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Hyben fra hunderose (figur 1),
dyrkes i dag i Danmark og
Sverige især med henblik på pro-
duktion af naturmedicinpræpa-
rater (figur 2). Danmarks Jord-
brugsForskning har siden 1999
deltaget i en række projekter
vedrørende helbredsgavnlige
stoffer i hyben, i tæt samarbejde
med Rigshospitalet, Danmarks
Farmaceutiske Universitet og
virksomheden Hyben Vital
International ApS, der produce-
rer og sælger produktet
»Langelands-Hyben« (figur 3).
Fokus har især været rettet mod
at finde en forklaring på hybens
lindrende effekt på slidgigt og
ledegigt samt at producere et
naturlægemiddel til gigtpatienter
med veldokumenteret effekt. 

I denne Grøn Viden beskrives
nogle af resultaterne fra et pro-
jekt, hvor formålet har været at
undersøge hyben fra hunderose
for anti-inflammatoriske forbin-
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Figur 1. Hunderose (Rosa canina L.) tilhører
Rosenfamilien (Rosaceae). Til venstre hunderose i
blomst og til højre modne hyben fra hunderose klar til
høstning. Fotos: Hyben Vital International ApS.

Figur 2. Etablering af hunderose (R. canina) kultur foregår ved udplantning af små
planter, og høstning af de modne hyben fra hunderose foregår med en ombygget meje-
tærsker eller tilsvarende maskine. Fotos: Hyben Vital International ApS.
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delser, der kan forklare den hel-
bredsgavnlige effekt af hyben fra
hunderose. I en tidligere Grøn
Viden (Havebrug nr. 69) er
dyrkning og den ernæringsmæs-
sige anvendelse af forskellige
hybenarter blevet beskrevet. 

Hvad er slidgigt 
og ledegigt?
Slidgigt, også kaldt osteoartrose,
er en kronisk ledsygdom, som
starter med, at brusken i leddet
begynder at blive tynd og ujævn.
Samtidig fortykkes ledkapslen,
og der dannes mere ledvæske,
hvilket øger bruskødelæggelsen.
Til sidst forsvinder brusken helt.
Det almindeligste symptom på
sygdommen er smerter, der er
lokaliseret til det angrebne led
som ofte er led i rygsøjlen, hån-
den, foden, hoften og knæene.
Smerterne skyldes ofte irritation i
de angrebne leds slimhinder, i
form af en betændelse (inflam-
mation), som viser sig ved
hævelse og rødmen. 

Slidgigt er den mest alminde-
lige ledsygdom og én af de hyp-

pigste sygdomme overhovedet.
Slidgigt er meget udbredt hos
personer over 50 år. Ifølge Gigt-
foreningen har ca. 3,8% af den
danske befolkning over 16 år fået
stillet diagnosen slidgigt.

Ledegigt (reumatoid arthritis) er
en kronisk forløbende sygdom, der
fortrinsvis angriber leddene, men
også bindevæv andre steder i orga-
nismen kan angribes. Sygdoms-
processerne fører til en fremad-
skridende nedbrydning af led-
brusken, knoglevævet og led-
kapslen som følge af en kronisk
betændelsestilstand. Efterhånden
som sygdommen skrider frem,
deformeres leddene og bliver mere
eller mindre ubevægelige. Ledfor-
andringerne er meget smertefulde,
hvorfor sygdommen kan være
invaliderende. Ifølge tal fra Gigt-
foreningen lider ca. 1% af den
danske befolkning af ledegigt. 

Behandling
Der kendes ingen behandling,
der kan helbrede slidgigt og
ledegigt, og behandlingen er der-
for udelukkende rettet mod

symptomerne. Til symptombe-
handling benyttes ofte konven-
tionelle smertestillende og/eller
anti-inflammatoriske medika-
menter (»gigtpiller«) (NSAID),
som for eksempel acetylsalicylsy-
re (aspirin) og/eller lægemidler
baseret på binyrebarkhormoner
(kortikosteroider). 

