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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το είδος ΟαΙΙΐ8ΐα β'αξΓαηζ λΥοοά. είναι ένα αειθαλές φυτό της οικογένειας Οοπιηιβίΐη&οεαβ. Τα 

φύλλα και οι βλαστοί του περιέχουν φαινολικές ενώσεις, όπως φλαβονοειδή και φυτοστεροειδή 

που είναι βιολογικά δραστικές ενώσεις. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες στην Ανατολική Ευρώπη. Το Ο. /τα§Γαη$ 

χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη θεραπεία εγκαυμάτων, αρθρίτιδας, δερματικών και 

ογκολογικών ασθενειών, φυματίωσης και άσθματος. Ο χυμός του φυτού (7. β'αξταηχ διαθέτει 

αντιοξειδωτική δραστικότητα, ενώ τα αιθανολικά εκχυλίσματα του φυτού παρουσιάζουν 

αντιβακτηριακή δράση. Αντίστοιχα, τα μεθανολικά εκχυλίσματα του φυτού παρουσιάζουν 

αντιοξειδωτική και αντιβακτηριακή δράση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οικογένεια Οοιηιηοϋη&οο&ο (Κομμελινοειδή) αποτελείται από 37 γένη που περιλαμβάνουν 

συνολικά περισσότερα από 600 είδη μονοκοτυλήδονων φυτών που ανθοφορούν, όπως ο 

τηλέγραφος (ΤΓ&άϋδϋ3Πΐία δρ.). Πιστεύεται ότι προέρχονται από τις παλιές τροπικές περιοχές, αν 

και πλέον είναι ευρέως κατανεμημένα σε όλες τις υποτροπικές και τροπικές περιοχές και των 

δύο ημισφαιρίων, με ορισμένα είδη να επιβιώνουν ακόμη και σε πιο εύκρατα κλίματα της 

Αμερικής, της Ανατολικής Ασίας και της Ευρώπης (λνίΐδοη, 1981). Τα φυτά αυτά συχνά 

καλλιεργούνται για διακοσμητικούς λόγους, εξαιτίας των γαλαζοπράσινων ή πορφυρών φύλλων 

ή των λουλουδιών τους. Στην πραγματικότητα, πολλά είδη των Οοιηηΐθΐίηαοβ&ε θεωρούνται 

ζιζάνια και παράσιτα εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξής τους, της ανθεκτικότητας και της 

ικανότητάς τους να ριζοβολούν από τους κόμβους, με τα είδη ΟοτηιηβΙίηα ΒβηφαΙβηχίχ Ε., Ο. 

άΐ$Μί>α Βυπτι.ί και Μυτάσπηΐα ηηάΐβονα (Εΐηη.ΒΐΌηαη. να θεωρούνται τα τρία σημαντικότερα 

ζιζάνια. Μέλη της οικογένειας χρησιμοποιούνται όμως και για τη θεραπεία πολλών ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των μυκητιασικών λοιμώξεων (Οοηζάΐοζ-Ανίΐα, 2003), νευρικών 

ασθενειών (Αηία§&-Α1β3, 2011), τραυμάτων (Μβηδ&ΐι, 2006), γαστρεντερικών διαταραχών, 

μέχρι και του καρκίνου (Αίοηδο-Οαδΐιυ 2011). Η θεραπευτική δράση τους πιθανόν να συνδέεται 

με τις αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των φυτών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν 

μέχρι σήμερα πολλές αναφορές στις αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτών των 

φυτών.

Τα φυτά της οικογένειας Οοηιηΐβΐίηαοβαβ αποτελούν καλή πηγή βιοδραστικών ενώσεων, καθώς 

τα μέλη της οικογένειας είναι γενικά αειθαλή, πολυετή, ανθεκτικά και παραγωγικά. Όπως και 

άλλες οικογένειες φυτών που συσσωρεύουν πυρίτιο, πχ. τα θΓ&ιηίη6&6 (ρύζι / σιτάρι) και 

ΟιιουΛίΙ&Ιβδ (κολοκύθα / κολοκυθάκια), τα ΟοιτίΓηεΙΐη&οβ&β είναι λιγότερο επιρρεπή σε 

ανωμαλίες ανάπτυξης και αναπαραγωγής από τα φυτά με λιγότερο αποδοτική συσσώρευση 

πυριτίου (Ρβιτγ, 2009). Είναι επίσης ανθεκτικά στα περισσότερα ζιζανιοκτόνα και είναι σε θέση 

να αναγεννηθούν γρήγορα (λνΐΐδοη, 1981). Ωστόσο, αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά τους τα 

καθιστούν ιδανικό άφθονο και ανανεώσιμο πόρο για βιοδραστικές ενώσεις.

Το είδος ΟαΙΙϊήα /να<ξΓαη$ λ¥οο(ί. είναι ένα αειθαλές φυτό της οικογένειας Οοηιΐΐΐοΐίηαοβα©. 

Είναι γνωστό ως φυτό εσωτερικού χώρου για περισσότερα από 100 χρόνια (ΚιιΜΐζΙα, 1998). 

Ωστόσο, μπορεί επίσης να μεγαλώνει σε εξωτερικούς χώρους σε θερμότερα κλίματα, σε εδάφη
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υγρά και εύφορα. Προτιμά μερικώς σκιασμένες περιοχές. Τα φύλλα και οι βλαστοί του 

περιέχουν φαινολικές ενώσεις όπως φλαβονοειδή και φυτοστεροειδή. Τον τελευταίο καιρό 

υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες στην Ανατολική 

Ευρώπη. Το ϋ.β'αξταηζ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη θεραπεία εγκαυμάτων, αρθρίτιδας, 

δερματικών και ογκολογικών ασθενειών, φυματίωσης και άσθματος (ΟΙιοΓηεηΙςο εΐ &\. 2007). Τα 

φύλλα του (7. /να§Γαη8 περιέχουν βιολογικά δραστικά φλαβονοειδή. Μεταξύ των φαινολικών 

ενώσεων που αναφέρθηκαν ότι υπάρχουν στο ϋ. /τα^ταης είναι το γαλλικό οξύ, το καφεϊκό οξύ, 

η κερσετίνη, η σκοπολετίνη και το κιχωρικό οξύ (ΟΙδηηΐΙίον βΐ η1. 2008).

Η αντιοξειδωτική δραστικότητα του χυμού που παραλήφθηκε από το €. βτα%ταη5 έχει αναφερθεί 

από τους Μίδίη και δαζΜη^ (2010) και Οίβηηίΐίον 6ΐ αΐ. (20085), ενώ η αντιοξειδωτική και 

αντιβακτηριακή δράση των μεθανολικών εκχυλισμάτων των φύλλων του φυτού €. ΐνα%ναη$ 

αναφέρθηκε πρώτη φορά από τους Ταη ©ί αΐ. (2014).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 Βοτανική ταξινόμηση

Το είδος Ο&ΙΙΐδΐα 1τα§τ3ηδ (Εΐπά!.) Ψοοάδοη είναι πολυετές, παχύφυτο είδος εδαφοκάλυψης 

(ΒΐΌδοΗαΐ 6ΐ &1. 1989). Ταξινομείται βοτανικά στην υποοικογένεια Οοηιιπδΐΐηοί^εα© και στη 

φυλή (ΤπΒε) ΤΓ&άδδο&πΙϊοαο. Η βοτανική ταξινόμηση δίνεται αναλυτικά στη συνέχεια:

• Βασίλειο (Όίνίδϊοη): Μ&£ηο1ΐορ1ιγί3

• Κλάση (ΟΙ&δδ): Είΐίορδίάα

• Υπο-κλάση (8ιώ01αδδ): οοΐΊΜηεΙΐηΐοΙδ

•  Τάξη (Ο γ(36γ): Οοηιιηεΐίηαίοδ

• Οικογένεια (Ρ&ιηίΐγ): Οοιηιηεΐΐη&οβαε

• Υπο-οικογένεια (8αΐ)Ρ3.ιτιϊ1γ): ΟοΗΐηαβΙΐηοίάθ&ε

• Φυλή (Τπβε): ΤΓαάβδοαηΐίεαβ

• Υπο-φυλή (διώΤπβε): ΤΓαάεδοαηίπη&β

Η οικογένεια περιλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο επιλεγμένων οικογενειών 

καλλιεργούμενων φυτών (λ¥ΟδΡ, 2016), όπου αναφέρεται το Μεξικό ως πατρίδα του φυτού. Το 

είδος €. β'αξταηχ με βασιώνυμο δρίΓοηβηια (βρΐτοηβ/ηα β-α§ταη8 Εΐηάΐδγ 1840), απαντάται 

ακόμη με το επιστημονικό όνομα ΚεοίαηίΗβνα /να§ταη8, καθώς και ως 8ρΐτοηβηια οΗΗαηάηιπι 

(ΒΐΌδοΙιαί οί &1. 1989). Στην Ελλάδα φέρει την ονομασία Καλλισία η ευώδης. Φέρει πολυπληθή 

κοινά ονόματα που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: χρυσό μουστάκι, ευώδης τηλέγραφος, εύοσμος 

τηλέγραφος, ενώ στην αγγλική γλώσσα ονομάζεται κοινά 6&δ1<6ί ρΐ&ηΐ, 6αδ1<£ΐρ1&ηί, οΐι&ΐη ρΐ&ηΐ, 

ίηοΐι ρΐαηΐ, ίτα§ταηί ϊηεΗ ρΐ&ηί, ίαίδε βΐΌΐηεϋ&ίΙ, ριιηρίβ δΐιοοιιίεηΐ, οοΐοριίδ ρΐαηί.
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1.2 Προέλευση -  Περιοχές καλλιέργειας

Το φυτό Ο. β'αξταπΞ είναι ενδημικό του Μεξικού, ενώ καλλιεργείται στη Λατινική Αμερική, την 

Καραϊβική και διάσπαρτα σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Απαντάται στο νησί 3ΐ. Ιλιοϊο. της 

Καραϊβικής, είναι συνηθισμένο σε ορισμένα νησιά των Γρεναδίνων και διεισδυτικό σε ορισμένα 

νησιά του Ειρηνικού, όπως η Χαβάη (λν&§ηβΓ 6ί &1, 1999). Οι ΒΐΌδοΗ&ί εΐ &1. (1989) που 

μελέτησαν το φυτό για 10 χρόνια συνέστησαν την καλλιέργεια του στην πολιτεία Φλόριντα των 

ΗΠΑ το 1987 (ΒΐΌδοίιαί 6ί α\. 1989).

1.3 Γονιδίωμα

Η ΟαΙΙΐδϊα είναι ένα γένος που έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα χρωμοσωμάτων. 

Οι ΝαικΗΚαΓ ©ΐ ηΙ. (2010) αναφέρουν έναν ασυνήθιστο αριθμό χρωμοσωμάτων 2η = 18 για το 

είδος Ο. βα§Γαη$, μία πληροφορία που ως τότε δεν ήταν γνωστή, για το είδος Ο. β α ^ α η χ  αλλά 

και για ολόκληρο το γένος ΟαΙΙιζϊα. Ο μεταβλητός αριθμός χρωμοσωμάτων και η ποικίλη 

αρχιτεκτονική του καρυότυπου είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι το γονιδίωμα του γένους 

€αΙΙί8Ϊα μπορεί να είναι ακόμη ασταθές και σε συνεχή εξέλιξη.

1.4 Βοτανικά χαρακτηριστικά

Πρόκειται για βότανο εύρωστο και στολωνοφόρο (Εικόνα 1.1).

1.4.1 Βλαστός

Το στέλεχος του φυτού αναπτύσσεται σε ύψος 1,0-1,5 μέτρου. Το ύψος των φυτών είναι 

συνήθως 12-18 ίντσες (30-45 οιη), αλλά οι ταξιανθίες του φυτού κατά την Άνοιξη ενδέχεται να 

εκτείνονται σε ύψος 45 οπι πάνω από το φύλλωμα (ΒΐΌδοΗ&ΐ οί αΐ. 1989). Σε ηλιόλουστες 

τοποθεσίες ο ανθοφόρος βλαστός αναπτύσσεται περισσότερο, ενώ όταν καλλιεργείται ως φυτό
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εσωτερικού χώρου, η ανάπτυξη του και το τελικό του μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος της 

γλάστρας.

Εικόνα 1.1. Το φυτό ΟαΠΐδία ίτα§ταηδ (Πηγή: 1ι#ρ://δρϊη6-άίδ6&56.Μο§δροΐ.§Γ/2014/Ί1/ο^ΙΗδϊα-

ίτα§Γ&η 8-οιΐΓ£-&ι11π'ΐίϊ 8-αηΐϊ .Ηίπιΐ)

1.4.2 Φύλλα

Η ποικιλία Ο. /ναξΓαηχ έχει παχιά, ελαφρώς πράσινα φύλλα (Εικόνα 1.2), που φέρουν πιο 

ανοιχτόχρωμες πράσινες ρίγες και μοιάζει αρκετά με την ποικιλία «Μεΐηΐΐίοίϊ'» (ΒΐΌδοΙιαί 6ί &ί. 

1989). Οι ρίγες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν λευκό ή μωβ χρώμα (Ρΐοπάα Ν&ΐϋΓαΙ 

Αγ6&3 ΙηνοηΐοΓΥ, 2017).

Τα φύλλα αναπτύσσονται σπειροειδώς σε μορφή ροζέτας και έχουν πλάτος 2-3 ίντσες (5-7,5 οιώ) 

και μήκος 6-8 ίντσες (15-20 οιτι) (ΒΐΌδοΙι&ί αΐ. 1989). Γίνονται βιολετί όταν εκτίθενται σε 

έντονο ηλιακό φως. Το έλασμα είναι επιμήκες έως λογχοειδές -  επιμήκες και πολύ πιο στενό
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από τον κολεό, όταν ο κολεός είναι ανοιχτός και πεπλατυσμένος. Καταλήγει σε γυαλιστερή 

κορυφή.

Εικόνα 1.2. Φύλλα και άνθη του φυτού ΟαΙΙί^ΐαβΌξταηδ (Πηγή: Μΐρ:/Λν\ν\ν.ίη&ΐ.0Γ§)

1.4.3 Άνθη

Τα άνθη είναι μικρά, λευκά, εντυπωσιακά και αρωματικά (Εικόνα 1.3), με άρωμα που θυμίζει 

ίασμο και βανίλια. Αναπτύσσονται σε ταξιανθίες με μακριούς μίσχους που εκτείνονται από τον 

ανώτερο άξονα των φύλλων. Έχουν 3 σέπαλα λεπτά, με υφή χαρτιού. Τα πέταλα είναι λευκά, 

λογχοειδή, μήκους όιηιη, οι στήμονες μακρείς-εκτεθειμένοι, με γυαλιστερά νήματα και λευκούς, 

πλατείς ανθήρες. Η ωοθήκη είναι τρίχωρη. Τα άνθη παραμένουν ανοικτά για αρκετές ώρες το
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πρωί, αλλά μόλις για 1-2 ημέρες. Το φυτό ωστόσο ξεκινά την ανθοφορία του στα τέλη του 

χειμώνα με αρχές της άνοιξης και συνεχίζει να ανθοφορεί ανά μερικές εβδομάδες κατά την 

εαρινή περίοδο. Ο καρπός είναι μικρή, τρίλοβη κάψα (ΒΐΌδοΙιαΐ εΐ &1. 1989, Ρΐοπάα Ν&ΐιιπιΐ 

ΑΓε&δ ΙπνεπΐΟΓ^, 2017).

Εικόνα 1.3. Άνθη του είδους ΟαΙΙΐχία/ταξΓαηβ (Πηγή: 

1ι1;ΐρ://ί1θΓα\ν\ν\ν.εεΐ3.ιιοοηη.εάα/198500190-Η.ΐπιΙ)

1.5 Πολλαπλασιασμός

Ο πολλαπλασιασμός των παχυφύτων μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλες μεθόδους που 

περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό, τη διαίρεση, τα μοσχεύματα φύλλου ή βλαστού, καθώς και 

τους σπόρους. Η διαίρεση και τα μοσχεύματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευκολία. Ο 

εμβολιασμός είναι μία μέθοδος που επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό όταν άλλες μέθοδοι 

αποτυγχάνουν. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπάνια είδη και υβρίδια, καθώς 

και σε παχύφυτα που αναπτύσσονται με αργό ρυθμό. Η πολλαπλασιασμός με σπόρο 

παρουσιάζει μειονεκτήματα όπως η αργή ανάπτυξη των φυτών, αλλά και πλεονεκτήματα όπως η 

δυνατότητα να επιλεγούν παραλλαγές ενός είδους και να δημιουργηθούν νέα υβρίδια, μέσω 

επικονίασης με το χέρι.
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Τα φυτά του γένους ΟαΠΐδία πολλαπλασιάζονται με ευκολία και αρκεί η τοποθέτηση 

μοσχευμάτων στο έδαφος για να ριζοβολήσουν (ΒΐΌδοΙιαΐ ©I αΐ. 1989). Ο πολλαπλασιασμός 

μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας μοσχεύματα βλαστού μήκους 10 εκατοστών, είτε με 

αποκοπή των παράφυτων που αναπτύσσονται στους στύλωνες του φυτού και φύτευση τους.

1.6 Εγκατάσταση

Τα φυτά εγκαθίστανται σε απόσταση 5 ογπ μεταξύ τους σε καλλιεργημένο έδαφος, απόσταση η 

οποία σύντομα καλύπτεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του φυλλώματος (ΒΐΌδοΙιαί ©I 3.1. 

1989).

