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Af Marie Grønbæk

 Forårssolen skinner på den 
lille grønne sar-spire, som kæm-
per sig op gennem jordskorpen. 
Hvis man plukker et enkelt blad 
og nulrer det mellem fi ngrene, 
breder en duft af pebret oregano 
sig. Saren (Satureja montana) 
er nemlig allerede begyndt at 
danne de stoffer, som gør, at 
den i mange hundrede år har 
været eftertragtet både som 
medicinplante og krydderurt. 
Det er blandt andet de stoffer, 
man kan lugte og smage.

Så hvis du døjer med kvalme, 
diarré, tilstoppede luftveje, ondt 
i halsen, luft i maven eller for-
døjelsesproblemer, kunne det 
være, du skulle overveje at få en 
sarplante i dit bed med krydder-
urter. I hvert fald er det nogle af 
de dårligdomme, saren tidligere 
har været brugt mod.

En ting er at konstatere, at en 
plante er sund. Noget helt andet 
er at fi nde ud af præcist, hvad 
det er, der gør planten sund. 
Det er blandt andet det, pro-
jektet om sundhedsfremmende 
stoffer i planter skal: give os en 
mere detaljeret forklaring på 

det, vi allerede ved. Nemlig at 
planter er sunde.

Projektet består af samarbejds-
partnere fra Syddansk Universi-
tet, Aarhus Universitet, Køben-
havns Universitet og Visio-
pharm A/S. Forskerne har valgt 
at undersøge nogle planter, de 
allerede ved, har en positiv effekt 
på vores helbred. Det er blandt 
andet gulerødder og kål, kryd-
derurterne oregano, timian og 
sar og medicinplanterne hylde-
blomst og rød solhat. 

Dyrkningen er vigtig
Saren har det bedst om somme-
ren. Her vokser den og nyder 
godt af varmen. Hvis man er 
interesseret i at få mest mulig 
sundhed ud af planten, er det 
imidlertid ikke helt ligegyldigt, 
hvordan man dyrker den. Fak-
tisk er det nogle gange bedst, 
hvis planten har det lidt skidt.

»Hvis planter bliver stres-
set i væksten, så danner de tit 
nogle sekundære metabolitter. 
Altså nogle stoffer, som oftest er 
der i små mængder«, forklarer 
seniorforsker Kai Grevsen, der 
er ansvarlig for dyrkningen af 
de udvalgte planter, som vokser 

På jagt efter 
   sunde 
plantestoffer 

P L A N T E S T O F F E R

Planter har været brugt til at forebygge og helbrede sygdomme i århundreder. 

Nu vil en gruppe forskere undersøge, hvorfor nogle planter er særlig sunde for mennesker.

Saren – her vintersar Saureja montana – er en mindre kendt krydder-
urt, der smager som en pebret udgave af oregano.
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på marken ved Forskningscenter 
Årslev syd for Odense.

»Hvis en plante for eksempel 
bliver stresset af at blive angre-
bet af sygdom eller af insekter, 
danner den nogle stoffer, som 
skal modvirke angrebet, og det 
er tit de samme stoffer, som 
man bruger til sundhedsgavn-
lige ting«, fortæller han.

Planternes indholdsstof-
fer påvirkes altså af, hvordan 
planten har det. Derfor bliver 
planterne dyrket ved forskellige 
mængder gødning i håb om, at 
det vil påvirke hvor meget af de 
interessante stoffer, saren produ-
cerer. Desuden ved man, at det 
varierer meget, hvilke og hvor 
mange stoffer, der er i planten, 
når den er helt lille, og når den 
blomstrer. Derfor bliver plan-
terne også høstet på forskellige 
udviklingstrin.

Det er vigtigt at vide, hvor-
når saren indeholder fl est af de 
brugbare stoffer, hvis stofferne 
skal bruges til et produkt, som 
er sundhedsfremmende.

»Det mest virksomme pro-
dukt har et højt indhold af 
aktivt stof, og så skal råvaren jo 
helst have et højt indhold af lige 
det stof, man har brug for«, for-
tæller Kai Grevsen.

Ellers ville man få brug for alt 
for mange planter, og det ville 
være nødvendigt at spise rigtig 
meget, for at få en virkning.

Plantestofferne skal 
adskilles og identifi ceres
Når sarplanterne er høstet i 
august måned, sendes de videre 
til laboratoriet på Syddansk 
Universitet i Odense, hvor for-
skerne deler planterne op i min-
dre bidder.