Problemet med disse konven-
tionelle lægemidler er, at de ved
længerevarende brug ofte kan
have væsentlige bivirkninger, der
bl.a. kan føre til skader på lever og
nyrer. Bivirkningerne ved den
konventionelle gigtmedicin bety-
der, at mange gigtpatienter søger
alternativ medicin og behand-
lingsformer, herunder naturlæge-
midler og andre naturmedicin-
præparater med dokumenteret
lindrende effekt overfor sygdom-
men. Et af disse naturmedicinpræ-
parater er »Langelands-Hyben«,
som i flere videnskabelige under-
søgelser har vist at have en lin-
drende effekt mod især slidgigt,
der kan tilskrives præparatets
evne til at modvirke/bekæmpe
inflammation i forbindelse med
sygdommen.
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Figur 3. Til venstre modne hyben fra hunderose klar til forarbejdning og til højre resultatet efter
forarbejdningen af de modne hyben, som er naturmedicinpræparatet »Langelands-Hyben«, der i
øjeblikket markedsføres som kosttilskud. Forarbejdningen af de modne hyben foregår kort fortalt i 4
procestrin: frysning, snitning, tørring ved 40°C og sluttelig formaling. Fotos: Hyben Vital
International ApS.
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Anti-inflammatorisk effekt 
Der findes en række ædeceller i
organismen, også kaldt fagocytter,
som er en del af de hvide blodle-
gemer. Disse ædeceller er i stand
til at optage fremmede partikler
og fordøje dem ved brug af nogle
’fordøjelses enzymer’ kaldt lyso-
zymer. I blodet findes de poly-
morfkernede (PMK) leukocytter
også kaldt granulocytter, der er
vore vigtigste og mest aktive
fagocytterende celler. Disse celler
er frit bevægelige og kan trænge
igennem blodets karvægge og ud
i vævet, hvor de kan bevæge sig
rundt mellem cellerne. 

Når et væv beskadiges eller
rammes af infektion, tiltrækker
de kemiske stoffer, der frigøres
fra det beskadigede væv, bl.a.
PMK leukocytter. Denne proces,
hvor hvide blodlegemer tiltræk-
kes af kemiske stoffer, kaldes
kemotaksi. Under fagocytosen
hænder det ofte, at PMK leuko-
cytterne selv ødelægges, hvorved
lysozymer frigøres, der så kan
beskadige og nedbryde raske cel-
ler. Derved kan betændelsesreak-
tionen vedligeholdes og sågar
forstærkes. For at lindre symp-
tomerne i forbindelse med syg-
domme som f.eks. slidgigt og
ledegigt er det derfor vigtigt at
kunne finde frem til nogle stoffer,
der kan mindske kemotaksi af de
hvide blodlegemer, således at
man undgår en for kraftig og evt.
kronisk betændelsesreaktion. 

I et in vitro bioassay, der spe-
cifikt måler kemotaksi af hvide
blodlegemer, har det vist sig i
flere videnskabelige undersø-
gelser, at ekstrakter fra natur-
medicinpræparatet »Langelands-
Hyben« er i stand til at hæmme
kemotaksi af PMK leukocytter og
at blodet fra gigtpatienter efter

indtagelse af »Langelands-
Hyben« over en længere periode
også havde en hæmmende effekt
på kemotaksi af PMK leukocyt-
ter. Dette tyder helt klart på, at
»Langelands-Hyben« indeholder
et eller flere anti-inflammatoriske
stoffer, der optages i kroppen og
som til en vis grad er i stand til at
hæmme kemotaksi af PMK leu-
kocytter, og dermed har en gavn-

lig effekt på sygdomme som slid-
gigt og ledegigt. 

Tidligere har man troet, at det
høje indhold af vitamin C i
hyben var den væsentligste årsag
til den helbredsgavnlige effekt,
men efterfølgende undersøgelse
af hybenekstrakter har vist, at
effekten hovedsagelig kan tilskri-
ves et galaktolipid. I det følgende
beskrives, hvorledes dette aktiv-
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Figur 4. Det anti-inflammatoriske galaktolipid i hyben fra hunderose (R. canina) blev
isoleret ved bioassaystyret kromatografisk fraktionering som skitseret ovenfor.
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Figur 5. Et typisk HPLC-kromatogram
af et dichlormethanekstrakt fra tørrede og
formalede hyben fra hunderose.
Ekstraktets anti-inflammatoriske aktivi-
tet skyldes galaktolipidet DOTGG, som
er angivet med rødt i HPLC-kromato-
grammet. 

stof er blevet isoleret og identifi-
ceret fra hyben. 