1.7 Συνθήκες ανάπτυξης

Τα παχύφυτα, όπως το ΟαΙΙίήα β'αξταηχ, δεν είναι απαιτητικά φυτά και ευδοκιμούν 

ικανοποιητικά εφόσον έχουν στη διάθεση τους επαρκές φως και ζέστη, με καλό αερισμό. Κάθε 

είδος έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά με τις συνθήκες ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει 

να πληρούνται. Για παράδειγμα, η έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι πλήρης ή μερική, ανάλογα 

με την απαίτηση του φυτού. Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, οι ημερήσιες θερινές δεν πρέπει να 

ξεπερνούν τους 27°- 30°0, ενώ οι νυχτερινές να κυμαίνονται στους 13°-19°0. Η θερμοκρασία 

πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 7°-10°0 όταν το φυτό βρίσκεται σε λήθαργο, και σχετικά 

υψηλότερη, δηλαδή 3°-19°0 όταν τα φυτικά είδη προέρχονται από τροπικές περιοχές. Τα φυτά 

του είδους Ο. β*α%ναη8 αναπτύσσονται σε θερμές περιοχές, έχουν όμως την ικανότητα να 

αντέχουν και σε χαμηλές θερμοκρασίες της τάξης των -20°0 (Ρΐοπάα ΝαίυΓ&Ι Ατεαδ ΙηνεηίθΓγ, 

2017).

Τα παχύφυτα απαιτούν συνθήκες επαρκούς αερισμού, ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγεται η 

έκθεση τους σε ρεύματα. Όταν πραγματοποιείται καλλιέργεια σε θερμοκήπιο, επιβάλλεται η 

λήψη μέτρων για την προστασία των φυτών και την παροχή σκίασης, όπως το εξωτερικό βάψιμο
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των τζαμιών των παραθύρων και η χρήση κουρτινών. Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας εντός 

του θερμοκηπίου σε επίπεδα μικρότερα από 27°-3θ°0 εφαρμόζεται βρέξιμο του δαπέδου. Στις 

υπαίθριες καλλιέργειες πιθανόν να απαιτηθεί σκίαση κατά διαστήματα όταν η ζέστη είναι 

υπερβολική, αν και γενικότερα τα φυτά του είδους Ο. β*α§ταη8 είναι ανθεκτικά στην ξηρασία και 

μπορούν να αναπτυχθούν τόσο στον ήλιο, όσο και υπό σκιά. Όταν αναπτύσσονται υπό 

σκιαζόμενες συνθήκες τα φύλλα τους έχουν πιο σκούρο πράσινο χρώμα (ΒϊΌδοΙι&ί €ΐ αΐ. 1989).

Τα φυτά έχουν απαίτηση νερό κυρίως κατά τις ενεργές περιόδους ανάπτυξης, δηλαδή κατά τη 

θερινή περίοδο, ενώ κατά τον λήθαργο δεν απαιτείται παρά μόνο σε περίπτωση κινδύνου 

αφυδάτωσης λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Κατά τη χειμερινή περίοδο χρειάζονται μικρότερη 

ποσότητα νερού. Η εβδομαδιαία άρδευση είναι επαρκής, ενώ η κατάλληλη χρονική στιγμή για 

τη διεξαγωγή της είναι τις πρωινές ή απογευματινές προς βραδινές ώρες για να περιοριστεί ο 

κίνδυνος καταστροφής των φύλλων από το συνδυασμό σταγονιδίων νερού στα φύλλα και 

έντονης ηλιοφάνειας.

Τα φυτά του είδους Ο. β·αξΓαη$ αναπτύσσονται σε ευκολία σε καλλιεργημένο έδαφος, μαζί με 

άλλα φυτά. Αναπτύσσονται ακόμη σε κρεμαστές κλίνες, καθώς και σε διαταραγμένο έδαφος.

1.8 Απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά

Οι ανάγκες των φυτών Ο. β-α^απα  σε λίπανση είναι περιορισμένες και αρκεί η μηνιαία λίπανση 

κατά τους θερινούς μήνες, ενώ κατά την περίοδο του ληθάργου πρέπει να αποφεύγεται παντελώς 

καθώς μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το φύλλωμα (Βκ>5θ1ιαΐ εΐ αΐ. 1989). Όταν 

τα φυτά βρίσκονται σε περίοδο αύξησης χρειάζονται θρεπτικά συστατικά ώστε να διασφαλίζεται 

η υγεία και η ζωηρή ανάπτυξη τους, και ταυτόχρονα να ευνοείται η ανθοφορία τους. Τα φυτά 

δεν έχουν ειδικές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, συνεπώς τα τυπικά λιπάσματα που είναι 

διαθέσιμα στην αγορά είναι κατάλληλα για να παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται 

για μία ικανοποιητική ανάπτυξη.

15



1.9 Περιποίηση

Η περιποίηση των παχύφυτων περιλαμβάνει την απομάκρυνση της σκόνης από τα φύλλα κατά 

διαστήματα, όταν τα φυτά βρίσκονται σε περίοδο αύξησης. Η απομάκρυνση της σκόνης μπορεί 

να επιτευχθεί με τον ψεκασμό των φύλλων με νερό, αρκεί να μην ακολουθήσει έκθεση στον 

ήλιο τόσο για τα φυτά που καλλιεργούνται σε θερμοκήπιο, όσο και για τα οικιακά φυτά.

Μία ακόμη περιποίηση που απαιτούν τα παχύφυτα είναι η μεταφύτευση, η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ανάλογα με την ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών σε διάστημα 2-4 ετών 

(τουλάχιστον ανά τετραετία για όλα τα φυτά και πιο σύντομα για τα φυτά που αναπτύσσονται 

γρήγορα). Η διαδικασία της μεταφύτευσης περιλαμβάνει

α) την απομάκρυνση του φυτού από τη γλάστρα του,

β) τον έλεγχο των ριζών για προσβολές από παράσιτα ή ασθένειες και την αντιμετώπιση της 

ασθένειας εφόσον κριθεί απαραίτητο

γ) την αποκοπή των αφυδατωμένων ριζών και τον ψεκασμό των υπολοίπων με μυκητοκτόνο 

σκεύασμα.

δ) την τοποθέτηση φρέσκου κόμποστ σε μεγαλύτερη γλάστρα και στη συνέχεια τη φύτευση του 

φυτού σε παρόμοιο βάθος φύτευσης με την προηγούμενη γλάστρα.

1.10 Εχθροί, ασθένειες και ζιζάνια

Στη Φλόριντα δεν παρατηρήθηκαν προσβολές από εχθρούς και ασθένειες κατά τη διάρκεια 

δεκαετούς καλλιέργειας και παρατήρησης (Βτοδοΐι&ί οι β\. 1989). Ωστόσο, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται συχνός έλεγχος για να διασφαλίζεται η υγεία των φυτών και ο έγκαιρος 

εντοπισμός σημαδιών που δείχνουν την προσβολή του φυτού από κάποια ασθένεια ή παράσιτο 

όπως είναι για παράδειγμα ο ψευδόκοκκος, ο τετράνυχος, τα κοκκοειδή και τα κοκκοειδή των 

ριζών, η κόκκινη αράχνη και οι μύγες που ανήκουν στην οικογένεια δοϊαπ<1&6.
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Η ανάπτυξη ασθένειας σε κάκτους και παχύφυτα δεν είναι συχνό φαινόμενο και όταν εμφανιστεί 

συνήθως δεν θεραπεύεται. Συνήθως ευνοείται η μόλυνση από μύκητες όταν αυτά 

καλλιεργούνται σε φτωχές συνθήκες ή αντίθετα όταν προστίθενται υπερβολικές ποσότητες 

αζωτούχου λίπανσης. Η ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών, όπως η μαύρη σήψη προκαλεί την 

παραμόρφωση των φυτών, που μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Η αποκοπή των υγιών 

βλαστών ή τμημάτων αυτών και η χρήση τους για την εγκατάσταση νεών φυτών προτείνεται σε 

περίπτωση ασθένειας των φυτών.

Η καταπολέμηση ζιζανίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με χημικές επεμβάσεις στο φύλλωμα, 

αντίστοιχες όσων εφαρμόζονται σε ποώδη φυτά (πχ. εφαρμογή ΟΙγρΗοδαΐε)

1.11 Καλλιέργεια σε γλάστρες

Οι συνθήκες καλλιέργειας σε γλάστρα περιλαμβάνουν (Οο11ε§6 ο ί ΐΐιβ Αΐΐαηΐίο, 2015):

• Χρήση μίγματος εδάφους με καλή αποστράγγιση και επαρκή αερισμό, όπως το έδαφος 

που προορίζεται για κάκτους σε ανάμιξη με τύρφη και μικρό ποσοστό περλίτη.

• Ιδανική θερμοκρασία ημέρας 21-27°0 (70-80°Ρ) και νύχτας 15-21°0 (60-70°Ρ). 

Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου.

• Έκθεση στο ηλιακό φως πλήρης ή σε μερική σκίαση.

• Συχνότητα άρδευσης ανά 2-3 ημέρες τους θερινούς μήνες και περιορισμός της άρδευσης 

κατά τη χειμερινή περίοδο.

• Λίπανση ανά δύο εβδομάδες εναλλάσσοντας τις θρεπτικές ουσίες τους θερινούς μήνες 

και περιορισμός της λίπανσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

• Ο πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται μέσω μοσχευμάτων.

• Η μεταφύτευση συστήνεται να πραγματοποιείται σε διάστημα 2-4 ετών, ανάλογα με την 

ταχύτητα ανάπτυξης και βέβαια πριν την κάλυψη του συνόλου του δοχείου από το ριζικό 

σύστημα και την εξάπλωση του εκτός αυτού.

• Η απαραίτητη περιποίηση περιλαμβάνει την μεταφύτευση κάθε δύο χρόνια περίπου και 

την αραίωση της βλάστησης, ώστε οι βλαστοί που παραμένουν να είναι πιο ζωηροί.
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• Οι εχθροί του φυτού περιλαμβάνουν έντομα (κοκκοειδή) και σαλιγκάρια (Οο11ε§ε ο ί ΐίιε 

Αΐΐ&ηίίο, 2015).

Εικόνα 1.4. Καλλιέργεια ΟαΙΙΐζϊαβ-αξτειηχ σε γλάστρα (Πηγή: 

Ηηρ5://\νν^ννχο&.6€ΐυ/1ΐν6/Γιΐ65/319-(Χ)Γηιτΐ6ΐίη306&6ράΡ}

1.12 Υδροπονική καλλιέργεια

Η σύνθεση του θρεπτικού διαλύματος είναι πολύ σημαντική για την κανονική ανάπτυξη των 

φυτών σε υδροπονική καλλιέργεια. Μεταξύ των θρεπτικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται 

στην βιομηχανική υδροπονία, τα διασημότερα είναι τα ϋίΐνίγαη, Κηορ, Ηο1π §θ1, ΡΓγαηΪ3ΐιηί1ίον, 

Οΐιεδποΐίον και Βαζίππα, δΐεϊηβΓ, Βεηΐΐο)/ και άλλες θρεπτικές λύσεις (^ ηβίήη, 1980, 

ΜαΗραπ6Τ£Η, 1989, ΗεοιιοκοΒ, 1960, ΟτβΗΗδρ 1995).
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Εικόνα 1.5. Το φυτό ΟαΙΙΐήαβ'αξταηδ σε υπαίθριες υδροπονικές συνθήκες (Πηγή: ΚΙ&ιΐδ

ΚυΜΐζΜ, 1998)

1.13 Γενετική παραλλακτικότητα φυτών

Οι Ηπγη1ι ΚΐΐΉ ϋϊειι & ΡΗ&η ΤΗι Τιι (2015) αξιολόγησαν τη γενετική παραλλακτικότητα της 

ΟαΙΙΐΒίαβτα%ταη$ ΙλικΙΙ., χρησιμοποιώντας 15 φυτά που συλλέχθηκαν από διαφορετικά μέρη στο 

ϋεΐΐα Με1ςοη§ στο Βιετνάμ. Τα φύλλα των φυτών χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της 

γενετικής παραλλακτικότητας χρησιμοποιώντας δείκτες ΚΑΡΟ (Καηάοηι ΑιηρΗίίεά 

ΡοΙγηιοΓρΜο ϋΝΑ). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.5, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά 

€. βα§Γαη$ Ι,ίικίΐ. εμφάνισαν γενετική παραλλακτικότητα και μπορούσαν να ταξινομηθούν σε 4 

ομάδες με γενετική απόσταση από 2.646 σε 5.816 (Ηιιγηΐι Κΰτ) Όΐδυ & ΡΗαη ΤΗϊ Τιτ, 2015).
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Εικόνα 1.6. Γενετική παραλλακτικότητα φυτών ΟαΙΙϊζϊαβ·α§Γαη8 που συλλεχθηκαν στο Βιετνάμ

(Πηγή: Η ιφ ιΐι Κίηι ϋ ΐέυ  & ΡΗαπ Τΐιΐ Τιΐ’, 2015))
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ -  ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Οι Οΐεηηϊΐίον, εΐ ά\. (2010) ήταν οι πρώτοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη σύσταση του 

χυμού του φυτού /τα§ναη8 και τον χαρακτηρισμό του από χημική άποψη, ειδικά όσον αφορά 

στην περιεκτικότητα του σε φαινολικά συστατικά και υδατάνθρακες. Στη συνέχεια 

περιγράφονται τα αποτελέσματα των ερευνών τους, καθώς και άλλων σχετικών ερευνών που 

βρέθηκαν στη βιβλιογραφία, αν και η διαθέσιμες επιστημονικές πηγές που αναφέρονται στο 

φυτό είναι περιορισμένες και στην πλειοψηφία τους δεν είναι αγγλόφωνες αλλά σλαβόφωνες 

(πχ. ρωσικά).

2.1 Υδατάνθρακες

2.1.1 Απομόνωση κλάσματος πολυσακχαριτών

Οι Οΐεηηϋίον, εΐ αΐ. (2010) απομόνωσαν ένα σύμπλεγμα πολυσακχαριτών από το χυμό του 

φυτού Ο. ίτ& τ̂ειηδ, ο οποίος αρχικά συμπυκνώθηκε περίπου 15 φορές (από 21,5 I, σε 1,5 Γ). Στη 

συνέχεια υποβλήθηκε σε επεξεργασία με μίγμα εξανίου, χλωροφορμίου και αιθανόλης και 

κατόπιν καταβυθίστηκε με τετραπλάσιο όγκο αιθανόλης 95%. Το ίζημα που παραλήφθηκε 

φυγοκεντρήθηκε και αποξηράνθηκε. Συνολικά παραλήφθηκε ένα κλάσμα πολυσακχαριτών 

βάρους 45,11 § που αντιστοιχεί σε 9,42% των στερεών του χυμού και σε 0,17% της νωπής 

φυτομάζας.

2.1.2 Σύσταση κλάσματος πολυσακχαριτών

Το σύμπλεγμα πολυσακχαριτών χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα 

συστατικά (54,3%) και πρωτεΐνες (12,4%) (Οΐεηηϊΐίον, εί &1. 2010).

Τα ανόργανα συστατικά που περιέχονταν στο κλάσμα της τέφρας και το ποσοστό τους επί του 

συνολικού βάρους της τέφρας ήταν τα ακόλουθα:
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• Μεγαλοστοιχεία: Ασβέστιο (Οβ) 24,47%, Κάλιο (Κ) 9,14%, Μαγνήσιο (Μ§) 9,22%, 

Νάτριο (Να) 2,77%, Φώσφορος (Ρ) 7,04%, Πυρίτιο (δΐ) 2,70%,

• Μικρό στοιχεία: Αργίλιο (Α1) 0,11%, Βάριο (Βα) 0,20%, Χρώμιο (Ο ) 2,64* 10-3, Χαλκός 

(Οιι) 3,04* 10-3, Σίδηρος (Ρε) 0,22%, Μαγγάνιο (Μη) 0,10%, Μολυβδαίνιο (Μο) 

2,07*10-4, Νικέλιο (Νί) 1,06*10^, Μόλυβδος (Ρ6) 8,71*10"4, Κασσίτερος (8η) 2,02*10"

4, Τιτάνιο (Τί) 0,01%, Βανάδιο (V) 2,62*10_3%, και Ψευδάργυρος (Ζη) 0,02%.

Οι υδατάνθρακες αποτελούσαν το 28,2% της μάζας του συμπλέγματος πολυσακχαριτών και 

περιλάμβαναν εξοζαμίνες (16,5%) και ουρονικά οξέα (4,3%)) (Οΐοηηίΐίον βΐ αΐ. 2010).

Η απομάκρυνση των ανόργανων συστατικών και των πρωτεϊνών από το σύμπλεγμα 

πολυσακχαριτών είχε ως αποτέλεσμα να ληφθεί το κλάσμα του συμπλέγματος πολυσακχαριτών 

ΟΡΡ’ με απόδοση 25,3% (Οΐϋηηΐΐίον θΐ &1. 2010).