»Vi blender planten! Nogle 
gange bare med en almindelig 
husholdningsblender«, forkla-
rer postdoc Kathrine Bisgaard, 
som arbejder i laboratoriet med 
at trække stofferne ud af plan-
terne. Der fi ndes fl ere forskel-
lige grupper af stoffer i planter. 
For at komme lidt tættere på, 
hvilke af stofferne som har den 
sundhedsgavnlige effekt, deler 
Kathrine Bisgaard dem først op 
i to dele. Det sker ved hjælp af 
de opløsningsmidler, plante-
stofferne trækkes ud af plan-
tematerialet med. Den ene del 

består primært af æteriske olier. 
Det er dem, der giver saren den 
pebrede smag og duft af ore-
gano. Den anden del udgøres 
af stofgrupper som fenolske 
syrer, fl avonoider og sukkerstof-
fer. Flavonoider kan man nogle 
gange se som røde og gule far-
ver i planten, mens de fenolske 
syrer blandt andet giver saren en 
bitter smag.

Behandlingen har forvandlet 
saren fra at være en velduftende 
plante med grønne blade og 
små hvide blomster til en væske, 
der mest af alt minder om grøn 
sodavand.

Om dette ekstrakt så kan være 
med til at gøre det, den grønne 
sodavand ikke har kunnet, nem-
lig at gøre mennesker sundere, 
skal vise sig. Næste stop for sar-
ekstraktet er Institut for Fødeva-
rekvalitet i Foulum ved Viborg. 
Her er forskningsprofessor Niels 
Oksbjerg ansvarlig for nogle for-
søg, som skal vise, om plante-
stofferne kan bruges til behand-
ling af type 2 diabetes.

Insulin hjælper glukose 
ind i cellen
»Vores del af projektet går ud 
på at screene en masse plante-
ekstrakter for deres evne til at 
øge den insulin-medierede glu-
kose-optagelse«, fortæller Niels 
Oksbjerg.

Musklerne bruger glukose 
som brændstof, og derfor er det 
vigtigt, at glukosen kan optages 
af muskelcellen. For at gluko-
sen kan blive lukket ind i cellen, 
skal der bruges en nøgle i form 
af insulin, hvor låsen er en sær-
lig insulin-receptor.

Når en patient lider af type 
2 diabetes, er muskelcellen ble-
vet modstandsdygtig over for 
insulin. Det betyder, at der skal 
meget mere insulin til, for at 
cellen slår dørene tilstrækkeligt 
op, og der derved kan komme 
nok glukose gennem. Der fi n-
des allerede medicin, som kan 
hjælpe cellen, men den har des-
værre bivirkninger. Niels Oks-
bjerg håber derfor, at han sam-
men med en ph.d.-studerende, 
kan fi nde et eller fl ere plante-
stoffer, som kan hjælpe insulin 
med at få glukose ind i cellen, 
uden bivirkninger.

»Vi ved fra tidligere undersø-

Sar - en sund krydderurt
Planten sar (Satureja sp.) stammer oprindeligt fra Sydøsteuropa og til-
hører læbeblomstfamilien (Lamiaceae) sammen med arter som mynte 
(Mentha sp.), oregano (Origanum sp.) og timian (Thymus sp.). Det er en 
lille busk på 10-30 cm med små smalle blade og hvide eller violette 
blomster. Sar bruges som krydderurt i pølser, fars, marinader og kød- 
og bønneretter, og fi ndes i blandingskrydderiet, herbes de Provence.

Planten har medicinsk været brugt mod fordøjelsesproblemer, 
kvalme, kolik, diarré, tilstoppede luftveje, ondt i halsen, luft i maven og 
uregelmæssig menstruation.

Saren høstes ved hjælp af en høstmaskine. De høstede planter vejes, inden 
der tages materiale fra til måling af tørstof og analyser i laboratoriet.
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Cellekulturerne vokser i brønde (små huller i en plastikplade). De 
starter som satellitceller, der er 3-4 µm store. Cellerne isoleres fra en 
grise muskel vha. enzymbehandlinger og arbejde med saks og skalpel.
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gelser, at plantestofferne er der! 
Og det er sådan set dem, pro-
jektdeltagerne leder efter«, siger 
Niels Oksbjerg.

Grisemuskler som model
Når Niels Oksbjerg skal teste, 
om stofferne har en positiv effekt 
i forhold til type 2 diabetes, bru-
ger han muskelceller fra grise. 
Celler fra grise er gode til at teste 
planteekstrakternes virkning på, 
fordi de er nemme at få fat i, og 
fordi de på mange punkter ligner 
menneskers muskelceller.

»Vi bruger de her cellekultu-
rer som en model for muskler. 