Isolering og identifikation af
aktivstof 
Det aktive stof i hyben fra hun-
derose blev isoleret ved bioassay-
styret kromatografisk fraktione-
ring. Princippet i bioassaystyret
kromatografisk fraktionering går
kort fortalt ud på at adskille ind-
holdsstoffer efter polaritet fra et
ekstrakt med påvist biologisk

aktivitet, i dette tilfælde hæm-
mende effekt på kemotaksi af
PMK leukocytter, og teste de
fremkomne fraktioner for biolo-
gisk aktivitet. De fraktioner, der
viser aktivitet, adskilles igen kro-
matografisk i nye fraktioner, som
igen testes for biologisk aktivitet.
Denne procedure gentages indtil
man har lokaliseret de aktive for-
bindelser i ekstraktet, hvorefter
forbindelserne identificeres ved
forskellige spektroskopiske
teknikker.

Den bioassaystyrede kroma-
tografiske fraktionering af eks-
trakter fra tørret og formalet
hyben fra hunderose er illustreret
i figur 4. Tørret og formalet
hyben blev ekstraheret med for-
skellige opløsningsmidler i ræk-
kefølgen hexan, dichlormethan,
methanol og vand. De enkelte
ekstrakter blev derefter testet for
anti-inflammatorisk aktivitet i
det omtalte bioassay, og resulta-
terne fra testningen viste, at for-
bindelser med anti-inflammato-

Figur 6. Den anti-inflammatoriske forbindelse (DOTGG), der blev isoleret fra hunderose hyben blev identificeret som et galaktolipid
(systematisk navn: (2S)-1,2-Di-O-[(9Z,12Z,15Z)- octadeca-9,12,15-trienoyl]-3-O-ß-D-galactopyranosyl glycerol), vha. spektroskopis-
ke teknikker, og består af galaktose (sort), glycerol (orange) og to linolensyrer (rød). 
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risk aktivitet kun var tilstede i
dichlormethanekstraktet. 

Analytisk højtryksvæskekro-
matografi (HPLC) viste, at eks-
traktet bestod af en lang række
forbindelser (figur 5). 

Kromatografisk fraktionering
af dichlormethanekstraktet ved
søjlekromatografi gav 20 fraktio-
ner, hvoraf kun 3 fraktioner
havde anti-inflammatorisk akti-
vitet. Efterfølgende fraktionering
af disse fraktioner ved præpara-
tiv HPLC resulterede i isolering
af et aktiv galaktolipid. Dette
stof, hvis navn forkortes
DOTGG, består af galaktose, gly-
cerol og to linolensyrer som vist i
figur 6. Som det ses i figur 5, er
DOTGG en af hovedkomponen-
terne i dichlormethanekstraktet.
Galaktolipider, inklusiv DOTGG,
er kendt fra mange forskellige
planter herunder også enkelte
citrus frugter, men er ikke tidli-
gere isoleret fra Rosenfamilien. 

Testning af aktivstof for
anti-inflammatorisk aktivitet
Testning af DOTGG i bioassayet i
forskellige koncentrationer viste,
at forbindelsen  hæmmede
kemotaksi af PMK leukocytter
med over 60% fra 1 til 100 µg/ml
(figur 7a). At aktiviteten af
DOTGG ikke blot skyldes at den
dræber PMK leukocytterne blev
testet ved at måle dens toksicitet
overfor disse celler. Selv ved 100
µg/ml, hvor DOTGG viste en
hæmning af kemotaksi af PMK
leukocytter på 82%, var DOTGG
ikke toksisk, som det fremgår af
figur 7b. Dette tyder på, at
DOTGG er central i forklaringen
af hybens anti-inflammatoriske
effekt og lindrende effekt på slid-
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Figur 7. (A) Det isolerede galaktolipid (DOTGG) har en hæmmende effekt på 
kemotaksi af hvide blodlegemer (PMK leukocytter), der er koncentrationsafhængig. 
(B) DOTGG påvirker ikke levedygtigheden af de hvide blodlegemer, hvilket betyder 
at den hæmmende effekt af DOTGG ikke skyldes toksicitet. DMSO (dimethylsulfoxid)
= kontrol.
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gigt og relaterede sygdomme. 
DOTGG oxideres (iltes) let og

er derfor ustabil i ren form, men i
selve hyben og naturmedicin-
præparatet »Langelands-Hyben«
er den relativ stabil, fordi vita-
min C, som er en god antioxi-
dant, beskytter DOTGG mod oxi-
dation. Så derfor er der nu en
forklaring på den sammenhæng
man tidligere havde observeret
mellem højt indhold af vitamin C
og helbredsgavnlig effekt af hyben,
selv om effekten i virkeligheden
skyldes DOTGG. Det skal dog
understreges, at et højt indhold
af vitamin C ikke i sig selv er
ensbetydende med en kraftig
anti-inflammatorisk effekt, da
indholdet af DOTGG varierer
meget i hyben imellem de for-
skellige rosenarter, men også
indenfor hunderose varieteter.
Desuden har det stor betydning,
hvordan hyben er blevet opbeva-
ret og behandlet efter høst.