Από την εφαρμογή χρωματογραφίας πηκτής (§εΙ οΗϊΌΐηαίο§Γ&ρ1ιγ), μία τεχνική που διαχωρίζει 

τα συστατικά με βάση το μοριακό βάρος τους, προέκυψε ότι το κλάσμα του συμπλέγματος 

πολυσακχαριτών ΟΡΡ’ ήταν ετερογενές και αποτελούνταν κατά 28,3% από ουδέτερους 

πολυσακχαρίτες, 17,6% ουρονικά οξέα και 52,9% εξοζαμίνες. Μετά από υδρόλυση του 

κλάσματος ΟΡΡ’ με θειικό οξύ (2 Μ, 100°0, 10 Η), ανιχνεύτηκαν γαλακτουρονικό οξύ, 

γαλακτόζη, αραβινόζη και γλυκόζη σε αναλογία 4,6:3,5:2~9:1), καθώς και ξυλόζη, ραμνόζη και 

γλυκοζαμίνη. Μετά από όξινη υδρόλυση με υδροχλωρικό οξύ (40°0, 1,5 1ι) παράχθηκαν 

γλυκοζαμίνη και γαλακτοζαμίνη (Εικόνα 2.1) σε αναλογία 7,8:1, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

2 . 1.

Εικόνα 2.1. Χημικός τύπων των δύο εξαζαμινών του χυμού ϋ. $να%γαη8 (Πηγή: 

Μΐρ://νν\ν .̂5θίΙ;5θ1ιοοΐ8.οοηΓΐ/ίοπΉΐι1εΐ8/ΪΓηα§65/§1ιιοοδ&ηιίη6_ίθΓηιιιΐ3._1.ρη§)
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Μετά από κλασμάτωση του ΟΡΡ’ εφαρμόζοντας καταβύθιση με αιθανόλη προέκυψαν δύο 

υποκλάσματα τα ΟΡΡ’-Ι και ΟΡΡ’-2 που αποτελούσαν το 69,7% και 18,4% του βάρους του 

αρχικού κλάσματος ΟΡΡ’ (Οίβηηΐΐίον, ©ί ολ. 2010).

Το κλάσμα ΟΡΡ’-Ι χαρακτηρίζονταν από υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκοζαμίνη (51,4%) και 

ουδέτερους πολυσακχαρίτες (32,7%; γαλακτόζη -  αραβινόζη -  γλυκόζη -  ραμνόζη -  ξυλόζη σε 

αναλογία 7:6:1,7:1,5:1). Το κλάσμα ΟΡΡ’-2 περιείχε κυρίως γλυκουρονικό οξύ (33,1%)

Με την εφαρμογή χρωματογραφίας πηκτής προέκυψε ότι το κλάσμα ΟΡΡ’-Ι περιείχε ένα κύριο 

συστατικό και ένα μικρότερο συστατικό. Το κύριο συστατικό ήταν το ΟΡΡ’-1-2 με μοριακό 

βάρος 44 1<Χ)&, που περιείχε ουδέτερους μονοσακχαρίτες κατά 30,1% (γαλακτόζη, αραβινόζη και 

γλυκόζη σε αναλογία 4,2:3,7:1) και εξοζαμίνες κατά 67.8%, (γλυκοζαμίνη και γαλακτοζαμίνη σε 

αναλογία 8,4:1). Το μικρότερο συστατικό ήταν το ΟΡΡ’-1-1 με μοριακό βάρος 61,2 1<£)&. Από 

την επεξεργασία του κλάσματος ΟΡΡ’-1-2 με θειικό οξύ (3Μ, 100°0, 8 Η) και κατόπιν 

καταβύθιση με ακετόνη προέκυψε ένα ομογενές συστατικό ΟΡΡ’-1-2(1 που αντιστοιχούσε σε 

62,4% του βάρους του ΟΡΡ’-1-2 και αποτελούνταν αποκλειστικά από γλυκοζαμίνη (Οΐεηηίΐίον 

βίαΐ. 2010).

Πίνακας 2.1. Σύνθεση σε μονοσακχαρίτες των πολυσακχαριτικών κλασμάτων του φυτού Ο.

ίτα§Γ&η8 (Πηγή: Οίβηηΐΐ^ον £ί αΙ. 2010)

Κλάσμα Σύνθεση σε μονοσακχαρίτες (ιηοΙ%)

Αραβινόζη Γαλακτόζη Γλυκόζη Ραμνόζη Ξυλόζη Γ αλακτουρονικό 

οξύ

Γαλακτοζαμίνη Γλυκοζαμίνη

ΟΡΡ’ 11,1 13,4 3,8 Ιχνη Ιχνη 17,6 6,1 46,8

ΟΡΡ’-Ι 11,4 13,3 3,3 2,8 1,9 3,7 7,4 51,4

ΟΡΡ’-1-1 25,2 29,7 9,7 3,3 2,3 29,7 - -

ΟΡΡ’-1-2 12,5 14,2 3,4 - - - 7,2 60,6

ΟΡΡ’-1-2ά - - - - - - - 99,9

ΟΡΡ’-2 20,3 22,2 4,4 1,7 0,8 33,1 1,3 12,4
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Από την έρευνα των Οίβηη&ον βΐ αΐ. (2010) προέκυψε ότι ο πολυσακχαρικός χυμός του Ο. 

/Γα§Γαη3 περιείχε ένα σύνθετο σύνολο μακρομοριακών ουδέτερων και όξινων συστατικών.

Το κυρίαρχο πολυμερές του ΟΡΡΜ-2 ήταν ένας πολυσακχαρίτης αποτελούμενος από 

ουδέτερους μονοσακχαρίτες και εξοζαμίνες, η κύρια αλυσίδα του οποίου περιείχε γλυκοζαμίνη 

συνδεδεμένη με β - (1 ->  4) δεσμό.

Οι ελεύθεροι υδατάνθρακες του χυμού Ο. β·α§Γαη8 αποτελούνταν από γλυκόζη, γαλακτόζη, 

γλυκοζαμίνη και ίχνη γαλακτοζαμίνης. Το περιεχόμενο των ουδέτερων υδατανθράκων στο χυμό 

ήταν 0,56% και των εξοζαμινών 0,35%, δηλαδή 25,1 και 15,7% του ξηρού βάρους του χυμού.

2.1.3 Σημασία κλάσματος πολυσακχαριτών

Έχει αποδειχτεί ότι η γλυκοζαμίνη, καθώς και τα παράγωγα χιτίνης και χιτοζάνης είχαν 

αξιοσημείωτη επίδραση στην ανοσία και στους μη ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες ΐη 

νίνο. Στις φαρμακολογικές μελέτες διαπιστώθηκε έντονη ποοσαριιοστικη δραστηριότητα του 

χυμού /τα§ι*αη$ με αυ£ηιιένη ιιη ειδική ανθεκτικότητα ίη νίνο στη δράση παραγόντων στρεο 

ποικίλης φύσης. Αυτό ήταν πιθανώς αποτέλεσμα της παρουσίας ελεύθερων και δεσμευμένων 

εξοζαμινών (Οΐ6ηηι1<:ον βΐ ά\. 2010).

2.2 Φαινολικές ενώσεις

Η βασική διάκριση των φαινολικών ενώσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις οικογένειες: 

των φαινολικών οξέων, των ανθοκυανών, των φλαβονών και των ταννινών. Ο ΗδΓ&ΟΓηε τις έχει 

ταξινομήσει στις ακόλουθες δεκαπέντε τάξεις: των απλών φαινολών (π.χ. τυροσόλη, 

υδροξυτυροσόλη), βενζοκινονών, φαινολικών οξέων (πχ. γαλλικό οξύ συριγγικό οξύ, βανιλικό 

οξύ), ακετοφαινονών και φαινυλοξικών οξέων, φαινυλοπροπανοειδών, υδροξυκιναμμωμικών 

οξέων (π.χ. φερουλικό οξύ, σιναπικό οξύ, καφεϊκό οξύ, κουμαρικό οξύ), κουμαρινών και 

ισοκου μαρινών, χρωμονών, ναφθοκινονών, ξανθονών, στιλβενίων, ανθρακινονών, 

φλαβονοειδών, λιγνανών, νεολιγνανών και λιγνίνων (Χίου, 2003).
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Τα φλαβονοειδή διακρίνονται ακολούθως στις δεκατρείς υποκατηγορίες των χαλκονών, των 

διϋδροχαλκονών, των χρυσονών, των φλαβονών (πχ. απιγενίνη, λουτεολίνη), των φλαβονολών 

(πχ. κερκετίνη, μυρισετίνη), των διϋδροφλαβονολών, των φλαβονονών, των φλαβανολών (πχ. 

επικατεχίνη, γαλλοκατεχίνη), των φλαβανοδιολών των ανθοκυανιδινών (πχ. κυανιδίνη, 

πελαργονιδίνη), των ισοφλαβονοειδών και διφλαβονοειδών, των προανθοκυανιδίινών ή 

συμπυκνωμένων ταννινών (Χίου, 2003).

2.2.1 Κατηγορίες φαινολικών ουσιών

Τα φλαβονοειδή των φυτών απαντώνται στην πλειοψηφία τους ως γλυκοζίτες, σύμπλοκα 

δηλαδή σακχάρων -  φλαβονοειδών, και ενίοτε με τη μορφή των αγλυκοκών. Τα φλαβονοειδή 

αποτελούν μία πολυπληθή τάξη, με μεγάλο αριθμό μελών να διερευνώνται για τη δράση τους 

ενάντια στον καρκίνο ή στην οξείδωση.

Φαινολικά οξέα

Δομικά συνιστούν τις απλούστερες ενώσεις ανάμεσα στα φαινολικά συστατικά, καθώς 

περιέχουν έναν απλό βενζολικό δακτύλιο. Ανάμεσα τους μεγαλύτερη σπουδαιότητα 

παρουσιάζουν τα ακόλουθα οξέα: κινναμωμικό οξύ, καφεϊκό οξύ, βενζοικό οξύ, ο-υδροξυ- 

βενζοϊκό οξύ, χλωρογενικό οξύ, φερουλικό οξύ, γαλλικό οξύ.

Φλαβόνες

Οι φλαβονόλες είναι υπεύθυνες για τον κίτρινο χρωματισμό των φυτών. Η φλαβονόλη, η οποία 

αποτελεί το βασικό δομικό συστατικό στα φλαβονοειδή συνιστάται από 15 άτομα άνθρακα που 

έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να σχηματίζουν σε τρεις δακτυλίους. Οι διάφορες τάξεις 

φλαβονολών διαφοροποιούνται τόσο εξαιτίας της δομής τους, όσο και των υποκαταστατών που 

υπάρχουν στους δακτύλιους τους. Ανάλογα με τη μορφή που παίρνει ο πλάγιος δακτύλιος οι 

φλαβονόλες διακρίνονται σε καιμπφερόλη, κερσετίνη και μυρισετίνη. Οι δομικές διαφορές 

ανάμεσα στις φλαβονόλες καθορίζουν το βαθμό σταθερότητας που παρουσιάζει η ρίζα
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φαινοξυλίου και κατ’ επέκταση την αντιοξειδωτική δραστικότητα τους (Βαφοπούλου -  

Μαστρογιαννάκη, 2003; \¥ο]<1γ1ο, 6ί &1. 2007).

Κατεχίνες

Οι κατεχίνες και οι λευκόανθοκυανιδίνες συνιστούν τις δομικές μονάδες που σχηματίζουν τις 

ταννίνες. Χημικά προέρχονται από την αναγωγή των φλαβονών (Βαφοπούλου -  

Μαστρογιαννάκη, 2003).

Ταννίνες

Από τον πολυμερισμό των φαινολικών ενώσεων προκύπτουν οι ταννίνες, μεγαλομοριακές 

ενώσεις των οποίων το μοριακό βάρος κυμαίνεται σε 500-3000. Δομικά μπορούν να διακριθούν 

σε υδρολυμένες, όπως πχ. το ταννικό οξύ και συμπυκνωμένες, όπως πχ. οι κατεχίνες και οι 

λευκοκυανίνες. Η παρουσία τους σε φυτικά προϊόντα επηρεάζει τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά τους, καθώς είναι υπεύθυνες για τη στυφή γεύση και το μαύρο χρωματισμό 

αυτών (Βαφοπούλου -  Μαστρογιαννάκη, 2003).

Ανθοκυάνες

Πρόκειται για χρωστικές που απαντώνται στα φυτά και διακρίνονται για τη μεγαλύτερη 

σταθερότητα σε σύγκριση με τα καροτινοειδή και τις χλωροφύλλες. Είναι υδατοδιαλυτές 

φαινολικές ενώσεις με βασική δομική μονάδα το κατιόν του φλαβυλίου. Είναι γλυκοζίτες που 

μπορούν να υδρολυθούν και να δώσουν ένα σάκχαρο (πχ. γλυκόζη) και ένα άγλυκο παράγωγο 

που ονομάζεται ανθοκυανιδίνη (Βαφοπούλου -  Μαστρογιαννάκη, 2003).
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2.2.2 Απομόνωση κλάσματος φαινολικών ουσιών

Οι Οίβηη&ον, θΐ αΐ. (2008α) απομόνωσαν φαινολικά συστατικά από το χυμό που προέκυψε από 

την πολτοποίηση νωπών τμημάτων του φυτού Ο. βα§Γαη$. Από 27 Κ§ φυτομάζας 

παραλήφθηκαν 21,5 Ε χυμού, ο οποίος διηθήθηκε και συμπυκνώθηκε περίπου 7 φορές (από 21,5 

Ε σε 3 Ε). Στη συνέχεια εκχυλίστηκε με εξάνιο, χλωροφόρμιο και οξικό αιθυλεστέρα.

2.2.3 Σύσταση εκχυλισμάτων σε ψαινολικές ουσίες

Από το εκχύλισμα χλωροφορμίου απομονώθηκαν επτά ενώσεις, οι οποίες ήταν οι εξής:

1. Αλόη εμοδίνη ή 1,3,8-τριυδροξυανθρακινόνη (αίοε-οιηοάϊη, χημικός τύπος Ο ^Η κ Λ ) είναι 

μία ανθρακινόνη και ένα είδος εμοδίνης που υπάρχει στο λάτεξ αλόης, ένα εξίδρωμα από το 

φυτό αλόης.

2. Ουμπελιφερόνη (υιτώεΙΙΐίεΓοηε, χημικός τύπος 09Η60 3),

3. Σκοπολετίνη (χημικός τύπος ΟιοΗδΟ^

4. Κερσετίνη (χημικός τύπος Ο^ΗιοΟγ), (Εικόνα 2.2)

5. Γαλλικό οξύ (χημικός τύπος 0 7Ηδ05)

6. Καφεϊκό οξύ (χημικός τύπος 09Η§0 4),

7. Κιχωρικό οξύ (χημικός τύπος 022Ηΐ80ι2).

Μετά από χρωματογραφία των προϊόντων αλκαλικής υδρόλυσης ανιχνεύτηκαν καφεϊκό και 

κινναμωμικό οξύ.

Το εκχύλισμα οξικού αιθυλεστέρα του φυτού αναλύθηκε επίσης με υγρή

χρωματογραφία (ΗΡΕΟ) και ανιχνεύθηκαν 12 ενώσεις, από τις οποίες ταυτοποιήθηκαν το 

γαλλικό οξύ (38,12% του βάρους του κλάσματος οξικού αιθυλεστέρα), καφεϊκό οξύ (2,97%), 

κιχωρικό οξύ (7,16%), φερουλικό οξύ (0,50%), κερσετίνη (6,51%).
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Εικόνα 2.2. Κερσετίνη (αριστερά) και καιμπφερόλη (δεξιά)

Η συνολική περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις σε χυμό ϋ. /τα^ταπΞ που προσδιορίστηκε με 

τη μέθοδο Ροΐΐη ήταν 7,12 μ§ / γπΙ, εκφρασμένη σε γαλλικό οξύ ή 3,21 ιή§ / § στερεών 

συστατικών του χυμού.

Ο Ηα (2009) προσδιόρισε το περιεχόμενο σε ολικά φαινολικά συστατικά και ολικά φλαβονοειδή 

συστατικά σε 4 εκχυλίσματα που παρέλαβε από φρέσκα φύλλα του φυτού Ο. β·α§Γαη$. Τα 

αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 2.2.

Πίνακας 2.2. Περιεκτικότητα σε ολικά φαινολικά και ολικά φλαβονοειδή συστατικά τεσσάρων 

εκχυλισμάτων φρέσκων φύλλων του φυτού Ο. β·α§ταπ5 (Ηα, 2009)

Δείγμα Διαλύτης

Σύνολο φαινολικών 
συστατικών (πι§ 

γαλλικού οξέος/100§ 
ξηρού βάρος)

Σύνολο φλαβονοειδών 
(ΐϊΐ§ γαλλικού 

οξέος/100§ ξηρού 
βάρος)

#1 Αιθανόλη 100% 25,4 89,33

#2 Αιθανόλη 75% 27,4 65,33

#3 Αιθανόλη /Ακετόνη 
(50:50 ν/ν) 40,9

118,67

#4 Ακετόνη 75% 45,7 196,00

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.2, με την ακετόνη παραλαμβάνεται μεγαλύτερη ποσότητα 

τόσο φλαβονοειδών, όσο και φαινολικών συστατικών από τα φρέσκα φύλλα του φυτού Ο.



βαβταηχ, και η ποσότητα είναι περισσότερο αυξημένη όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία της 

ακετόνης στο μίγμα των διαλυτών. Η μεγίστη ποσότητα ολικών φαινολικών συστατικών 

προσδιορίστηκε για το κλάσμα που εκχυλίστηκε με ακετόνη 75% και ανήλθε σε 45,7 γπ§ 

γαλλικού οξέος/100§ ξηρού βάρος. Αντίστοιχα, για το ίσιο κλάσμα, προσδιορίστηκε η μέγιστη 

περιεκτικότητα σε ολικά φλαβονοειδή συστατικά που ήταν 196,00 ιτι§ γαλλικού οξέος/100§ 

ξηρού βάρος.

