og 

metanol ekstraktene og 10 % vandig ekstrakt (infusjon) var svært aktive for å undertrykke 

ødem i den akutte fasen og i kronisk stadium av hevelse. [35] 

I en annen studie ble anti-inflammatorisk aktivitet av to flavonoid glykosider (myricetin (15), 

og quercetin 3-O-β-D-xylopyranosyl-(1-2)-α-L-rhamnopyranosider) isolert fra metanol 

ekstrakt ved hjelp av Mizushima-Sugishita modell av akutt betennelse undersøkt. De to 

komponentene var mer effektive enn Fenylbutazon og Indometacin som ble brukt som 

kontroller. De flavonoid glykosidene viste mer enn 60 % hemming ved høyeste dose (10 mg / 

kg).[36] 

Antioksidant aktivitet 

I en studie ble antioksidant kapasitet (AC) og total fenol-innhold (TPC) av utvalgte 

malaysiske frukter evaluert. De 58 fruktene av 32 forskjellige arter fra 21slekter ble analysert 

for AC og TPC.  

TPC var (mg GAE/100 g spiselig del): 555.57±28.33 

Antioksidant kapasitet i prosent: 90.09±3.12 

Det er store variasjoner i AC og TPC av de studerte fruktene. S. jambos har høy potensial til å 

være kilde til antioksidanter. Korrelasjon resultater indikerte at sammen med fenoliske 

forbindelser, andre antioksidanter komponenter slik som vitamin C og E og karotenoider kan 

også bidra til antioksidantkapasitet av disse fruktene. Forholdet mellom antioksidant kapasitet 

og total fenoliske innhold ga en korrelasjon koeffisient på -0,620 for S.jambos.[37] 

Antioksidant kapasitet på S. jambos ekstrakter ble undersøkt ved hjelp av Trolox Equivalent 

Antioxidant Kapasitet (TEAC) kolorimetrisk analyse. Lav antioksidant og anti-

inflammatorisk aktivitet på 0,1 mg / ml ble bestemt.[38] 

 

Antioksidantaktivitet og antioksidanter av en del tropiske frukter ble undersøkt i en annen 

studie. Total fenoler og askorbinsyre (ASA)(6) ble analysert som antioksidanter. I denne 

studien, var DPPH-radikal scavenging aktivitet forbundet med total fenol konsentrasjon. Skall 
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og kjøtt prøver av hver type frukt var delt inn i tre gjentak av 20 tilfeldige frukter. I rose eple, 

viste IC50 verdier av skallet lavere verdier enn de av kjøtt gjennom frukt utvikling.[39] 

En undersøkelse på diklormetan ekstrakt av bladene av S.jambos viste at tre 

dihydrochalconer, 1.floretin 40-O-metyl eter(7) (20,60-dihydroksy-40-

metoksydihydrochalcon), 2.myrigalone G(8) (20,60-dihydroksy-40-metoksy-30-

metyldihydrochalcon), og 3.myrigalone B(9) (20,60-dihydroksyy-40-metoksy-3,50-

dimetyldihydrochalcon) har radikale scavenging egenskaper mot DPPH radikaler. En 

blanding av buffer-løsning og etanol ble brukt som referanse for spektrofotometer. 

Resultatene er gitt i tabellen nedenfor. Antioksidantaktiviteten ble uttrykt i form av IC50 

(mg/ml, konsentrasjon er nødvendig for å hemme DPPH radikale formasjonen med 50 %). α-

Tokoferol ble brukt som positiv kontroll. Komponent 3 viste en antioksidantaktivitet høyere 

enn for α-tokoferol ved spektrofotometrisk metode. Soppdrepende og antibakterielle 

aktiviteter av forbindelser 2 og 3 har vært rapportert tidligere. 

