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I dette doktorgradsarbeidet har laboratorieforsøk vist at svarthyllbær og 
svarthyllblomst inneholder substanser som har gunstig effekt ved diabetes 
og inflammatoriske sykdommer, og det er antatt at et høyt innhold av 
polyfenoler og pektiner er årsaken til dette.   
 

 

 
Økende antall studier viser at inntak av plantemat kan gi helsemessige fordeler som å styrke 
immunforsvaret og hindre utvikling av livsstilssykdommer som blant annet diabetes.  
Svarthyll (Sambucus nigra L.) er en plante som fra gammelt av har vært benyttet i 
folkemedisinen mot en rekke lidelser som diabetes, infeksjoner og forkjølelse. I dag brukes 
svarthyllbær blant annet som kosttilskudd ved forkjølelse og som ingrediens i mat, mens 
svarthyllblomst brukes både som aromatisk juice eller saft og som plantebasert legemiddel. 
Svarthyllbær og -blomst inneholder mange ulike innholdsstoffer og er spesielt rike på 
polyfenoler og pektiner som i dette doktorgradsprosjektet ble undersøkt for deres potensielle 
innvirkning på helse. Pektiner er sure polysakkarider kjent blant annet for sin fibereffekt på 
mage/tarm, har i senere år vist å påvirke immunsystemet. Både pektiner og polyfenoler viste 
i våre forsøk effekt både på det medfødte og det ervervede immunsystemet. 

Over 350 000 personer i Norge lider av type 2 diabetes. Individer med type 2 diabetes har en 
dårlig regulering av blodglukose og fettsyrer i skjelettmuskulaturen og lever. Innholdsstoffer 
fra svarthyllbær og svarthyllblomst viste i laboratorieforsøk økt glukose- og fettsyre opptak i 
humane skjelettmuskelceller og humane leverceller. Dette kan være en viktig kofaktor i 
behandlingen av type 2 diabetes. I tillegg ble det vist at enkelte polyfenoler fra 
svarthyllblomst og svarthyllbær var kraftige hemmere av to enzymer som finnes i mage-tarm 
kanalen og som spiller en sentral rolle for opptak av glukose i kroppen. Disse 
innholdsstoffene var 10 ganger mer effektive enn legemiddelet akarbose som brukes i dag til 
behandling av diabetes. Et redusert opptak av glukose etter et måltid er spesielt ønskelig for 
pasienter som lider av diabetes. Polyfenoler fra svarthyll viste også god antioksidantaktivitet. 
Høyt nivå av antioksidanter er blant annet gunstig for helsen, og kan forebygge en rekke 
livsstilsykdommer. 

Resultatene virker lovende, men det er nødvending med studier på mennesker for å bekrefte 
eller avkrefte laboratorieforsøkene. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Farmasøytisk 
institutt, Universitet i Oslo. 