Οι Οΐεηηΐΐίον ©ί αΐ. (2010) αναφέρουν ότι έχουν ανιχνευτεί ανθοκυάνες σε φύλλα και βλαστούς 

του φυτού Ο. βα£ταη8.

Οι Μϊδίη ηηά δαζίπηα (2010) προσδιόρισαν την περιεκτικότητα του χυμού από διάφορα μέρη 

του του φυτού €. β-α^Γαηχ σε αντιοξειδωτικές ουσίες και την ενεργότητα τους με 

αμπερο μετρικές μεθόδους, δηλαδή με προσδιορισμό του ηλεκτρικού ρεύματος που 

δημιουργείται εξαιτίας της οξείδωσης των φλαβονοειδών και γενικότερα των φαινολικών 

ουσιών που περιέχονται στο χυμό του φυτού. Από τη μελέτη τους προέκυψαν τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 2.3.

Πίνακας 2.3. Αντιοξειδωτικές ενώσεις χυμού Ο. βα%γαη$ (Πηγή: Μίδίη &ηά δαζΜπα, 2010)

Προέλευση χυμού (μέρη 

φυτού ΟαΙΙίύα βηι%ναη§)

Περιεκτικότητα σε 

αντιοξειδωτικά (ιη§/ί)

Κινητική παράμετρος Κ, 

μηιο1/(1 πιϊη)

Φύλλα φυτού §οΙ06η ΐεπάπΐδ 63,6 0,72

Στόλωνες φυτού §οΜθπ 

ίβικίπΐδ (διάμετρος 4-5 τηιη)

279,6 1,81

Φύλλα φυτού 73,2 0,83

Χυμός από στελέχη 

(διάμετρος 1-2 ιτιιτη)

119,3 1,23

Χυμός από το βότανο 

ϋαΙΗζΐα βα^ταη8  + 20% 

αιθανόλη

70,2 0,88
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Οι Τ&η θί ά\. (2014) προσδιόρισαν επίσης τα αντιοξειδωτικά συστατικά του χυμού που προέκυψε 

από πίεση των φύλλων του φυτού Ο. {τα^ταηΞ. Ειδικότερα, ενώ οι Μίδίη ζηά 5&ζ1ιίη&, (2010) 

βρήκαν ότι η περιεκτικότητα του χυμού των φύλλων σε αντιοξειδωτικά συστατικά ήταν 73,2 

ηΐ£/Ε (Πίνακας 2.3), με Ϊ0 5ο 1,07 ιη§/πιΙν, με βάση την μέθοδο προσδιορισμού της ολικής 

αντιοξειδωτικής ενεργότητας ΟΡΡΗ, οι Τ&η 6ί αΐ. (2014) προσδιόρισαν μία τιμή Ι0 5ο 1,5 ± 0,4 

στο μεθανολικό εκχύλισμα των φύλλων του β·α%ταη8.

2.3 Αμινοξέα και ανόργανα συστατικά

Οι Νίΐίοΐ&ενα & Νΐΐίοΐ&ενα (2009) προσδιόρισαν τη σύσταση του χυμού που προέκυψε από την 

άλεση και διήθηση νωπών τμημάτων του φυτού Ο. βα^νσηχ, όπου ανίχνευσαν 15 ελεύθερα 

αμινοξέα, συμπεριλαμβανομένων 6 απαραίτητων αμινοξέων (Πίνακας 2.4). Συνολικά 

παρατηρήθηκαν 14 δεσμευμένα αμινοξέα, από τα οποία τα 7 ήταν απαραίτητα (Πίνακας 2.4).

Πίνακας 2.4. Σύσταση του χυμού του φυτού Ο. β ήα^ταη8 σε ελεύθερα και δεσμευμένα αμινοξέα

(Πηγή: Νΐΐ^οΐ&ονα & Ν&οΐαβνα, 2009)

Αμινοξύ ΑΑ
(μ§/ΐϊΐΙ)

ΒΑΑ
(μ§/ιη1)

Αμινοξύ ΑΑ
(μ§/ιπ1)

ΒΑΑ
(μ§/ιπ1)

Ασπαρτικό οξύ - 42,59 Μεθειονίνη* - 1,12

Ασπαραγίνη 96,32 - ϊσολευκίνη* 25,63 22,20

Θρεονίνη* 14,79 19,18 Λευκίνη* 12,52 11,96

Σερίνη 21,21 26,69 Τυροσίνη 24,60 23,17

Γλουταμινικό
οξύ

71,51 90,66 Φαινυλαλανίνη * 52,76 56,11

Γλουταμίνη 220,46 Υ-
αμινοβουτυρικό
οξύ

19,92

Γλυκίνη 3,34 17,54 Αυσίνη* 3,27 8,97
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Αμινοξύ ΑΑ
(μ§/ιηϊ)

ΒΑΑ
(μ§/ιη1)

Αμινοξύ ΑΑ
(μ§/πι1)

ΒΑΑ
(μ§/πι1)

Αλανίνη 20,73 26,83 Ιστιδίνη 11,14

Βαλίνη* 62,21 69,96 Αργινίνη 3,56

* απαραίτητο αμινοξύ, ΑΑ ελεύθερα αμινοξέα, ΒΑΑ δεσμευμένα αμινοξέα

Επιπλέον, οι Ηαοη§ εΐ &1. (2009) απομόνωσαν από μεθανολικά εκχυλίσματα του φυτού Ο. 

β'αξταηα το αμινοξύ Ε-θρυπτοφάνη, το οποίο ανήκει τις βιοδραστικές ουσίες.

Επίσης, οι Νϊΐίοΐ&ενα & Ν ίΜ ^ενα (2009) προσδιόρισαν τη σύσταση του χυμού που προέκυψε 

από την άλεση και διήθηση νωπών τμημάτων του φυτού Ο. β α ^α η δ , σε ανόργανα συστατικά. 

Ανιχνεύτηκαν 11 στοιχεία (Πίνακας 2.5). Το φυτό συσσωρεύει μέτρια επίπεδα βαρίου, 

μαγγανίου και χαλκού.

Πίνακας 2.5. Σύσταση του χυμού του φυτού ϋ. /να^ναης σε ανόργανα συστατικά επί ξηρού 

βάρους (Πηγή: Ν&οΐ&ενα & Νΐΐίοΐαενα, 2009)

Ανόργανο
συστατικό

Ποσότητα
("!§/§)

Ανόργανο
συστατικό

Ποσότητα
(πΐδ/§)

Ασβέστιο 15.0 Βάριο 14.0

Μαγνήσιο 4,2 Σίδηρος 8.4

Πυρίτιο 4,2 Νάτριο 420.0

Φώσφορος 4,2 Μαγγάνιο 112.0

Χαλκός 2.8

Ψευδάργυρος 42.0

Αργίλιο 210
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2.4 Στερόλες

2.4.1 Τζινσενοσίδια

Οι Ηιιοη§ εΐ ά\. (2009) απομόνωσαν για πρώτη φορά από μεθανολικά εκχυλίσματα του φυτού €. 

β-αξΓαηΞ τη στερόλη ^ίηδβηοδίάβ Κ.§1 (Εικόνα 2.3), η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή 

βιοδραστικότητα και παρουσιάζει εκλεκτική αντιμικροβιακή δράση. Τα τζινσενοσίδια 

διαφέρουν από τα εκδυστεροειδή στη θέση 0-6 που καταλαμβάνεται από μια ομάδα υδρογόνου 

ή υδροξυλίου αντί για μία ομάδα οξυγόνου (Εειιη§ 6ί ά\. 2010).

Εικόνα 2.3. Χημική δομή της στερόλης §ίηδ€Π08Ϊ(ΐ6 Κ§1 (Πηγή: 

1ιΐΐρ5://6η.ννϋ<:ΐρ6(ϋα.θΓ8[/ννΐϊ<:ΐ/Οϊη5οηθ5ί(ΐ6#/ιτΐ6(ϋ&/Ρΐΐ£:Οίη56ηο5ί(ΐ6 Κ2ΐ.ρη£[)

Τα τζινσενοσίδια, που αποτελούν συστατικά και της ρίζας §ΐη86η§, είναι τριτερπενικές 

σαπωνίνες με ποικίλες βιολογικές δράσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να χαρακτηριστούν (Αΐίβΐ© 

1999).
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2.4.2 Εκδυστεροειδή

Οι Ηαη§ βΐ αΐ. (2015) ανέφεραν τον προσδιορισμό και την απομόνωση τριών νέων και δύο 

γνωστών εκδυστεροειδών από τα στελέχη του Ο.β'αξταηζ (Εικόνα 2.4).

Τα εκδυστεροειδή είναι μια κατηγορία ορμονών εντόμων με χαρακτηριστική 7-εν-6-όνη στο Β- 

δακτύλιο των πολυυδροξυστεροειδών. Εμφανίζουν σημαντικές φυσιολογικές επιδράσεις στα 

έντομα. Σε συνεργασία με τις ορμόνες νεότητας, ρυθμίζουν την μετάβαση των εντόμων στα 

διάφορα αναπτυξιακά τους στάδια και οργανώνουν τις μεταμορφωτικές τους δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, ο ρόλος τους συνίσταται στην προετοιμασία των κυττάρων για τη μίτωση, την 

απόπτωση, την απόλυση, την εναπόθεση συστατικών του εξωσκελετού και την έκδυση. Δεν 

επηρεάζουν άμεσα την διαδικασία των εκδύσεων αλλά ενεργοποιούν την πρόκληση 

φυσιολογικών αλλαγών που με τη σειρά τους οδηγούν στην αποβολή της γηραιότερης 

επιδερμίδας και στη δημιουργία νέας (Κοντογιαννάτος, 2015). Τα εκδυστεροειδή 

διαδραματίζουν και αμυντικό ρόλο στα έντομα. Επιπλέον, διαθέτουν ευεργετικές 

φαρμακολογικές ιδιότητες, όπως μείωση της χοληστερόλης στο αίμα και της στάθμης της 

γλυκόζης των ζώων σε πειραματικό επίπεδο, ασκούν αντικαρκινική και θεραπευτική δράση, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στην επούλωση πληγών (ΕαίοηΙ & Οΐηαη, 2003). Αυξάνεται συνεχώς ο 

αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί και σχετίζονται με τα διάφορα 

ευεργετικά αποτελέσματα των εκδυστεροειδών σε πολλούς τομείς της ιατρικής ή της 

κοσμετολογίας, γεγονός που καθιστά τα εκδυστεροειδή πολύ ελκυστικούς υποψήφιους για 

πολλές πρακτικές χρήσεις (Η&η§ θΐ αΐ. (2015).
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Εικόνα 2.4. Τα 5 εκδυστεροειδή που απομονώθηκαν από το φυτό 0.β·α^ταη5 (Πηγή: Η&η§ εί &\.

2015)

Για την παραλαβή και απομόνωση των εκδυστεροειδών από το φυτό €. $να%ταη8, οι μίσχοι του 

εκχυλίστηκαν με θερμή μεθανόλη για να παραληφθεί το μεθανολικό εκχύλισμα. Αυτό το 

εκχύλισμα αιωρήθηκε σε νερό και διαχωρίστηκε με η-εξάνιο και χλωροφόρμιο για να δώσει τρία 

κλάσματα (εξανίου, χλωροφορμίου και υδατικό). Από το υδατικό κλάσμα απομονώθηκαν τρία 

νέα και δύο γνωστά εκδυστεροειδή απομονώθηκαν χρησιμοποιώντας συνδυασμένους 

χρωματογραφικούς διαχωρισμούς.

Γνωστά εκδυστεροειδή που προσδιορίστηκαν ήταν τα εξής:

• 2β, 3β, 1 Ια, 14α-τετραϋδροξυ-5α-ανδροστ-7 (8) -εν-6,17-διόνη (Εικόνα 2.1, Νο 4) και

• 2β, 3β, 14α, 17β-τετραϋδροξυ-5α-ανδροστ-7(8) -εννε-6-όνη (Εικόνα 2.1, Νο 5)

Οι ενώσεις που απομονώθηκαν από το γένος ΟαΙΙΜα για πρώτη φορά ήταν οι εξής:

• 2β, 3β, 11α, 14α, 17β-πενταϋδροξυ-5α-ανδροστ-7 (8) -εν-6-όνη, -(Εικόνα 2.1, Νο 1), μια

νέα ένωση που ονομάστηκε καλεκδυστερόλη Α (0α1ΐ60άγ8ΐΰΐΌΐ Α)

34



• 2β, 3β, 5β, 1 Ια, 14α, 17β-εξαϋδροξυ-5α-ανδροστ-7 (8) -εν-6-(Εικόνα 2.1, Νο 2), μια νέα 

ένωση που ονομάστηκε καλεκδυστερόλη Β (ο&11θθ(1γδί6Γθ1 Β)

• 2β, 3β, 14α, 17β-τετραϋδροξυ-5α-ανδροστ-7 (8), 9 (11) -διεν-6-όνη (Εικόνα 2.1, Νο 3), 

μια νέα ένωση που ονομάστηκε καλεκδυστερόλη Ο (οαΙΙοαίΙγδΐβΓοΙ Ο) (Ηαη§ 6ΐ αΐ. 2015).

2.5 Άλλα συστατικά

Οι Οΐεηηϊΐζον εΐ αΐ. (2010) αναφέρουν ότι έχουν γίνει μελέτες για τον προσδιορισμό της 

σύστασης των φύλλων και των βλαστών σε ουδέτερα λιπίδια, γλυκολιπίδια και φωσφολιπίδια. 

Επιπλέον, έχουν ανιχνευτεί καροτινοειδή, χλωροφύλλες, ασκορβικό οξύ και βιταμίνες.

Εκτός από τα φλαβονοειδή και τα στεροειδή, η Οαΐίίήα /τα ^α η ς  περιέχει διάφορες βιταμίνες, 

όπως βιταμίνη Ο, βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) και Β15 (παντοθενικό οξύ), βιταμίνη ΚΚ. 

(νικοτινικό οξύ).

Ειδικότερα, οι ΟΗεηιεη^ο 6ΐ &1. (2007) προσδιόρισαν τη σύσταση των φύλλων, στελεχών και 

στολώνων του φυτού Ο. β ήαξταη8 που καλλιεργήθηκε σε εσωτερικό περιβάλλον/χώρο και τα 

αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 2.6.

Πίνακας 2.6. Σύσταση 3 τμημάτων του φυτού Ο. β'αξΓαηχ (Πηγή: ΟΙιβΓηβηΙίο ©ΐ αΐ., 2007)

Συστατικό Φύλλα Στόλωνες 

(οριζόντιοι βλαστοί)

Στελέχη

Φυτομάζα, % 53,5 12,7 33,8

Υγρασία, % 94,4 92,2 93,8

Ολικά λιπίδια (επί 

ξηρού βάρους), %

2,3 3,9 2,0

Οργανικά οξέα, % 0,19 0,18 0,14

Ασκορβικό οξύ,

1Ή§%

25,6 14,1 18,3
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Σύνολο

καροτενοειδών, πι§%

7,40 0,74 0,14

Καροτίνια, ιύι§,% 4,10 0,43 0,05

Ξανθοφύλλες, πι§% 3,30 0,31 0,09

Χλωροφύλλες, ιτΐ£% 67,8 17,9 14,7

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.6:

• Τα φύλλα αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό της φυτομάζας, ακολουθούμενα από τα 

στελέχη, ενώ οι στόλωνες αποτελούσαν μόλις το 13% περίπου της συνολικής φυτομάζας.

• Το μεγαλύτερο κλάσμα των λιπιδίων προσδιορίστηκε στους στόλωνες. Το συνολικό

περιεχόμενο σε καροτινοειδή και χλωροφύλλες, καθώς και ασκορβικό οξύ (βιταμίνη Ο)

βρέθηκε σχεδόν αποκλειστικά στα φύλλα. Προσδιορίστηκαν καροτίνια α και β, καθώς 

και χλωροφύλλες α και β στο εκχύλισμα ακετόνης των φύλλων.

• Από τις ξανθοφύλλες ταυτοποιήθηκαν οι νεοξανθίνη και αντεραξανθίνη. Η αναλογία της 

χλωροφύλλης α και β στα φύλλα ήταν 67,0% και 23,0%, αντίστοιχα, της συνολικής τους 

ποσότητας.

• Τα εκχυλίσματα από τους στόλωνες και τα στελέχη περιείχαν ανθοκυάνες.

• Τα λιπίδια των φύλλων και στολώνων διαχωρίστηκαν με χρωματογραφία στήλης σε 3

κλάσματα, τα ουδέτερα λιπίδια, τα γλυκολιπίδια και τα φωσφολιπίδια. Οι τιμές κάθε 

κλάσματος λιπιδίων στα φύλλα και τους στόλωνες δίνεται στον Πίνακα 2.7.

Πίνακας 2.7. Σύσταση 2 τμημάτων του φυτού Ο. β ,α§ναη8 σε λιπίδια (Πηγή: 01ιεπιεη1<:ο εί 3.1., 

2007)

Συστατικό Φύλλα Στόλωνες

Ουδέτερα λιπίδια + 

χρωστικές

58,6 56,4

Γλυκολιπίδια + 

χρωστικές

28,8 24,2
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Φωσφολιπίδια 12,6 19,4

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.7:

• Σε όλα τα τμήματα του φυτού που αναλύθηκαν, τα ουδέτερα λιπίδια ήταν το κυρίαρχο

κλάσμα λιπιδίων, και ακολουθούσαν τα γλυκολιπίδια.