Tabell H. Antioksidant aktivitet som er vist i form av IC50 [19] 

Komponent Nr. IC50 (mg/ml) 

1 30 

2 10.6 

3 3.8 

α-Tocopherol 7.3 

 

 

 

Toksikologiske studier 

70 % aceton ekstrakt av S.jambo hadde den sterkeste cytotoksiske effekten på human leukemi 

celler (HL-60) fra en foreløpig screening av 15 planter. Vannholdige ekstraktet viste den 

sterkeste cytotoksiske effekten på HL-60 cellelinje. 
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Tabell I. Cytotoksiske effekter av 70 % aceton ekstrakt fra S. jambos på HL-60  

celler[15] 

Ekstrakt Hemming (%) IC50(µg/ml) 

 100(µg/ml) 50(µg/ml) 25(µg/ml) 12.5(µg/ml) 6.25(µg/ml)  

70 % 

Aceton 

ekstrakt 

92 85.3 77.4 67.6 32.8 10.2 

Eter 

ekstrakt 

100 100 100 90.6 11.3 10.3 

Vandig 

ekstrakt 

100 100 100 100 44.7 7.0 

Adriamycin 100 100 100 100 98.8 ‹6.25 

 

HL-60 celler ble behandlet med hver konsentrasjon (100, 50, 25, 12.5, eller 6,25 mg / ml) av 

ekstraktet fra S. jambos i 48 timer, og cellegifteffekten ble oppdaget av MTT analyse.[15] 

 

S.jambos ekstrakt av bladene ble fortynnet til 2000 mg / ml i kunstig sjøvann for toksisitet 

testing, noe som resulterer i en 100 mg /ml konsentrasjon i Artemia franciscana dødelighet 

bioassay. Til sammenligning, ble referanse toksiner, kaliumdikromat (800 µg / ml) og 

Meinphos (200 µg / ml) også testet i Artemia franciscana bioassay. Begge referansetoksiner 

var raskere i sin induksjon av dødelighet enn S.jambos blad ekstraktet ved konsentrasjoner 

som ble testet. En periode på 6 timer var nødvendig for S.jambos for å indusere utbruddet av 

dødelighet, og 24 timer ble pålagt å drepe 100 % av saltlake reker. For å bestemme effekten 

av toksin konsentrasjon på induksjon av dødelighet, ble ekstraktet fortynnet i sjøvann for å 

teste over konsentrasjonsområde 1000µg / ml til 15 µg / ml i Artemia nauplii bioassay ved 24, 

48 og 72 timer. Ingen 24-timers LC50 verdier rapporteres for S.jambos ekstrakter som mindre 

enn 50 % dødelighet ble sett av denne tiden for alle konsentrasjoner som ble testet. S.jambos 

ekstraktet var mer giftig enn Mevinphos ved 48 timer. Kalium dikromat var vesentlig mer 

giftig på 48 timer. Ekstraktet og begge giftstoffer for referanser viste tilsvarende giftighet på 

72 timer. Resultatet indikerer også at S.jambos ekstrakter viser toksisitet. Dette vil påvirke 

nytten av ekstraktet som en antiseptik medisinplante. Mens toksisitet mot Artemia franciscana 
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har tidligere blitt vist å korrelere godt med toksisitet mot humane celler for noen giftstoffer, er 

behov for studier for å fastslå om dette er også sant for S.jambos ekstrakt.[8]  

I en annen studie viste DClMe ekstrakter av S.jambos generelt mer giftighet for Hela((human 

epitheloid cervical carcinoma) celler enn EtOH ekstrakter. De DClMe ekstrakter av S. jambos 

var spesielt giftige, noe som tyder på tilstedeværelsen av svært aktive antiproliferative 

forbindelser. Toksisitet av DCIMe ekstrakt av bladene S. jambos på Hela cellekulturer er over 

5 µg/ml grense.[29] 

 

 

Konklusjon/oppsummering 

Syzygium jambos er en stor busk eller lite tre med mange tradisjonelle anvendelser. Frukten 

inneholder attraktiv aroma med roselik lukt og er ofte kjent som rose- eple. I Burma brukes 

bark og frø av S.jambos for behandling av diabetes. S. jambos er en febernedsettende og anti-

inflammatorisk urt i asiatisk folkemedisin. Det er en utbredt medisinsk plante tradisjonelt 

brukt i Afrika sør for Sahara for å behandle smittsomme sykdommer. Denne planten er brukt i 

tradisjonell medisin for behandling av tannpine, munn sår, hoste og som et sår dressing. En 