De giver resultater meget hurti-
gere, end hvis man for eksempel 
skulle til at undersøge stoffernes 
virkning på mennesker eller på 
hele dyr«, forklarer Niels Oks-
bjerg. »80 % af den glukose, vi 
optager, omsættes af muskulatu-
ren. Derfor er det et rigtig godt 
system at have til at teste med.«

Selve testen foregår ved, at 
man tilsætter en opløsning af 
planteekstraktet til en celle-
kultur. Hvis ekstraktet virker, 
som man håber, vil døren ind 
til muskelcellen kunne åbnes 
endnu mere, end hvis cellerne 
kun havde fået insulin. De stof-

fer, som blev dannet i saren, da 
den stod med rødderne i jor-
den, skulle altså gerne hjælpe 
insulinen til at få mere glukose 
ind i muskelcellen. Det er dog 
ikke rigtig glukose, man bru-
ger i testen, men en radioaktiv 
efterligning (2 Deoxy-glukose), 
som ikke forbrændes af musk-
len. Ellers ville man ikke kunne 
måle, hvor meget cellerne luk-
ker ind, da den rigtige glukose 
hurtigt ville blive brugt som 
brændstof i musklen og derfor 
forsvinde.

Hvis et ekstrakt viser sig at 
øge muskelcellens optag af glu-
kose, bliver der straks sendt 
besked tilbage til laboratoriet 
i Odense. Så går Katrine Bis-
gaard i gang med at skille eks-
traktet yderligere ad, så man til 
sidst forhåbentlig kan fi nde de 
enkelte plantestoffer eller den 
gruppe af stoffer, som måske 
virker mod type 2 diabetes. 

Lykkedes det at fi nde ud af 
hvilke stoffer, der er biologisk 
aktive, vil der gå yderligere 
besked til Kai Grevsen i Årslev. 
Her vil man forsøge at dyrke 
planten på en måde, så den nu 
danner endnu mere af netop 
disse stoffer.

Funktionelle fødevarer
Forskerne håber, at saren og de 
andre planters lange rejse fra 
marken, gennem kemiske pro-
cesser til test i blandt andet gri-
seceller vil vise dem, hvad det 
præcist er i planterne, som er 
sundt for mennesker. Hvis de 
fi nder et plantestof eller ekstrakt 
med en positiv virkning, kan 
det betyde, at vi i fremtiden vil 
kunne købe for eksempel brød 
eller ost tilsat de gode plante-
stoffer. Det man kalder funktio-
nelle fødevarer. Et eksempel, der 
fi ndes i handlen, er mejeripro-
dukter, som har et højt indehold 
af bakterier, der er gavnlige for 
vores fordøjelsessystem.

Kathrine Bisgaard er positiv 
over for tanken om funktionelle 
fødevarer:

»Vi afdækker potentialet, og 
vi fi nder ud af, om det er nogle 
planter, vi kan gå videre med i 
fremtiden. Det er helt sikkert 
realistisk at arbejde videre mod 
udviklingen af funktionelle 
fødevarer.« 

Om forfatteren

Om projektet
Projektet Sundhedsfremmende stoffer i planter foregår i et samarbejde 
mellem forskere ved Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Køben-
havns Universitet og Visiopharm A/S. Det er støttet af Det Strategiske 
Forskningsråd og løber til og med 2011.

Formålet med projektet er at: 

• Undersøge, hvordan de sundhedsgavnlige stoffer fra de udvalgte 
planter virker.

• Finde ud af, hvordan planterne skal dyrkes for at have det største 
indhold af sundhedsgavnlige stoffer.

• Skabe ny viden, der kan anvendes i udviklingen af funktionelle føde-
varer.

• Identifi cere nye plantestoffer, der kan bruges som udgangspunkt i 
udviklingen af nye farmaceutiske produkter.

Projektkoordinator er Merete Brødsgaard Henriksen, 
e-mail: Merete.Brodsgaard@agrsci.dk, Tlf.: 8999 3348

Fuldt differentierede muskelfi bre, klar til at blive testet på. De isolerede 
satellitceller danner i løbet af et par døgn de myofi briller, der ses som de 
brede linjer i billedet.

Insulin og plantestof

Ren insulin

Mængde af tilsat insulin
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For at se om muskelcellerne 
har et øget optag af glukose, 
når der tilsættes et plantestof, 
sammenligner man to cel-
lekulturers respons. Den ene 
cellekultur har kun fået insulin, 
mens den anden har fået insu-
lin og det plantestof, man gerne 
vil teste. Sådan håber Niels 
Oksbjerg, at insulinkurverne 
kommer til at se ud. 
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Videre læsning:
Projektets hjemmeside: www.
sundhedsfremmeogplanter.dk
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