• Τα ουδέτερα λιπίδια περιλάμβαναν τις ακόλουθες τάξεις ενώσεων: παραφινικά,

ολεφινικά και αρωματικοί υδατάνθρακες, καροτινοειδή, στερόλες και οξικοί εστέρες 

τριτερπενίων και στερολών, τριακυλογλυκερίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα, στερόλες, 

τριτερπενόλες, τριτερπενικά οξέα και χλωροφύλλες.

• Τα γλυκολιπίδια περιλάμβαναν τις ακόλουθες τάξεις ενώσεων: σουλφολιπίδια,

διγαλακτοσυλδιγλυκερίδια, στερογλυκοσίδια, σερεβροζίδια και

μονογαλακτοσυλγλυκερίδια.

• Τα φωσφολιπίδια περιλάμβαναν 7 τάξεις ενώσεων, δυο από τις οποίες δεν

ταυτοποιήθηκαν ενώ οι υπόλοιπες 5 ήταν οι ακόλουθες: φωσφατιδυλινοσίτες, 

φωσφατιδυλοχολίνες, φωσφατιδυλαιθανολαμίνες, φωσφατιδυλογλυκερίνες και 

φωσφατιδικό οξύ.

Οι τιμές των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο σύνολο λιπιδίων κάθε μέρους του φυτού που

αναλύθηκε (δηλαδή στα φύλλα, τους στόλωνες και τα στελέχη) δίνεται στον Πίνακα 2.8.

Πίνακας 2.8. Σύσταση 3 τμημάτων του φυτού Ο. β-α^ταπα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα (Πηγή: 

Οιεηιεη^ο εί αΐ., 2007)

Ελεύθερα λιπαρά 

οξέα

Φύλλα Στόλωνες Στελέχη

10:0 1,0 0,2 0,5

12:0 2,1 4,3 2,4

13:0 1,3 1,9 2,7

14:0 1,9 2,1 2,1

15:0 0,3 0,4 1,9

16:0 22,2 33,8 34,1
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16:1 3,2 3,4 3,5

17:0 1,0 0,9 1,1

18:0 9,2 12,1 11,5

18:1 19,6 19,3 16,9

18:2 23,1 16,7 18,8

18:3 15,0 4,9 4,1

Σύνολο κορεσμένων 39,1 55,7 56,3

Σύνολο ακόρεστων 60,9 44,3 43,7

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.8 και άλλα δεδομένα που δεν παρουσιάζονται (Οιεηιεηΐίο &ί

81., 2007):

• Το συνολικό ποσοστό των ακόρεστων λιπαρών οξέων επικρατούσε στα λιπίδια των 

φύλλων και στα γλυκολιπίδια των στολώνων.

• Η μάζα των κορεσμένων οξέων ήταν αυξημένη σε άλλες κατηγορίες λιπιδίων των 

στολώνων και των στελεχών.

• Το κορεσμένο οξύ με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε όλες τις κατηγορίες λιπιδίων των

φυτικών οργάνων που μελετήθηκαν ήταν το παλμιτικό οξύ (16: 0) και τα λιπίδια των

στολώνων και των στελεχών ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε αυτό.

• Το κλάσμα του στεαρικού οξέος (18:0) ήταν σημαντικό (από ~ 10 έως 18%) σε αυτά τα ίδια 

μέρη του φυτού.

• Η κατανομή των 018 ακόρεστων οξέων ήταν διαφορετική τόσο για τις ξεχωριστές 

κατηγορίες λιπιδίων, όσο και για τα όργανα του φυτού.

• Η περιεκτικότητα του α-λινολενικού οξέος (18: 3) στα φωσφολιπίδια και γλυκολιπίδια των 

φύλλων ξεπερνούσε το 20%, στα ουδέτερα λιπίδια ήταν μόλις 7,2%, ενώ ήταν <5% στα 

λιπίδια των στολώνων και των στελεχών.

• Το κλάσμα του ελαϊκού οξέος (18: 1) ήταν μεγαλύτερο στα γλυκολιπίδια των στολώνων,

28,5%, ενώ στα φωσφολιπίδια των στολώνων ήταν μόλις 10,4%.

• Το περιεχόμενο του λινελαϊκού οξέος (18: 2) σε ξεχωριστές κατηγορίες λιπιδίων των 

φύλλων διέφερε ελάχιστα, από 18,5 έως 22,9%. Το οξύ αυτό κυριαρχούσε στα ουδέτερα
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λιπίδια (22,9%), ενώ η μάζα του ήταν ίδια με το ελαϊκό οξύ 18: 1 στα φωσφολιπίδια, δηλαδή 

10,1%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις φαρμακευτικές ιδιότητες του 

φυτού ϋ. /ναξναηα στην Ανατολική Ευρώπη. Τα φυτά αυτά χρησιμοποιούνται εθνοβοτανικά για 

τη θεραπεία πολλών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των μυκητιασικών λοιμώξεων 

(Οοηζέΐβζ-Ανΐΐα, 2003), νευρικών ασθενειών (Απϊ&§3.-Α16&, 2011), τραυμάτων (Μεηδαΐι, Α. 

2006), γαστρεντερικές διαταραχές και καρκίνο (ΑΙοηδοΌδΙχο 2011), οι οποίες μπορεί να 

συνδέονται με τις αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες τους.

Το Ο. /Γα§ναη5 χρησιμοποιείται παραδοσιακά στη Ρωσία για τη θεραπεία εγκαυμάτων, 

φυματίωσης, αρθρίτιδας, βρογχικού άσθματος, στειρότητας και δέρματος, ογκολογικών και 

καρδιαγγειακών ασθενειών (Οιεηιεηΐίο &ί α\. 2007). Τα παρασκευάσματα που προετοιμάζονται 

από τα φύλλα και τους στόλωνες του φυτού Ο&ΙΚδία καταστέλλουν την παθογόνο μικροχλωρίδα 

στο έντερο, ανακουφίζουν τον πόνο, μειώνουν τη δραστηριότητα του παγκρέατος και του 

σπλήνα και καταπολεμούν τη φλεγμονή (0§αι·]ίον, 2004).

Αναφέρεται ακόμη σε μη επιστημονικές ιστοσελίδες ότι το φυτό ΟαΙΙΐήα β-α^ατιζ είναι πολύ 

αποτελεσματικό έναντι της χρόνιας φλεγμονής, προσφέρει αναλγησία και περιφερική αναστολή 

των καρκινικών κυττάρων σε μέσο επίπεδο (ν ν Τ , 2014). Επιπρόσθετα, εμφανίζει 

αντιοξειδωτικά αποτελέσματα, ενισχύει τις ανοσολογικές επιδράσεις και παρουσιάζει 

αντιβακτηριακή δράση, ειδικά ενάντια σε βακτήρια που προκαλούν αναπνευστικές παθήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, τα διάφορα τμήματα του φυτού περιέχουν βιοδραστικές ουσίες σε 

διάφορες συγκεντρώσεις, που έχει αποδεχτεί ό τ ι4έχουν ποικίλη βιολογική δράση.

Ο χυμός του φυτού Ο. βα^ταηχ  περιέχει δύο σημαντικά φλαβονοειδή, την κερσετίνη και την 

καιμπφερόλη. Η κερσετίνη έχει αντιοξειδωτικές και αντι-αλλεργικές ιδιότητες και μειώνει τη 

διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων, ενώ συντελεί στη σταθεροποίηση των μεμβρανών. 

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία φλεγμονωδών ασθενειών, αρθρίτιδας, βρογχικού άσθματος,
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αλλεργικών δερματικών ασθενειών και καρδιαγγειακών παθήσεων. Η καιμπφερόλη διαθέτει 

τονωτική και διαουρητική δράση, ενώ ενισχύει και τα τριχοειδή αγγεία.. Χρησιμοποιείται για τη 

θεραπεία του ουροποιητικού συστήματος, και αλλεργικών ασθενειών.

Επιπρόσθετα, το φυτό Ο. β-α^ταη^ περιέχει φυτοστερόλες, ενώσεις που αποτελούν αμυντικούς 

μηχανισμούς των φυτών. Τα στεροειδή βοηθούν το σώμα να διεγείρει τα κύτταρα πρωτεΐνικής 

σύνθεσης, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ανανέωση των κυττάρων των μυϊκών ιστών. Η β- 

σιτοστερόλη, για παράδειγμα, βοηθά στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, ενώ 

ενισχύει και καθαρίζει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 

της αθηροσκλήρωσης, των μεταβολικών ασθενειών του ενδοκρινικού συστήματος, των 

φλεγμονών του προστάτη κ.λπ.

Παρόλο που είναι γνωστές οι ιδιότητες των συστατικών του φυτού, η φαρμακευτική δράση του 

ίδιου του φυτού έχει μελετηθεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό, τόσο ίη νΐΐΐΌ όσο και ΐη νίνο. Η 

φυτοθεραπεία, ωστόσο, αποτελεί ευρύ πεδίο που παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό.

Οι βασικές αρχές της φυτοθεραπείας είναι οι ακόλουθες:

- επιλογή της συλλογής φυτών που θα χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τη συνοδευτική 

παθολογία ·

- περιοδική υποκατάσταση μιας συλλογής από άλλη (κάθε 1-2 μήνες) ·

- συνεχής έλεγχος της δράσης της συλλογής και του αντικαταστάτη της, χωρίς να αναμένεται η 

πλήρης παύση της φαρμακευτικής δράσης.

3.1 Διαβήτης τύπου 2

Σε άρθρο τους σε ουκρανικό περιοδικό, οι Κα1πιγ1<:ον & Κ&1ηιγΚονα (2016) μετά από μελέτη 

αποκλειστικά της σλαβόφωνης επιστημονικής βιβλιογραφίας περιλαμβάνουν το φυτό €. 

βταξταηδ ανάμεσα στα φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη 

του διαβήτη τύπου 2 και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του. Το πλεονέκτημα της 

φυτοθεραπευτικής μεθόδου θεραπείας του διαβήτη είναι η πολυπαραγοντική θετική επίδραση

40



που έχει σε έναν οργανισμό. Η εμπειρία της εφαρμογής των φυτοπαρασκευασμάτων μετράει 

αιώνες και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική για τη θεραπεία του διαβήτη 2ου τύπου. Η 

φυτοθεραπεία μπορεί ανεξάρτητα να εφαρμοστεί σε αυτόν τον τύπο διαβήτη ή σε συνδυασμό με 

τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση της δόσης 

τους (Κ&ΙιηγΚον & Κα1ιτΐ)Ί<:ον&, 2016).

Τα βότανα έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε συνθετικά παρασκευάσματα για τη θεραπεία του 

διαβήτη:

• είναι χαμηλής τοξικότητας,

• έχουν ήπιο αποτέλεσμα,

• μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ουσιαστικές παρενέργειες, 

ιδιαίτερα αλλεργικές αντιδράσεις,

• συνδυάζονται καλά με φαρμακευτικές ουσίες, ενισχύοντας το θεραπευτικό τους 

αποτέλεσμα.

• Δεν επηρεάζουν την ανταλλαγή υδατανθράκων όπως τα συνθετικά αντιδιαβητικά 

παρασκευάσματα.

Η αντιδιαβητική δράση των φυτών εξαρτάται από την παρουσία παρόμοιων συνδέσεων 

ινσουλίνης σε αυτά, παραγώγων γουανιδίνης, αργινίνης, λεβουλάζης. Το πλεονέκτημα αυτών 

των ουσιών στην ινσουλίνη είναι ότι είναι ουσίες μη πρωτεϊνικής φύσης, δεν υποβάλλονται σε 

πέψη στο πεπτικό σύστημα και μπορούν να δράσουν κατά την πρόσληψη (Κίΐ & ΤιίΓοΙιΐη, 1986). 

Κατά την εφαρμογή ορισμένων φυτών με δράση παρόμοια με την ινσουλίνη διεγείρεται η 

αναγέννηση των β-κυττάρων. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής της φυτοθεραπείας 

στην αποκατάσταση των ασθενών με διαβήτη περιλαμβάνονται ακόμη τα ακόλουθα:

- έλλειψη μεγάλων διακυμάνσεων του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα,

- έλλειψη άλλων δευτερευόντων επιδράσεων στον οργανισμό·

- θετική επίδραση στην ανταλλαγή υδατανθράκων (Κα1πιγ1ίον & Κ&ΙΐΊίγΙίονα, 2016).

Τα φυτικά παρασκευάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται στον διαβήτη, μπορούν να 

εφαρμοσθούν με τη μορφή μεμονωμένων ή σύνθετων παρασκευασμάτων. Γενικότερα 

συνιστάται να χρησιμοποιούνται συνδυασμοί βοτάνων, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις κλινικές
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εκδηλώσεις του διαβήτη και τα φαρμακοθεραπευτικά χαρακτηριστικά των φυτικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται στη φυτοθεραπεία του διαβήτη 2ου τύπου.

3.2 Αντιιική δράση (ιοί έρπητα)

Η ακυκλοβίρη (αοίοΙονίΓ - ΑΟν) είναι ένας αντι-ιικός παράγοντας με δράση κατά του ιού του 

απλού έρπητα και του ιού της ανεμοβλογιάς-ζωστήρα και η δράση της βασίζεται στην αναστολή 

του ενζύμου ϋΝΑ πολυμεράση του ιού, γεγονός που αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό του ιού. 

Τόσο η ακυκλοβίρη, όσο και άλλα είδη νουκλεοσιδίων, έχουν εγκριθεί για θεραπευτική χρήση 

έναντι διαφόρων ειδών ιών έρπητα (ΒΓ&(1γ & Βεπίδίεΐη, 2004), ωστόσο η αναζήτηση νέων 

αποτελεσματικών αντι-ερπητικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντική λόγω των ακόλουθων 

λόγων:

(α) δημιουργία μέσω μεταλλάξεων στελεχών του ιού που είναι ανθεκτικά στην ακυκλοβίρη,

(β) παρενέργειες, όπως ναυτία, εμετός και πονοκέφαλος, εξάνθημα και διάρροια, που 

σχετίζονται με τα διαθέσιμα φάρμακα και

γ) η ακυκλοβίρη δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική έναντι στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις 

του ιού (ϋβνπηι, 2008).

Παρόλο που το φυτό ΟαΙΙΐ^ΐα βα%ταη8 έχει φήμη ως αντιικό και αντιμικροβιακό, οι 

επιστημονικές αναφορές στις αντι-ιικές του ιδιότητες περιορίζονται στην έρευνα των 

Υ&πηοΠηδ1<γ, εί &1. (2010), οι οποίοι διερεύνησαν την δράση εκχυλισμάτων των φυτών 

β-α§Γαη$ και 8ϊπιηιοηάήα βΜηβηχϊχ ΐη νϊίτο στους τύπους 1 και 2 του ιού απλού έρπητα (Ηδν) 
και στον τύπο του έρπητα ζωστήρα (νζν). Οι τύποι 1 και 2 του ιού απλού έρπητα (Ηδν) είναι 

οργανισμοί που απαντώνται ευρέως και είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση λοιμώξεων σε 

ανθρώπινους πληθυσμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κλινικές εκδηλώσεις των λοιμώξεων που 

προκαλούν οι ιοί Ηδν ποικίλουν, και κυμαίνονται από ασυμπτωματική ασθένεια έως απειλητική 

για τη ζωή ασθένεια σε νεογνά και ανοσοκατασταλμένους ξενιστές.

Η αντιική δράση των εκχυλισμάτων των υδατικών και αιθανολικών εκχυλισμάτων φύλλων ϋ. 

β ,α§ταπ5 και 8ΐιηηοηάύα οΗίηβηΞίΞ, καθώς και καθαρισμένα κλάσματα από αυτά τα εκχυλίσματα
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μελετήθηκαν ενάντια στους ερπητικούς ιούς ΐη νϋνο. Το αιθανολικό εκχύλισμα του Ο. β-αξγαπΞ 

ανέστειλε αποτελεσματικά τη μόλυνση των κυττάρων νείΌ με τους ιούς Ηδν-1, Ηδν-2 ϊη νϊίκο, 

ενώ το υδατικό εκχύλισμα του αναστέλλει μόνο τον ν ζ ν .  Στην πραγματικότητα, η αντιιική 

δραστικότητα των εξετασθέντων εκχυλισμάτων έναντι των διαφορετικών ιών ήταν σημαντικά 

χαμηλότερη από εκείνη του ΑΟΥ, όπως προέκυψε από τις τιμές του δείκτη εκλεκτικότητας τους.

■ βΏ&ηαΙ 6Χ&&£|
□ Ο. ίηΚ|Γ3ηί
ΕΒ 5. οΜ «»ιμΙ* α«ιυι>ί»ς βχΙτϊκΙ 
Οδ.ςίιΙηβΛβί* αΐΚαποΙ «χίηςί

Ηδν-1 Ηβν-2 νζν Ηδν-2
π ιυ & η ί

Εικόνα 3.1. Δείκτης εκλεκτικότητας (δΐ) φυτικών εκχυλισμάτων έναντι των ιών Ηδν-1, Ηδν-2, 

ν ζ ν  και του μεταλλαγμένο Η δν-2 (ανθεκτικός σε ΑΟν). Το δΐ προσδιορίστηκε ως (Χ 50 /

ε ο 50.