god del kjemiske studier er utført på S.jambos og mange forskjellige kjemiske strukturer og 

forbindelser ble identifisert. En god del vitenskapelige studier viser antibakteriell og 

antifungal aktivitet av denne planten. Dette støtter den tradisjonelle bruken til å behandle 

mange smittsomme sykdommer, infeksjoner og særlig simplex type I. Det faktum at friedelin 

og lakton derivater viste relativt god antidermatofytisk aktivitet er interessant siden 

soppdrepende midler kan ha mange bivirkninger. Smertestillende og antiinflammatoriske 

effekter er vitenskapelig dokumentert og dette vil støtte den tradisjonelle bruken mot 

inflammatoriske tilstander og feber og smerter. Anti oksidant effekten av denne planten kan gi 

muligheten å bekjempe mangfoldige sykdommer og lidelser knyttet til oksidativ skade. Noen 

studier vil støtte og noen ikke vil støtte effekten av denne planten på diabetes. Toksisitet av 

denne planten ble vist gjennom forskjellige studier. DCIMe ekstrakt av bladene S. jambos på 

Hela cellekulturer viste en toksisitet over 5 µg/ml grense. Det er behov for videre 

toksikologiske studier. 
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Syzygium jambos L. er en plante med interessante egenskaper. Videre forsking og 

undersøkelse av denne planten kan føre til at vi i fremtiden kan få nytte av de påståtte 

egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjemiske strukturer 
 

 

 

                     1. Friedelolakton [16] 

 

 

 

 

                          2. Betulinin syre 
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                                    3. Friedelin 

 

 

 

 

 

             

                                                                                         5. Myricetin                                                                   

                                          

  4. Friedelanol 
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6. Askorbinsyre 

                                                                     7. Komponent 1: Floretin40-O-metyleter 

                                                                     8. Komponent 2: myrigalon G 

                                                                     9. Komponent 3: myrigalon B[19]                                                                       

                                           

 

                                                                

                                                                      

 

Quercetin 3-O-β-D-xylopyranosyl (1-2) α-L-rhamnopyranosider forløpig ikke 

tilgjengelig. 
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Oppsummering/ konklusjon 

Gjennom denne masteroppgaven ble det foretatt en litteratursøk i databasene. For mange av 

de 10 utvalgte plantene ble det funnet mange interessante vitenskapelige studier. Men hos 

noen ble det funnet veldig få undersøkelser. En kort oppsummering av det som er funnet står 

nedenfor: 

Aeginetia indica L. 

Ingen vitenskapelig undersøkelse har blitt utført for å støtte blodsukker nedsettende effekt, og 

derfor kan de ikke støtte folkemedisin bruk i Burma. Mange studier på planten viser anti-

tumor effekt uten noen bivirkninger. Videre undersøkelse av planten kan føre til at vi i 

fremtiden muligens kan få nytte av planten i kreft behandling. 

Ardisia humilis Vahl. 

I Burma brukes alle deler av Ardisia humilis til å behandle menstruasjon lidelser. Flere studier 

må gjennomføres for å gi tradisjonell bruk en bredere støtte. Vitenskapelige studier har 

rapportert antibakteriell og antiplatelet aggregering aktivitet. 

Averrhoa carambola L. 

I Burma brukes frukten av Averrhoa carambola ved hemoroider og mot feber. Mange andre 

indikasjoner fra tradisjonell bruk i andre land er også bekreftet. Flere biologiske studier viser 

hypoglykemisk effekt av denne planten og kan derfor støtte tradisjonelle bruken i Brasil som 

antidiabetika. En studie viste antiinflammatorisk, smertestillende og febernedsettende effekt 

og kan støtte tradisjonelle bruken i Burma. Men flere studier er nødvendige for å få en bredere 

støtte av tradisjonell bruk i Burma. Noen studier viser antimikrobiell, ACE-hemmer aktivitet 

og kolesterolsenkende effekt av A.carambola. 

Barringtonia acutangula Geratn. 

Barringtonia acutangula har et bredt tradisjonelt bruksområde over store deler av verden. 

Tradisjonelle bruken i Burma mot dysenteri, og ved blodsykdommer kan forklares via 

antimikrobiell, og hemolytiske effektene som er vist i en del vitenskapelige studier. 