Anvendelse af den nye
viden
Naturlægemidler er per defini-
tion lægemidler og skal derfor
godkendes af lægemiddelsty-
relsen. Dette betyder, at der stil-
les stort set de samme krav til
naturlægemidler som til konven-
tionelle lægemidler mht. fremstil-
ling, kvalitet, sikkerhed og virk-
ning. Nogle af de væsentligste
krav til naturlægemidler er, at de
skal have dokumenteret effekt og
at de skal være standardiseret.
Hvis man ikke ved, hvilket stof i
et naturlægemiddel, der er af
betydning for effekten på patien-
ter, sker standardiseringen ud fra
et markørstof. Dette betyder at
man vælger et indholdsstof, som

er karakteristisk for den plante-
del der indgår i naturlægemidlet,
så man er i stand til at producere
præparater med samme indhold
af markørstoffet, uanset at råva-
rerne har variabelt indhold.
Kender man derimod et aktiv-
stof, hvor videnskabelige under-
søgelser har fastslået en sammen-
hæng mellem indhold af aktiv-
stof og produktets effekt, bør
producenten standardisere ud fra
dette stof, dvs. at producenten
skal garantere at naturlægemid-
let altid indeholder den samme
mængde aktivstof. 

Standardisering ud fra et
aktivstof giver naturligvis patien-
ten en større sikkerhed for
virkningen af naturlægemidlet,
da der ikke nødvendigvis er en
sammenhæng mellem indhold af
markørstof og produktets effekt. 

Effekten af hybenpræparatet
»Langelands-Hyben« er allerede
dokumenteret, så det vil være
muligt at få det registreret som
naturlægemiddel uanset kend-
skabet til aktivstoffet i hyben. Nu
er der fundet et aktivstof i hyben,
som højt sandsynligt kan forklare
præparatets effekt, hvilket gør
det muligt at producere et virk-
somt og troværdigt naturlæge-
middel med garanteret konstant
indhold af aktivstof.  

Hvis effekten af aktivstoffet i
hyben bekræftes i fremtidige kli-
niske studier i dyr og mennesker
vil det formodentlig også kunne
danne grundlag for udviklingen
af nye konventionelle gigtpræpa-
rater uden væsentlige bivirkning-
er. Endelig vil hyben fra hunde-
rose kunne anvendes i udvikling-
en af ’functional foods’ med en
dokumenteret helbredsgavnlig
effekt. 

Konklusion
• Flere videnskabelige under-

søgelser har vist, at natur-
medicinpræparatet »Lange-
lands-Hyben« , som udeluk-
kende består af tørrede og
formalede hyben fra hunde-
rose, har en anti-inflammato-
risk effekt og en lindrende
effekt på slidgigt og relatere-
de sygdomme. 

• Der er ikke konstateret bi-
virkninger ved brug af natur-
medicinpræparatet »Lange-
lands-Hyben«  i modsætning
til konventionel gigtmedicin,
der kan forårsage skader på
lever og nyrer. 

• Undersøgelse af hyben fra
hunderose for anti-inflamma-
toriske forbindelser ved brug
af bioassaystyret kromatogra-
fisk fraktionering har ført til
isoleringen af et galaktolipid,
som kan sandsynliggøre
hybens effekt mod slidgigt og
relaterede sygdomme.

• Den videnskabelige doku-
mentation for virkningen af
hybenpræparatet »Lange-
lands-Hyben«  samt isole-
ringen af et aktivstof fra præ-
paratet har skabt muligheden
for produktion af et trovær-
digt og virksom naturlæge-
middel.

• Effekten af det  aktive stof i
hyben mangler at blive efter-
prøvet i kliniske studier i dyr
og mennesker, med henblik
på at bevise at stoffet spiller
en central rolle for hybens
effekt.
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• Bekræftes effekten af det akti-
ve galaktolipid i kliniske stu-
dier vil stoffet kunne danne
grundlag for udviklingen af
nye konventionelle gigtpræ-
parater uden væsentlige
bivirkninger. Endvidere vil
hyben fra hunderose kunne
anvendes i udviklingen af
’functional foods’ med en
dokumenteret helbredsgavn-
lig effekt. 
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