Τα εκχυλίσματα που εξετάστηκαν στη μελέτη των Υαπποΐϊηδίίγ, εΐ 3.1. (2010), μπορούν να 

αποτελέσουν μια πιθανή πηγή αποτελεσματικών αντιερπητικών ενώσεων που φαίνονται 

λιγότερο τοξικές από την ακυκλοβίρη και είναι αποτελεσματικές έναντι των μεταλλαγμένων 

Ηδν ιών, που είναι ανθεκτικοί στην ΑΟν, των οποίων ο επιπολασμός έχει αυξηθεί στο 7% για 

τα τελευταία 20 χρόνια (δΐΐ'αηΙ<8, 2005).
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Τα φυτικά εκχυλίσματα ασκούν την αντιερπητική τους δράση κυρίως με άμεση αλληλεπίδραση 

με τα κύτταρα του ιού και εμποδίζοντας την πρόσβαση του ιού στα κύτταρα-ξενιστές. Η 

σημαντική αναστολή των ιών έρπητα που μελετήθηκαν, ως αποτέλεσμα της άμεσης επίδρασης 

των εκχυλισμάτων, υποδηλώνει ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκχυλίσματος και των 

ερπητικών ιών. Τα αποτελέσματά των ερευνών δεν έδειξαν καμία παρεμπόδιση της ιογενούς 

μόλυνσης σε καλλιεργημένες κυτταροκαλλιέργειες προερχόμενες από το εκχύλισμα του φυτού. 

Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί είτε από μια αδύναμη και αναστρέψιμη αλληλεπίδραση είτε από 

έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκχυλίσματος και της κυτταρικής μεμβράνης. Η θεραπεία 

των μολυνθέντων κυττάρων μόνο με τα εκχυλίσματα προκάλεσε μερική αναστολή της ιογενούς 

μόλυνσης. Αυτή η παρεμπόδιση θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της αποτροπής νέων 

μολύνσεων με τους πρόσφατα παραγόμενους ιούς από τα εκχυλίσματα. Όλα τα προαναφερθέντα 

αποτελέσματα δεν αποκλείουν την πιθανότητα ανασταλτικής επίδρασης αυτών των 

εκχυλισμάτων σε επιπλέον βήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου αντιγραφής των εξεταζόμενων 

ιών (Υαπτιοΐΐηδίίγ, εΐ &1. 2010).

Ο διαχωρισμός αυτών των εκχυλισμάτων σε διαφορετικά κλάσματα βελτίωσε σημαντικά το 81 

τους κυρίως λόγω της μειωμένης κυτταροτοξικότητας αυτών των κλασμάτων σε σύγκριση με τα 

ακατέργαστα εκχυλίσματα. Το λαμβανόμενο 81 όλων των εξετασθέντων ακατέργαστων 

εκχυλισμάτων και των κλασμάτων για τον ιό Η 3ν-1 ήταν σημαντικά υψηλότερα από αυτά που 

αναφέρθηκαν σε άλλες παλαιότερες έρευνες (Μαΐίει·, 2007, ΑΙναΓεδ, 2009, Υαπηοΐίηδίζγ, αΐ. 

2010),).

3.3 Αντιβακτηριακή δράση

Οι ΗιιγηΗ Κίιη Οΐέυ & Ρΐιαη ΤΜ Τιτ (2015) αξιολόγησαν την αντιβακτηριακή δράση της ΟαϊΙΐΞία 

$γα%ταη8 Τίπάΐ., χρησιμοποιώντας 15 φυτά που συλλέχθηκαν από διαφορετικά μέρη στο ϋοΐία 

Μ©1<οη£ στο Βιετνάμ. Τα φύλλα των φυτών χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση δοκιμών 

αντιβακτηριακής ευαισθησίας που εκφράζονται ως ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις 

(ΜΙΟ) με μέθοδο αραίωσης σε άγαρ οκτώ επιλεγμένων Ογ&πί θετικών και Ογ&πι αρνητικών 

στελεχών:
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• ΞίαρΗγΙοοοβοιιχ αιιτβιιζ,

• 3ΐνβρΐοοο€€Η8 /αβοαίΐχ,

• ΕχοΙϊβηοΜα οοΐϊ,

• Τ>8βηάογποηα$ αβηΐ£ίηο3α,

• 8αΙπιοηβΙΙα 8ρρ.,

• ΑβτοτηοηαΞ ίιγάνορΗΐϊα,

• Εά\νανά8ΐβ11α ϊϋίαϊιιή και

• ΕώνανάαιβΙΙα ίανάα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά Ο. βτα§Γαη8 Είηοΐΐ. μπορούσαν να ταξινομηθούν σε 4 

ομάδες με βάση τη γενετική παραλλακτικότητα. Όλα είχαν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

έναντι του Ξίαρίιγίοοοααιιχ αητβκδ (512 μ§ / γπΙ < ΜΙΟ < 1024 μ§ / ιηΐ, και τα καλύτερα 

αποτελέσματα λήφθηκαν από τις ομάδες 1, 3, 4), ακολούθως ενάντια στην ΕάλνανάζιεΙΙα ίανάα 

και Εά\νανά8ΐβ11α ίοίαϊηή (1024 μ§ / ιηΐ < ΜΙΟ < 2048 μ§ / ιτιΐ, και τα καλύτερα αποτελέσματα 

λήφθηκαν από την ομάδα 1), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1. Ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (ΜΙΟ) (σε μ§/ιη1) των τεσσάρων ομάδων 

φυτών Ο. β·α§ταπ8 έναντι τεσσάρων Ογ&ηι (-) και Ογ&πι (+) βακτηρίων (Πηγή: Ηιιγπΐι Κϊιίι Όΐέιι 

& ΡΙιαπ Τΐιί Τυ·, 2015)

Ομάδα φυτών 

€. β'α§ναη$

Λ'. α αν (ΐιΐ8 5. /βαεαίίζ Ε. ϊϋίαϊιιή Ε. ίανάα

1 512 4096 1024 1024

2 1024 2048 2048 2048

3 512 2048 2048 2048

4 512 4096 1024 2048

Η αντιβακτηριακή δραστικότητα της β*α%ταη8 Είπάΐ. ήταν μικρότερη στα τρία βακτηριακά 

στελέχη: 8ίτ6ρίθ€θ€θΗ8 /αβοαΙΪ8, Ρ8βιιάοτηοηα8 αβτο§ίηο8α και Αβτοΐηοηαζ ΗγάνορΜΙα (2048 μ£ / 

πιΐ < ΜΙΟ < 4096 μ§ / ιπΐ) και η χαμηλότερη αποτελεσματικότητα παρατηρήθηκε κατά των
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ακόλουθων δύο ειδών: ΕχοΗβηοΜα οοΐϊ και δαΙτηοηβΠα §ρρ., με ΜΙΟ = 6400 μ§ / ιηΐ, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 3.2 (Η ιφιΐι Κίηι Οΐειι & Ρΐι&η ΤΗΐ Τιτ, 2015).

Πίνακας 3.2. Ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (ΜΙΟ) (σε μ£/ηι1) των τεσσάρων ομάδων 

φυτών β-α£ταη$ έναντι τεσσάρων Ογ&ιπ (-) βακτηρίων (Πηγή: Ηιιγηΐι Κίηι Όΐέιι & ΡΗαη Τΐιί 

Τυ, 2015)

Ομάδα φυτών 

€. /ηι§ναη$

Ε. οοΐι Ρ. αβηι^ίηοΞα 8αΙιηοηβΙΙα δ ρ ρ . Λ. Ηνώ'ορίιΗα

1 6400 4096 6400 4096

2 6400 4096 6400 2048

3 6400 2048 6400 4096

4 6400 2048 6400 2048

3.4 Ραδιοπροστατευτική δράση

Η ραδιοπροστατευτική δράση (δράση έναντι της ακτινοβολίας και της ραδιενέργειας) των 

φρέσκων χυμών και των υδατικών εκχυλισμάτων των πλευρικών βλαστών του φυτού της 

€α11ΐ8ΐα /τα§ταηχ που καλλιεργείται σε συνθήκες χωρίς ρύπους (υδροπονία) και καλλιέργεια 

εδάφους μελετήθηκε για πρώτη φορά ίη-νΐνο από τους Μα1&1<γ&η εΐ &1. (2015). Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός επιβίωσης των αρουραίων στους οποίους χορηγήθηκε υδατικό 

εκχύλισμα του φαρμακευτικού φυτού που αναπτύχθηκε σε συνθήκες εδάφους ήταν 90%, ενώ 

στον ακτινοβολημένο μάρτυρα το ποσοστό επιβίωσης ήταν 50%. Ταυτόχρονα, οι μη αραιωμένοι 

φρέσκοι χυμοί που προήλθαν από τα φαρμακευτικά φυτά που καλλιεργήθηκαν τόσο σε 

υδροπονικές συνθήκες, όσο και σε συνθήκες καλλιέργειας του εδάφους, είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις στο ποσοστό επιβίωσης που ανήλθε σε 30% και 10%, αντίστοιχα. Η μικρότερη τιμή 

αντιοξειδωτικής δραστικότητας καταγράφηκε στον ορό αίματος των ακτινοβολημένων ζώων- 

μάρτυρες και το υψηλότερο επίπεδο αντιοξειδωτικής δραστικότητας καταγράφηκε στον ορό
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αίματος των ζώων, τα οποία έλαβαν υδατικό εκχύλισμα που προήλθε από φυτά που 

καλλιεργήθηκαν υδροπονικά (Μα1&1<γ&η βί 3.1. 2015).

3.5 Δράσεις μεμονωμένων συστατικών

3.5.1 Φαινολικές ενώσεις

Το ενδιαφέρον για τα πιθανά οφέλη για την υγεία των πολυφαινολών, και ιδιαίτερα των 

ενώσεων που ανήκουν στα φλαβονοειδή, έχει αυξηθεί λόγω της ισχυρής αντιοξειδωτικής τους 

δράσης και της δέσμευσης των ελευθέρων ριζών που παρατηρείται ΐη νΐΐνο.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις από μελέτες που περιλαμβάνουν ανθρώπινη διατροφή ότι η 

απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα συγκεκριμένων φλαβονοειδών είναι πολύ υψηλότερη από ό, 

τι αρχικά πιστευόταν. Ωστόσο, επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για να 

εξεταστεί ο ρόλος των φλαβονοειδών στην υγεία των ανθρώπων έδωσαν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση τροφών που περιέχουν 

φλαβονοειδή προσφέρει ένα προστατευτικό αποτέλεσμα αναφορικά με την ανάπτυξη της 

καρδιαγγειακής νόσου και του καρκίνου. Ωστόσο, άλλες μελέτες αποδεικνύουν ότι τα 

φλαβονοειδή δεν ασκούν καμία επίδραση, και λίγες μελέτες αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξουν 

πιθανές βλάβες. Επειδή υπάρχουν πολλές βιολογικές δραστηριότητες που αποδίδονται στα 

φλαβονοειδή, μερικά από τα οποία θα μπορούσε να είναι ευεργετικά ή επιζήμια ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες τόσο στο εργαστήριο και με πληθυσμούς 

(Κοδδ αη<1 Κ&δυιτι, 2002).

Στη διαθέσιμη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά άρθρα που παρουσιάζουν ποικίλα οφέλη για τον 

ανθρώπινο οργανισμό, και ορισμένα από αυτά αναφέρονται στη συνέχεια:

□ Φαίνεται ότι οι διάφορες ομάδες φαινολικών ενώσεων προστατεύουν τον ανθρώπινο 

οργανισμό από ένα εύρος προσβολών, όπως την ενδοκυτταρική προσβολή του ΟΝΑ και την 

προσβολή των επιθηλιακών κυττάρων του αναπνευστικού συστήματος μέσω της δράσης τους ως 

δεσμευτές των ελευθέρων ριζών και εξουδετέρωσης των αλυσιδωτών αντιδράσεων οξείδωσης
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(Χίου, 2003). Οι φαινολικές ενώσεις κατατάσσονται στα πρωτοταγή αντιοξειδωτικά, τα οποία 

δρουν μέσω του μηχανισμού ελευθέρων ριζών. Αντιδρούν με τις ελεύθερες ρίζες, παρέχουν σε 

αυτές άτομα υδρογόνου με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ενώσεις που δεν δίνουν νέες 

ελεύθερες ρίζες, διακόπτοντας με αυτό τον τρόπο τις αντιδράσεις διάδοσης. Τα φαινολικά 

αντιοξειδωτικά παρουσιάζουν συνεργατική δράση, το αποτέλεσμα τους δηλαδή αυξάνεται όταν 

χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.

□ Οι πολυφαινόλες προστατεύουν τον άνθρωπο από την εμφάνιση καρδιοπαθειών, καθώς 

με την δράση τους έναντι της οξείδωσης προστατεύουν και την χοληστερόλη ώστε να μην 

οξειδωθεί και εναποτεθεί στους ανθρώπινους ιστούς συμβάλλοντας στο σχηματισμό 

αθηρωματικής πλάκας (Χίου, 2003).

□ Οι πολυφαινόλες δρουν αντιοξειδωτικά έναντι των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για 

την πρόκληση οξείδωσης στον επιθηλιακό ιστό, συμβάλλοντας έτσι στην παρεμπόδιση 

δημιουργίας αθηρωματικών πλακών (Χίου, 2003).

□ Επιπρόσθετα, τα φαινολικά οξέα παρουσιάζουν βακτηριοστατική δράση, γεγονός που τα 

καθιστά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των τροφίμων (π.χ. βενζοϊκό οξύ, 

υδροξυ-βενζοϊκό οξύ).

□ Ακόμη, οι πολυφαινόλες παρεμποδίζουν την εμφάνιση αλλεργιών με την παρεμπόδιση 

της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων. Διάφορες φαινολικές ενώσεις φαίνεται ότι διαθέτουν αυτή 

την ικανότητα, όπως η υδροξυτυροσόλη, η χορήγηση της οποίας στην κατάλληλη ποσότητα 

φαίνεται ότι είναι σε θέση να παρεμποδίσει τη δημιουργία του λευκοτριενίου Β4 και στη 

συνέχεια τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Άλλες φαινολικές ενώσεις όπως η τυροσόλη, η 

ολευρωπάΐνη, το καφεϊκό οξύ, η λουτεολίνη, η απιγενίνη και η κερκετίνη έχουν αντίστοιχες 

δράσεις μέσω διαφορετικών μηχανισμών (ΡείΓοηί, 6ΐ. αΐ. 1997).

□ Η υδροξυτυροσόλη και η ελευρωπαϊνη, φαινολικές ενώσεις που απαντώνται στο 

ελαιόλαδο, δρουν ενάντια σε φλεγμονές, όπως για παράδειγμα η αντιφλεγμονώδης δράση τους 

στο γαστρεντερικό σύστημα (νίδΐοΐί απά Ο&ΙΙΐ, 1998).

□ Οι ταννίνες ενώνονται με τις ταννίνες σχηματίζονται ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους 

που καταβυθίζονται, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απορρόφησης των πρωτεϊνών.
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□ Οι πολυφαινόλες καθυστερούν την απορρόφηση των μετάλλων Ρ©, Ου, Ζη, Να, Α1,

δημιουργώντας σύμπλοκα μετάλλων -  φλαβονοειδών με αποτέλεσμα της παρεμπόδιση 

σχηματισμού των ελεύθερων ριζών. Τέτοια δράση φαίνεται ότι έχουν οι κατεχίνες (Χίου, 2003).

□ Οι ταννίνες, που αποτελούν μέλη της οικογένειας των πολυφαινολών, φαίνεται ότι

προκαλούν αύξηση των επιπέδων της ΗΟΕ χοληστερόλης και μείωση της ΕΟΕ χοληστερόλης, 

ενώ μείωση προκαλούν και στα επίπεδα του σακχάρου. Η αύξηση της ΗΟΤ χοληστερόλης και η 

μείωση της ΕϋΕ χοληστερόλης δρουν ευεργετικά ως προς την αποφυγή της θρόμβωσης, της 

αρτηριοσκλήρωσης, του εμφράγματος και των εγκεφαλικών επεισοδίων (Υΐδίοΐΐ &ηά Οαΐΐϊ, 

1998).

□ Οι πολυφαινόλες παράγουν ενδοκυτταρικό μονοξείδιο του αζώτου με αποτέλεσμα να

προκαλούν διαστολή των αγγείων, επομένως επιδρούν θετικά στο ανθρώπινο καρδιαγγειακό 

σύστημα.

□ Τέλος, φαίνεται ότι παρουσιάζουν δράση κατά των καρκινικών κυττάρων προκαλώντας 

απόπτωση στο παχύ έντερο. Οι πολυφαινόλες, ανταγωνίζονται τους παράγοντες που επηρεάζουν 

καθοριστικά την καρκινογένεση δρώντας ενάντια στις οξειδωτικές αντιδράσεις και μπορούν να 

περιορίσουν και καρκινικά κύτταρα που έχουν ήδη δημιουργηθεί (Ό’ΑιοΙιϊνΐο, οΐ ά\. 2010).