Antioksidant, antiinflammatorisk og anti tumor effekt er interessante egenskaper av denne 

planten.  Ekstrakt av planten viste ikke noen toksisitet ved dose på 2000 mg/kg i rotter. Videre 

undersøkelse kan derfor muligens bidra til kreft behandling i fremtiden. 
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Boerhavia diffusa L. 

Mange av indikasjoner i tradisjonell bruk av planten er bekreftet gjennom funnet studier. 

Vitenskapelige studier viser sterk antioksidant effekt, anti metastatisk og immunmodulerende 

egenskaper som kan være interessante i behandling av kreft. En god del vitenskapelige studier 

utført på Boerhavia diffusa viser antiinflammatorisk effekt, og kan derfor støtte tradisjonelle 

bruken mot inflammasjon i Burma. Lever beskyttende, antibakteriell, hypoglykemisk aktivitet 

og effekt mot hjerte-kar sykdommer kan støtte tradisjonelle bruken mot leversykdommer, 

infeksjoner, diabetes og hjertesvkt. Det kan være nyttig å undersøke denne planten nærmere 

og benytte de påståtte egenskaper i utvikling av nye legemidler. 

Boerhavia chinesis L. Rottb(Boerhavia repanda Willd.) 

Boerhavia chinesis ble brukt i folkemedisin i Burma ved galactogogue. Det har forløpelig 

ikke blitt funnet noen biologiske studier som kan støtte folkemedisin bruken av denne planten. 

Antelmintisk og antioksidant effekt er eneste aktiviteter som er påvist gjennom biologiske 

studier. Flere vitenskapelige studier er nødvendig for å få nytte av denne planten. 

Nyctanthes arbor-tristis 

Nyctanthes arbor-tristis brukes i Burma mot feber og bronkitt. Flere vitenskapelige studier 

har rapportert antiinflammatorisk, febernedsettende og smertestillende effekt av denne 

planten, og vil derfor støtte folkemedisin bruken i Burma, og andre deler av verden. Ekstraktet 

viste ikke noen dødelighet opp til dosen på 2 g/kg. Antioksidant og immunstimulerende effekt 

kan gi forskere mulighet for å benytte denne planten som en kilde for å bekjempe 

mangfoldige sykdommer og lidelser som kreft for eksempel. 

Nymphaea rubra Roxb. Ex Salisb. 

I Burma ble planten brukt som blod renser og mot feber. Det ble ikke funnet særlig 

vitenskapelige studier for denne planten. 

Psidium guajava L. 

Psidium guajava har mange tradisjonelle anvendelser. Tradisjonell bruk i Burma er ved mage- 

tarm lidelser, hudsykdommer, mor diaré, som antidysenterisk og deodorant. De 

farmakologiske undersøkelser indikerer enorme potensialet i denne planten i behandling av 

tilstander som diaré, sår, hjerte lidelse, diabetes, malaria, kviser, smerter, kreft, etc. Plante 
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Psidium guajava bør absolutt få mer oppmerksomhet med tanke på alle bruksområder som 

planten har. 

Syzygium jambos L.(Eugenia jambos L.) 

I Burma brukes bark og før av Syzygium jambos mot diabetes. En vitenskapelig studie ble 

funnet å støtte, og to ble funnet å ikke støtte tradisjonelle bruken i Burma mot diabetes. En 

god del vitenskapelige studier viser antibakteriell og antifungal aktivitet av denne planten. 

Dette støtter den tradisjonelle bruken til å behandle mange smittsomme sykdommer, 

infeksjoner og særlig simplex type I. Smertestillende og antiinflammatoriske effekter er 

vitenskapelig dokumentert og dette vil støtte den tradisjonelle bruken mot inflammatoriske 

tilstander og feber og smerter. Anti oksidant effekten av denne planten kan gi muligheten å 

bekjempe mangfoldige sykdommer og lidelser knyttet til oksidativ skade. 

Alle planter studert i denne oppgaven ser ut til å ha sine egne unike egenskaper. Det er derfor 

nyttig å undersøke plantene nærmere. 

 