Αναφορικά με τις φαινολικές ενώσεις που έχουν προσδιοριστεί στο φυτό €. β'α§Γαη8, φαίνεται 

ότι η αλόη εμοδίνη έχει μια ισχυρή διεγερτική-καθαρτική δράση. Ακόμη, η αλόη-εμοδίνη έχει 

αντικαρκινική δράση. Ειδικότερα, οι Ρεο6Γ£, 6ΐ &1. (2000) αναφέρουν ότι η αλόη-εμοδίνη (ΑΕ), 

έχει μια συγκεκριμένη δραστικότητα έναντι των νευροεκδερμικών όγκων ΐη νιίΓο και ΐη νΐνο. Η 

ανάπτυξη ανθρώπινων νευροεκδερμικών όγκων αναστέλλεται σε ποντικούς με σοβαρή 

συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια χωρίς αξιοσημείωτες τοξικές επιδράσεις στα ζώα. Η ένωση δεν 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών ινοβλαστών ούτε αυτή των αιμοποιητικών 

προγονικών κυττάρων. Ο μηχανισμός κυτταροτοξικότητας συνίσταται στην επαγωγή 

απόπτωσης, ενώ η εκλεκτικότητα έναντι νευροεκδερμικών καρκινικών κυττάρων βασίζεται σε 

μια συγκεκριμένη ενεργειακά εξαρτώμενη πορεία ενσωμάτωσης φαρμάκου. Λαμβάνοντας 

υπόψη το μοναδικό προφίλ της κυτταροτοξικότητας και τον τρόπο δράσης της, η αλόη-εμοδίνη 

μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα νέο αντικαρκινικό φάρμακο (Ροοογο, εΐ αΐ. 2000).
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3.5.2 Τζινσενοσίδια

Η ομάδα ενώσεων που καλείται τζινσενοσίδια, όπου ανήκει το τζινσενοσίδιο Κ§1, συνεισφέρουν 

στην άμυνα του ίδιου του φυτού ενάντια σε ξενιστές (Εοιιη^, εί αΐ. 2010).

Οι μελέτες των βιολογικών επιδράσεων των τζινσενοσιδίω ν έχουν πραγματοποιηθεί κατά κύριο 

λόγο ΐη νίΐΓο (σε κυτταροκαλλιέργεια) ή σε ζωικά μοντέλα, γ ι’ αυτό δεν είναι γνωστή η 

επίδραση τους στην ανθρώπινη βιολογία. Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα και στο ανοσοποιητικό σύστημα έχουν αναφερθεί, κυρίως σε τρωκτικά. 

Π ολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα τζινσενοσίδια έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, καθώς 

έχουν παρατηρηθεί ότι αυξάνουν τα εσωτερικά αντιοξειδωτικά ένζυμα και δρουν ως δεσμευτές 

των ελεύθερω ν ριζών.

Δύο ευρείς μηχανισμοί δράσης έχουν προταθεί για τη δραστικότητα των τζινσενοσιδίων, με 

βάση την ομοιότητά τους με τις στεροειδείς ορμόνες. Είναι αμφίφιλα και μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν και να αλλάξουν τις ιδιότητες των κυτταρικών μεμβρανών. Ορισμένα από 

αυτά, όπως το Κ§1, έχει δειχθεί ότι είναι μερικοί ανταγωνιστές των στεροειδών ορμονών για 

τους ίδιους υποδοχείς. Δεν είναι γνωστό πώς αυτοί οι μηχανισμοί αποδίδουν τις βιολογικές 

επιδράσεις των τζινσενοσιδίων. Ένα σημαντικό μειονέκτημα τους είναι το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη κατηγορία μορίων έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, λόγω τόσο του μεταβολισμού, 

όσο και της φτωχής εντερικής απορρόφησης, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα κλινικής 

χρήσης τους, εκτός αν σταθεροποιηθούν βιοχημικά για να αποφευχθεί η αποικοδόμηση και να 

ενισχυθεί η απορρόφηση στο γαστρεντερικό σωλήνα (Εεαη§, εΐ &1. 2010).

Κάθε τζινσενοσίδιο είναι ικανό να δεσμεύεται σε πολλούς υποδοχείς στεροειδών ορμονών. Ως 

μερικοί ανταγωνιστές των στεροειδών σε πολλαπλούς υποδοχείς, τα τζινσενοσίδια μπορούν να 

αντικαταστήσουν τα στεροειδή σε θεραπευτικές αγωγές για τη μείωση των ανεπιθύμητων 

παρενεργειών. Ωστόσο, οι χαμηλές βιοδιαθεσιμότητες των τζινσενοσιδίων και των μεταβολιτών 

τους σημαίνουν ότι οι περισσότερες από αυτές τις ενώσεις δεν φθάνουν στο προβλεπόμενο 

βιολογικό σύστημα όταν χορηγούνται από το στόμα (Εευη§, εΐ αΐ. 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

4.1 Τοξικότητα

Μέχρι σήμερα και παρόλη την ευρεία χρήση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για θεραπεία 

διαφόρων ασθενειών δεν έχει καταγραφεί τοξικότητα για τους ανθρώπους.

Ωστόσο, το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Φαρμάκων (υ.3. Ροοά &η<3 Όπΐ£ 

ΑώπΐηίδίΓαίϊοη) περιλαμβάνει το φυτό στη βάση δεδομένων με τα δηλητηριώδη φυτά, 

δεδομένου ότι έχει αναφερθεί πρόκληση άμεσης υπερευαισθησίας σε σκύλο από την επαφή με 

τα φύλλα του φυτού ΟαΙΙΐύα β Λαξταη$ (Εεε από Μαδοη, 2006).

Γενικότερα, η επαφή με μέλη της οικογένειας φυτών ΟοπιπιβΙΐηαοβαβ, η οποία περιλαμβάνει το 

είδος €αΠΐ8Ϊα β'αξταηδ, καθώς και το είδος ΟοιηιηβΙΐηα ογαηβα (που παλαιότερα ονομάζονταν 

ΤταάβΞααηϋα ογαηβα) μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα επαφής σε σκύλους. Τα φύλλα και τα 

στελέχη αυτών των φυτών σπάζουν εύκολα, εκχύοντας παχύρευστο βλεννώδη χυμό που μπορεί 

να προσκολληθεί στο δέρμα για να επιτρέψει την παρατεταμένη την έκθεση στα συστατικά του, 

αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα ευαισθητοποίησης. Επιβεβαιωμένη αλλεργία 

από την επαφή των σκύλων στα μέλη της οικογένειας Οοηαπιοΐίηαϋεαβ (ΟοπιτηβΙϊηα άι//ιΐ8α, 

Μητάαηηϊα ηηάίβοτα και Τναάβζοαηύα βηηύηβη8Ϊ8) έχει αναφερθεί στο παρελθόν. Αν και δεν 

υπήρξαν δημοσιευμένες αναφορές μεσολάβησης Τ§Ε στις περιπτώσεις πρόκλησης 

υπερευαισθησίας σε σκύλους από αυτά τα φυτά, έχει αναφερθεί στο παρελθόν ένα περιστατικό 

ευαισθησίας στην Τναάβζοαηΐία αΙΜβοχΐα, κατά το οποίο μια 32χρονη γυναίκα αντέδρασε με 

χαρακτηριστικά αλλεργικά συμπτώματα αμέσως μετά την επαφή με το φυτό Τναάβδοαηίΐα φυτά 

και βρέθηκε να έχει έντονα θετικές δοκιμές κνησμού δέρματος και ειδικά Ι§Ε σε εκχυλίσματα 

των φύλλων της Τ. αΐδίβοχΐα. με τη μεσολάβηση Ι§Ε.

Η μελέτη για τον εντοπισμό ειδικών αντισωμάτων Ι§Ε από τα εκχυλίσιμα συστατικά του Ο. 

βαξΓαηζ στον ορό αίματος από έναν σκύλο που παρουσίασε αναφυλακτική αντίδραση και 

δερματίτιδα επαφής μετά την έκθεση στο φυτό έπειτα από μία δοκιμή ρουτίνας κατά την οποία ο 

χυμός από φύλλο του φυτού Ο. βα§Γαη8 ήρθε σε επαφή με το δέρμα έδειξε ότι:

• Ορός από σκύλο χωρίς ιστορικό ή συμπτώματα οποιασδήποτε αλλεργίας δεν έδειξε 

συγκεκριμένα Ι§Ε αντισώματα έναντι του εκχυλίσματος από φύλλα Ο. βναξταηζ.

51



• Ορός από σκύλο με κλινικά συμπτώματα καθυστερημένης αλλά όχι άμεσης 

υπερευαισθησίας στο χυμό από φύλλα Ο. /ναξταηΞ, έδειξε μόνο μικρή αναγνώριση Ι§Ε 

ενός μοναδικού συστατικού μοριακού βάρους 651< στο χυμό που εκχυλίστηκε από φύλλα 

του φυτού μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Εικόνα 4.1. Επιδερμικό τεστ με τη χρήση του χυμού της ΟαΙΙίδΐα βαξναηζ εφαρμόστηκε σε 

περικομμένη περιοχή του προσβεβλημένου δέρματος λαιμού της φυλής δΐαίϊοπΙδΙιίΓε Μ Ι ΐειτίεΓ. 

Στις 18 ώρες μετά την εφαρμογή του χυμού, το δέρμα ήταν κνησμώδες, ερυθηματώδες, 

πρησμένο και εξιδρωματικό (Πηγή: Εεε αηά Μαδοη, 2006)

• Εντούτοις, αντισώματα 1§Ε παρατηρήθηκαν στον ορό από τον σκύλο που είχε υποστεί 

αναφυλακτικό σοκ μετά την έκθεση στο χυμό του φυτού. Τα μοριακά βάρη αυτών των 

μορίων ήταν στην περιοχή 511<; έως 83Ιί. Η δοκιμή για γλυκάνες έδειξε ότι οι πλευρικές 

υδατανθρακικές αλυσίδες των γλυκοπρωτεϊνών συνέβαλαν σημαντικά στην 

ανοσοαντιδραστικότητα των υποτιθέμενων αλλεργιογόνων.

• Και οι τρεις οροί σκύλων απέτυχαν να δείξουν ανοσοαντιδραστικότητα έναντι του 

εκχυλίσματος από τα λουλούδια του Ο. βα^ναγιζ.
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Εικόνα 4.2. Πληγές στο θώρακα και στην κοιλιακή χώρα του σκύλου που παρουσίασε την 

αλλεργική αντίδραση στο χυμού του φυτού ΟαΙΙΐήαβαξναηΞ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο δαηά&ηον (2012), σε παρουσίαση που αφορά στη μελέτη της Θιβετιανής εθνοβοτανολογίας, 

αναφέρει ότι ο χυμός των βλαστών του Ο. /να§Γαηχ μπορεί να καταναλωθεί και ενεργοποιεί τον 

οργανισμό του ανθρώπου.

Το (7. β Λαξταη8 χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη θεραπεία εγκαυμάτων, αρθρίτιδας, 

δερματικών και ογκολογικών ασθενειών, φυματίωσης και άσθματος (ΟΗβΓποηΙ^ο εί αΐ. 2007).

Σύμφωνα με τη λαογραφία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα στελέχη, τα φύλλα, και οι 

ρίζες του φυτού ΟαϊΙιήαβ"α§ταη$ για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς θεραπεύουν περισσότερες 

από 100 ασθένειες. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ευεργετικές δράσεις του φυτού: 

διεγερτικό του ανοσοποιητικού συστήματος, ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, ρυθμίζει το 

μεταβολισμό, απομακρύνει τις τοξίνες από το σώμα, ανακουφίζει τον πόνο, θεραπεύει τα 

τραύματα, αναζωογονεί το σώμα και η θεραπευτική του δράση έναντι των κιρσών, του κοινού 

κρυολογήματος, του άσθματος, των αιμορροΐδων, της ουλίτιδας, της βακτηριακής μόλυνσης, της 

άφθονης τριχόπτωσης, των ασθενειών του γαστρεντερικού σωλήνα, του αναπνευστικού 

συστήματος. Αναφέρεται ακόμη ως φάρμακο για τη θεραπεία της παγκρεατίτιδας, της 

γαστρίτιδας, του γαστρικού έλκους, της εντερίτιδας, εξομαλύνοντας έτσι τις λειτουργίες των 

οργάνων. Η παρουσία αντιοξειδωτικών στο φυτό συνδέεται με την ενίσχυση της ανοσίας και την 

πρόληψη της ανάπτυξης καρκίνου ΓΗΐ1ρ3://ί6ηιιη€-ΐθ(ί&ν.ΐηίο/6η/ΐΊ€3ΐ1:1ι-ί)6&ΐίΐγ/Γη6(ϋοίη6/ζο1ο1οί- 

11 5 -ΐ6 θ ΐΊ 6 ί> η ν6 -5 Υ θί5 ΐν& -ί-ρ Γ Ο ΐΐνΛ .

Ειδικότερα, έχουν βρεθεί οι ακόλουθες οδηγίες σε μη επιστημονικές ιστοσελίδες που 

απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό για χρήση διαφόρων τμημάτων του φυτού:

• Τα Φρέσκα φύλλα του φυτού συστήνεται να πλένονται και να μασώνται, ακολουθούμενα 

από κατάποση. Η κατανάλωση φρέσκων φύλλων με αυτό τον τρόπο δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 3 - 9 φύλλα την ημέρα. Η μάσηση φύλλων συστήνεται για τη θεραπεία του 

πονοκέφαλου (νΤΤ, 2014).

• Για τα φρέσκα στελέγη, αυτά μπορούν να τεμαχιστούν σε φέτες και να τοποθετηθούν σε 

κόκκινο κρασί, όπου παραμένουν επί έναν μήνα. Μετά από τη διέλευση του 

απαιτούμενου χρόνου το κρασί καταναλώνεται. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 3
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φλιτζάνια την ημέρα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται λίγο πριν από τα γεύματα, ως 

30 λεπτά (νΤΤ, 2014).

• Άλλοι τρόποι για να χρησιμοποιηθούν τα φύλλα και οι μίσχοι είναι η αποξήρανση τους 

και η ανάμιξη τους σε ροφήματα, αντί για τσάι (νΤΤ, 2014).

• Τα ώριιια φύλλα μπορούν να αποκολληθούν από το φυτό και να μασηθούν για να

ανακουφίσουν το στομάχι και τα πεπτικά προβλήματα, καθώς η 0&11ίδΐ3. είναι ένα φυσικό 

αντιβιοτικό, αντιβακτηριακό και αντιοξειδωτικό

(1ιίΙρ5://νν\ν\ν.§αΓ<ΐ6ηΐη§1<:ηονν1ιολν.οοιτι/1ιοιΐδ6ρ1&η1:δ/οα11ίδϊα-ρ1αηΐ3/1ιοΛν-ΐο-§Γθ\ν-οα11Ϊ8ί&- 

ρΐαηΐδ.ΐιίιτι).

• Στη Ρωσία, τα φύλλα Οαΐΐΐδϊα εγχύονται σε βότκα και χρησιμοποιούνται ως τονωτικό για 

δερματικά προβλήματα, κρυολογήματα, καρδιακά προβλήματα, καρκίνο, κιρσούς, 

στομαχικές διαταραχές και φλεγμονές από αρθρίτιδα. Τα φύλλα μπορούν επίσης να 

εγχυθούν στο κρασί ή να αποξηρανθούν για τσάι 

Πι1ίρδ://νΑνλν.5αΓ(ΐ£ηΐη2ΐ<:ηοννΐΊθ\νχοΐΏ/ΐΊθυδ6ρ1&ηίδ/€&11ίδΐ&-ρΐ3ηί3/1τΐο\ν-ΐο-£Γθ\ν-θ£ΐ1Ηδί&- 

ρΐ&ηΐδ.ΐιΐηι).

• Έλαιο: κόβουμε με μαχαίρι φύλλα και βλαστούς από το φυτό Ο^Πίδΐα. Τα ρίχνουμε σε 

ελαιόλαδο σε αναλογία 1 προς 2 και τα βάζουμε στο σκοτάδι για 21 μέρες σε 

θερμοκρασία δωματίου. Χρησιμοποιείται για τους μυϊκούς πόνους, για τρίψιμο των 

αρθρώσεων, καθώς και για μώλωπες και κιρσούς 

(Ήί1:ρδ://\ν\ν\ν.£αΓ(ΐ6ηΐηρ^ηο\ν1ιο\νχοιτι/1ιοιΐδ6ρΐ3η1:δ/οα1Ηδί&-ρΐ8ηίδ/ΐΊθλν-ίο-8Γθ\ν-€α11ίδί3- 

ρΙαηίδ.Ηίηϊ).

• Ο γυιιός του φυτού σε επίθεμα (κομπρέσα) χρησιμεύει για την καταπολέμηση 

δερματικών παθήσεων, όπως αλλεργικές αντιδράσεις, δερματίτιδα, έλκη, κνίδωση, 

έρπης, τραυματισμοί, εγκαύματα, ακμή, εκδορές Γ1ι1:ΐρδ://ί€ΐ'ηιτΐ6-ΐο(ΐΒν.ϊηίο/6η/1ΐ6&1ΐ1ι- 

ΐ363υΐν/ηΐ€(1ΐϋϊη£/ζ0ΐ0ί0ί-ϋδ-ΐ€€ΐΐ6βην6-δν0Ϊ5ΐν3-ί-ρΓ0ΐ:ινΛ.

• Η κατανάλωση 2-3 φορές την ημέρα ζάχαρης όπου έχουν προστεθεί 2-3 σταγόνες τυιιού 

του φυτού εξαλείφει την ενοχλητική ρινίτιδα, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και 

βοηθάει το σώμα να αντιμετωπίσει τα κρυολογήματα εκτός εποχής (ΙιΜρ5.7/ί>6ΠΊΠΐ6·: 

!ο(ΐ3Υ.ιηίο/€η/1ΐ63ΜΊ-ί?6&υΐν/ίΏ6(ϋ€}η6/ζο1ο1:οί-υδ-ΐ6€Ηεΐ3ην6-δνοΐδΐν&-ΐ-ρΓθΐΐνΛ.
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•  Ο φρέσκος γυυ,ός του φυτού ή το ελαιώδες γαλάκτωμα που λαμβάνεται από αυτό μπορεί 

να  θεραπεύσει τον καρκίνο του δέρματος (Ηΐίρ5://ί6ηιιτΐ6-ΐοά&ν.ΐηίο/6η/ΐΊ63ΐΐ:Η- 

ί)6&υΐν/ΐΏ6άίοΐη6/ζο1οίοι-ϋ3-ΐ6θΗ€βην6-3νοΐ5ΐν&-ϊ-ρΐΌΐ:ινΛ.

• Το βάιιιια με βάση το φυτό καθαρίζει τις αθηροσκληρωτικές πλάκες, μειώνει τα 

συμπτώματα αρρυθμίας, ομαλοποιεί τον καρδιακό ρυθμό, λύει πολύποδες, συμφύσεις  

μετά από χειρουργική επέμβαση, επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων των ινομυωμάτων της 

μήτρας και τις κύστεις ωοθηκών, μειώνει το σάκχαρο του αίματος στο διαβήτη, 

περιορίζει τον πόνο των αρθρώσεων (οστεοχόνδρω ση), της αρθρίτιδας, μειώνει τη 

φλεγμονή της μαστίτιδας με κατάποση σε συνδυασμό με εξωτερική επάλειψη με 

αντίστοιχη λοσ ιόν (1ιίίρ5://ί6ηιιτΐ6-ΐοά3ν.ίηίο/6η/1ΐ63ΐ11ι-1)63υ1:ν/ΐΏ6(ϋϋίη6/ζο1οίοι-υ3- 

ΐ6θΗ£ί)ην6-5νθΪ5ΪΥ£1-1-ΡΓΟΐΐνΛ·

• Ολόκληρο το φυτό συστήνεται να τοποθετείται στους χώρους όπου διαβιούν ασθενείς 

που πάσχουν από ασθένειες του αναπνευστικού, καθώς το φυτό είναι σε θέση να 

καθαρίσει τον αέρα του χώρου από ρυπαντές και να απελευθερώσει ουσίες που θα 

δράσουν θεραπευτικά (νΤΤ, 2014).

• Η αποξήρανση του φυτού συστήνεται και για την παραλαβή του στερεού υπολείμματος, 

το οποίο στη συνέχεια τεμαχίζεται και εμβαπτίζεται σε ελαιόλαδο. Μετά από κάποια 

παραμονή που δεν διευκρινίζεται πόσο διαρκεί, απομακρύνονται τα ξηρά τεμάχια του 

φυτού με διήθηση και το έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοπικές εφαρμογές (νΤΤ, 

2014).

• Εναλλακτικά, για να επιταχυνθεί η εκχύλιση των ουσιών του φυτού, μπορεί το μίγμα 

φυτικού ελαίου -  τμημάτων του φυτού να τοποθετηθεί σε κλίβανο θερμοκρασίας 40°0 

για οκτώ ώρες και στη συνέχεια να διηθηθεί και να διατηρηθεί σε δροσερό μέρος. Το 

έλαιο όπου έχουν εκχυλιστεί συστατικά του φυτού συστήνεται για τη θεραπεία 

δερματικών παθήσεων, αρθρίτιδας, πόνου των αρθρώσεων αλλά και πόνου σε 

οποιοδήποτε σημείο του σώματος (νΤΤ, 2014).

Από επιστημονική άποψη, η εκχύλιση των φύλλων με μεθανόλη δίνει 450 φορές μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε ολικές φαινολικές ουσίες από τη συμπίεση των φύλλων για την εξαγωγή 

του χυμού. Ειδικότερα, το σύνολο των φαινολικών ουσιών του χυμού βρέθηκε ότι είναι 7,12 

μ§ ΟΑΕ / ιτιΕ, το οποίο ισοδυναμεί με 0,6 ιη§ ΟΑΕ / 100 § (Οΐεηη&ον 6ΐ αΐ. 2008; Ταη €ί &1. 

2014).
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Επιπλέον, τα φύλλα του Ο. /να§ταη8 περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε φαινολικά 

συστατικά από τους στύλωνες (Οίβηη&ον βΐ άΙ. 2008; Ταη 610.1. 2014).

Σε εμπορικές ιστοσελίδες (π.χ. Αιη&ζοη.οοηη) πωλούνται μοσχεύματα ή έρριζα φυτά ΟαΙΙΐήα 

/νανναηζ, τα οποία αποστέλλονται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, καθώς και 

παρασκευάσματα, όπως κρέμες, ρωσικής προέλευσης (Εικόνα 5.1)

ΤΑΜΗΒ!
3 0 /1 0 Τ 0 Γ 0  ΥΟΑ
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ΜΟΟρΜΟΜ Ημκοκ*, Ββ̂β, 
3φ·φΜ9« ΜΚΗ ΓΚ33ΑΚΚΜ, ΚΜφΟΡ», Κ'ίκτντίηοβ ΗΜΒΟ.

Τβκοφβρ» ΜΜηττ

Εικόνα 5.1. Αλοιφή για τα πόδια που περιέχει Ο. β'αξταηε 

(Ηΐίρδ://\ν\ν\ν.αηι&ζοη.οοηι/θΓθ&ηι-Ροΐΐοη-0&11Ϊ8ία-ΡΓα§Γ&ηδ-Ρ1&ηΐαΓ- 

Ζο1οΐο§ο/(1ρ/Β01ΜΧΕΨΗΕΚ)

Στο διαδίκτυο υπάρχουν ακόμη οδηγίες προετοιμασίας διαφόρων παρασκευασμάτων με 

βάση το φυτό, όπως αυτά που περιγράφονται στη συνέχεια:
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4  Βάιιιια: 10-15 φύλλα τεμαχίζονται και προστίθενται σε 0.5 Ε βότκα 40% νοί. 

Παραμένουν σε σκοτεινό μέρος για 2 εβδομάδες. Το ώριμο βάμμα έχει μωβ χρώμα 

που με το πέρασμα του χρόνου γίνεται καφέ. Η κατανάλωση 1 κουταλιάς βάμματος 

(χωρίς νερό) 3 φορές την ημέρα 30 λεπτά πριν από τα γεύματα χρησιμοποιείται ως 

φάρμακο για το άσθμα και τη βρογχίτιδα (Ηΐ1:ρ5://ί€Γηιτ>6-1θ(ΐ3ν.1ηίο/6η/Η6&1ί1ι- 

ί)6&ιιΐν/ηΐ6(ϋ€ίη6/ζο1οΐοΐ-ιΐ5-ΐ6€ΐΐ6ί)ηγ6-5νοί5ίν8-ί-ρΐΌΐ:ίγΛ.

4  Αλκοολικό εκγύλισμα: Η έγχυση σε βότκα του φυτού, σε συνδυασμό με 

καρυκεύματα, μέλι και την προσθήκη κόκκινου κρασιού "ΟαΙιΟΓδ" περιγράφεται ως 

θεραπεία για τη λευχαιμία ΠιίίΡ5://ί6ΐπϊτΐ6-1:ο(1&ν.ίηίο/6η/1ΐ6&11:1ι- 

ί)6αυίν/ηΐ6(ϋοϊη6/ζο1οΐοί-υ5-ΐ6θΗ£ί)ηγ6-5Υθί5ΐν&-ί-ρΓθΐίνΛ.

4  Υδατικό εκγύλισιια: φύλλα κομμένα τουλάχιστον 20 εκατοστά αναμιγνύονται μαζί 

με ζάχαρη και 1 λίτρο βραστό νερό και αφήνονται να εκχυλιστούν όλη την ημέρα. 

Εάν χρησιμοποιηθεί θερμός αρκούν 5-6 ώρες για 1 λίτρο βραστό νερό. Στη συνέχεια 

φιλτράρεται και διατηρείται σε σκούρο γυάλινο δοχείο. Χρησιμοποιείται ως θεραπεία 

για βρογχίτιδα, πνευμονία, παγκρεατίτιδα, αρθρίτιδα και σακχαρώδη διαβήτη 

(Ηΐΐρ8://ί6ΐτΐΓη6-ΐοοΐ3Υ.ίηίο/6π/Η6α1ΐΗ-ί)6&υ1ν/Γη6(3ί€ίη6/ζο1ο1:οΐ-ιΐ5-ΐ6θ1ΐ6ί)ην€-5νοί5ΐν3-ί- 

ρΓοΐίνΛ.

4  Φρέσκος γυμός από θρυμματισμένα φύλλα: Τα φύλλα πλένονται και πιέζονται μέχρι 

να εξέλθει ο χυμός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία περιοχών του 

σώματος με συμπτώματα ψωρίασης, έρπητα, δερματίτιδας (Ήΐΐρ5://ί£Γηιτΐ£- 

ίοά&ν.ίηίο/6π/Η€&11:Η-ί)6&υ1:ν/Γηεάϊοίη6/ζο1ο1:οΐ-ιΐ3-ΐ6€Η6ί)ηγ6-5νοΐ5ΐΥ&-ΐ-ρΓθΐίνΛ.

4  Μεγάλα τεμάχια φύλλων θρυμματίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, 

τοποθετούνται σε 0,7 λίτρα ζεστό νερό, βράζονται σε χαμηλή φωτιά για 5 λεπτά, 

αφήνονται σε ζεστό περιβάλλον. Καταναλώνονται πριν από το γεύμα 50 ηιΐ με 

συχνότητα 2-3 φορές την ημέρα για τη θεραπεία της παγκρεατίτιδας και του 

σακχαρώδη διαβήτη (1ιίίρ3://ί6ΐτίίτΐ6-ΐοάαγ·ΐηίο/6η/ΐΊ63ΐ1:1ι-56&ιιΐγ/ηΐ6(ϋοΐη6/ζο1οΐο|-υ3- 

ΐ6θ!ΐ6ί)ηγ6-5νο]5ΐν&-ί-ρΓθΐίνΛ.

4  Για την ανακούφιση του πόνου από οσφυαλγία συστήνεται η χρήση βάμματος σε 

υγρό ζεστό μάλλινο ύφασμα, που εφαρμόζεται στο φλεγμονώδες σημείο με πίεση για 

δύο ώρες,. Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται 2-3 φορές την ημέρα έως την πλήρη 

επούλωση, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με κατάποση 1 κουταλιάς της σούπας. 2-3
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φορές την ημέρα πριν από τα γεύματα για 7-10 ημέρες (Ηίίρ5://ί6Γηιτΐ6- 

ΐοάαν.ΐηίο/6η/Η6α1ΐ1ι-ί)6αυ1:γ/Γη6(ϋοΐη6/ζοΐοΐ:οΙ-α5-ΐ6θ1ΐ6ί)ηγ6-3Υθ]5ΐ:να-ΐ-ΡΓθΐΐνΛ.

^  Για την αρθρίτιδα συστήνεται η τοποθέτηση 40 φύλλων σε 0,5 Γ βότκα, παραμονή 

για 20 ημέρες σε σκοτεινό μέρος, ενώ από καιρό σε καιρό ανακινείται, φιλτράρισμα 

και τρίψιμο με το παρασκεύασμα των αρθρώσεων 2-3 φορές την ημέρα 

Πιΐΐρ5://ί6ΐηηΐ6-ίοά3Υ.Ιηίο/6η/ΐΊ63ΐΐΗ-ΐ363υίν/ηΊ6θΠοϊη6/ζο1οΐοί-υ5-ΐ6θ1ΐ6βην6-5νοΐ5ΐν&-ΐ- 

ρΐΌΐίν/).

-Α- Για τις εκδορές συστήνεται το πλύσιμο των φύλλων κάτω από τρεχούμενο νερό, η 

προσθήκη βραστού νερού, και αφού κρυώσουν τα φύλλα τυλιγμένα με γάζα- 

επίδεσμο τοποθετούνται πάνω στην εκδορά (1ι1:1ρ5://ί6Γηηΐ6-1:οίΐ3Υ.ΐηίο/6η/Η63Ϊ1:ΐι- 

ί)63υΐν/ΠΊ6θϋθίη6/ζθ1θίθΐ-υ5-ΐ6£ΐΐ6ΐ3ην€-5νθί5Ϊν3-ί-ΡΓθίΐνΛ.

4- Για τα υστερομυώματα και τις κύστεις ωοθηκών συστήνεται η τοποθέτηση 50 

φύλλων σε 0,5 Γ βότκα 40% νοί και παραμονή σε ένα σκοτεινό δοχείο επί 10 ημέρες. 

Το παρασκεύασμα πρέπει να καταναλώνετε το πρωί και το βράδυ, 30 λεπτά πριν το 

γεύμα, 10 σταγόνες αραιωμένες σε 50 ιήΙ νερό. Την δεύτερη μέρα οι σταγόνες 

αυξάνονται σε 11, την τρίτη ημέρα σε 12, έτσι ώστε να φθάσουν 35 σταγόνες. 

Ακολουθεί για 1 εβδομάδα διακοπή της θεραπείας και επανεκκίνηση με αντίστροφη 

πορεία, μειώνοντας μία σταγόνα καθημερινά, μέχρι να φθάσουμέ στις 10 σταγόνες. 

Ακολουθεί νέο διάλειμμα διάλειμμα 7 ημερών και επανεκκίνηση μιας θεραπείας που 

συνίσταται στην λήψη του βάμματος 3 φορές την ημέρα, με τον ίδιο τρόπο. Για την 

πλήρη θεραπεία απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον 5 κύκλοι (1ι11:ρ3://ί6Γηίΐΐ6- 

ΐθά3ν.ΐηίθ/6η/1ΐ63ΐΐ:1ΐ-ί)6αΐΙΐγ/ΐΏ6άΐθΐη€/ζθ1θΐθΐ-115-ΐ6θίΐ6ΐ3ηΥ€-5νθί5Ϊν3-ί-ρΓθΐίνΛ.

±  Αλοιφή: όλα τα εναέρια μέρη του φυτού (μίσχοι, φύλλα) αλέθονται και 

ενσωματώνονται σε λίπος χοίρου ή ασβού ή βαζελίνη σε αναλογία 2:3. Η αλοιφή 

συνιστάται για εντριβή των αρθρώσεων με οστεοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα, φλεβικά έλκη, 

μώλωπες Πιΐ1:Ρ5://ί6ΐτΐΓη6-ίο(ΐ3ν.ΐηίο/6η/1ΐ63ΐΐ1ΐ-ί>63ΐι1:ν/ιη6(ϋοΐη6/ζο1ο1οί-ιΐ5-ΐ€€ΐΊ6ί)ην6- 

3Υθΐ 5ΐΥ3-ΐ-ρΓθίΐ νΛ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το φυτό ΟαΙΗδία β-αξταηχ \Υοο<1 είναι ένα αειθαλές φυτό της οικογένειας Οοιηηιβίίη&οο&ε, το 

οποίο μελετάται τα τελευταία είκοσι χρόνια, κυρίως στις χώρες της Ανατολής Ευρώπης (πχ. 

Ρωσία), όπου χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Το Ο. 

β'αξταηε χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις χώρες αυτές για τη θεραπεία εγκαυμάτων, 

αρθρίτιδας, δερματικών και ογκολογικών ασθενειών, φυματίωσης και άσθματος.

Η μελέτη της σύστασης των τμημάτων του φυτού έχει αποκαλύψει την παρουσία αρκετών 

βιοενεργών ενώσεων, που διαθέτουν βιολογική δράση, καθώς και βιταμινών, αμινοξέων και 

ανόργανων συστατικών.

Για παράδειγμα, τα φύλλα και οι στόλωνες του περιέχουν φαινολικές ενώσεις όπως φλαβονοειδή 

και φυτοστεροειδή. Μεταξύ των φαινολικών ενώσεων που αναφέρθηκαν ότι είναι παρούσες στα 

Ο. βτα^ταη8 περιλαμβάνονται το γαλλικό οξύ, το καφεϊκό οξύ, η κερσετίνη, η σκοπολετίνη και 

το κιχωρικό οξύ.

Πέρα από ένα περιστατικό πρόκλησης αλλεργικής αντίδρασης σε σκύλο, δεν έχουν καταγραφεί 

άλλες αρνητικές επιδράσεις από την κατανάλωση του φυτού.

Η φαρμακευτική δράση του φυτού έχει μελετηθεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό μέχρι σήμερα. 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί ΐη νΐίνο έχουν δείξει ότι ο χυμός του φυτού διαθέτει 

αντιμικροβιακή δράση απέναντι σε Ο γ&π ι αρνητικά και Ο γ&π ι  θετικά παθογόνα βακτήρια, αντι- 

ιική δράση απέναντι σε ιούς απλού έρπητα και έρπητα ζωστήρα, καθώς και δράση έναντι του 

διαβήτου. Τέλος, οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του φυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικές και έχουν 

αποδειχτεί ιη νίίνο.

Στις χώρες της Ανατολής Ευρώπης το φυτό χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν ποικίλα 

παρασκευάσματα, πχ. εκχυλίσματα, ροφήματα, έλαια, κρέμες κ.α., τα οποία καταναλώνονται 

για τη θεραπευτική χρήση τους στη λαϊκή ολιστική ιατρική σε συνδυασμό με θεραπευτικές 

πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές διαβιβάζονται από γενιά σε γενιά και αποσκοπούν στη θεραπεία 

των ασθενειών, αλλά και στη γενική ευεργετική επίδραση σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Το φυτό οαΐΐΐδΐα ίτα^ταηδ χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία, σαν βάση σε καλλυντικά μαζί με 

άλλα βότανα.
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Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος και μεγάλο πεδίο για έρευνα, μέχρι να αποδειχτούν οι 

φαρμακευτικές δράσεις του φυτού και η καταλληλότητα του για ανθρώπινη χρήση, προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό σε φαρμακευτικά παρασκευάσματα.
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