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Incenso antikva kaj medicino moderna

Rudolf HAUGER (eH)

En Scienca Revuo 42 (n-ro 158) aperis artikolo kun la titolo "De
Incenso Antilcva al Modema Parfumo", kiu temis pri la rolo de
incensoj en la kultoj [1]. La kontinua apliko ekde la Antikvo
influas la signifon, kiun havas odorantajoj aktuale ne nur kiel bazo
por la parfumado, sed ankau kiel ekonomia faktoro por
produktantoj kaj uzantoj. Incenso estas tre generala esprimo.
Ekzistas en PIV pli precizaj indikoj: odorfumo, parfumo, olibano,
stakto, kaj aliloke balzamo, galbano, mirho, hisopo k. a., kaj ne
mankas la mencio de apliko jam antikva kiel spicoj kaj spicajoj,
plastroj, ungventoj, medikamentoj.

Intertempe ankau la moderna medicino kaj la sciencoj okupas
sin pri sanigaj aplikoj, jam de longe konataj, kiuj kusas en tiuj
tradiciriöaj kult- kaj medicinplantoj. Grava ayurveda medikamento
(ayurveda lauvorte 'scienco pri la sana vivo') estas olibano, la
rezino de Boswellia serrata Roxb. el la genro Burseracoj.

Olibano, latina olibanum, greka A1ßavoa, hebrea lebonä, araba
lubqn, estis liverita al la hebreoj de la sabaei, la enlogantoj de
Sabaea, la famekonata Arabia felix; sed jam pli frue, C. 1500 a.n.e.,
komencis la egipta regino Hatsepsut, edzino de Tutmosis 11.,
ekonomiajn rilatojn kun la lande Punt por ricevi tiun seröatan
incenson. Ankau la famekonata mirho, hebrea mor, rezino de
Commiphora opobqlsamum el la sama genro Burseracoj, estis
grava valorajo kune kun oro kaj olibano pro gia medikamenta kaj
delektiga signifo; pro gi oni nomis la tri virinojn, kiuj iris kun
spicajoj al la tombejo por unkti 'Ariston, la sanletoleiton', la tri
myrophoroi.

Aktuale oni esploras la 1. n. efikecan principon de preparajoj el
Salai Guggal, la rezino de la hinda olibano-arbo Boswellia serrata,
guste la tradicia medikamente de la ayurveda-medicino. Tabledoj
el ties ekstraktoj estas produktitaj en Hindio sub la nomo Sallaki'»
kaj HI5™. Sallaki'» estas en Hindio allasita medikamente; la
identa H15™ estas en Svislando parte registrita.
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La rezino de Boswellia carterii Birdw, (Luban B d. .
S h k ') I S d . '. - e aWl auc f!. en e u. onent-A:ablO kaj Somalio, estas akceptita en la
Germana Medikamenthbro (komplementvolumo DAB6 kai
DABI). aJ

La öefkornbinajoj de la Salai-Guggal-rezino estas B 11'
id . (p iklai OSWe ta-aC1 oj entaci aJ tn-terpenoj) eterai oleoi terpinoloj b'• ' :J J' J' ara mozo

ksilozo, galaktozo, uron-acidoj, ß-sitosterino Phloba h L'
lik de ti "A ' 'P ene. aap 0 e tiu rezmo bazigas sur longdauraj hindaj spertoj . 1

farrnakologiaj efikoj. ~ pn a
La aktualaj esploroj pri Salai Guggal komencis en 1991 fl nk

de H. P;.T. ~on kai .kunlaboranto~ [?]. Aliaj sekvis [3], [4].a e
A La gtsn~aJ. ko~ataJ farmakologia] efikoj de olibano estas
generale Je~aj: ill~a~o-supresia, anaIgezia, imunosupresia,
hep~to~rotektiva, antimikroba. Boswellia-acidoj posedas sirnilajn
kvalitojn [5].

L~ si~ptom~j de inflamoj estas kauzitaj de 1. n. inflamo-
mediatoroj. KutI.ma .terapio okazas per kombinajoj, kiuj inhibicias
la . pr~st~gl~n.dill-sI.ntezo; ili estas signitaj ne-steroidalajn
a?~fl?gt~~~joJnlantu:~umatikajojn; aliaj estas la glukokortikoidoj,
kiuj mhibIc.Ias. la estIg?n, de prostaglandinoj kaj leukotrienoj [pri
prostaglandinoj vd. la cItaj.o~ en la Recenzo, Sei. Rev. 50(1999)(1)
p. 46]. La ambau kate.gonoj elmontras parte gravajn kromefikojn.
F~kt.e mankas medikamenroj, kiuj selektive inhibicias la
biosintezon de leukotrienoj.

~~ostagl~ndinoj kaj leukotrienoj ekestigas en la 1. n.
a:ah.IdonacIdo-kaskado. Ekkonoj pri inhibicio de la leukotrien-
blOsmtezo m?ntri$is per kompleksaj esploroj, en kiuj la acetil-l l-
~et?-?~Swell.Ia~acido (AKBA) el olibano efikas plej multe sur tiu
:n~l1bIC~O,kaj tio s~n specifa anti-oksidiva efekto. Boswellia-acidoj
sajnas ge?eral~ esti selektivaj kaj altspecifaj ne-redoks-inhibitoroj
de la 5-hpoksigenazo, kiu estas la grava slosilo-enzimo por la
leukotrien-sintezo [4].

Surbaze de tiuj ekkonoj okazis multaj klinikaj studoj man-en
mane lau t. n. duobla-blinda metodo, randomigitaj kontrau
placeboj. Tipa dozado estas 3 x 1 tabledo HIS je tago, komence
eblas 3 x 2 au eö 3 x 3 tabledoj.
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Kazo de apliko kiel bazo-terapeutika medikamente estas
plialtigita leukotrienproduktado, kiu kunresponsas la daurigon de
kronikaj inflamoj öe ulcero de dika intesto, öe Crohn-malsano
(inflamo de la dika intesto), öe bronka astmo kaj antau öio öe
reumatika artrito kaj kronika poliartrito, eble ankau öe aliaj
malsanoj kun specifaj inflamo-mekanismoj.

Kiel efikeca principo estas taksita la kompleksa drogo; öiu
tabledo enhavas pro tio 400 mg da seko-ekstrakto olibano el
Boswellia serrata, sed uzebla estas ankau fresa etanola ekstrakto.
La terapeutika largeco estas granda kaj sen observitaj
kontrauindikoj. Konataj uzitaj bazo-terapeutikajoj estas
Sulphasalazin, Ir-Penicillamin, Methotrexat, Chlorambucil kun
parte gravaj kromefikoj. Sed ankau en la kazo de H 15 tre gravas la
dozado pro parte sinergiaj kaj parte antagonismaj efektoj [6], kiuj
ne devas esti neglektitaj.

En la lasta tempo aperas cetere ne-standardigitaj olibano-
variajoj, kiuj ne estas identaj kun la aprobita HI5™; tiurilata
travidebla manovro estas ekz. signifi tiajn produktojn ne kiel
medikamentojn, sed kiel nutrajo-suplementojn por preterpasi
lirnigajn dekretojn.

Ekestigis ankau diskuto rilate al gliomoj, kiuj bazi gas sur
trokreskado de la t. n. glia-öeloj, subtena histo de la nervoj.
Trokreskado kaj eö profiferado povas okazi pro inflama procezo.
Ekzistas kvazau-benignaj astrocitomoj kaj malignaj glioblastomoj;
la saniga traktado, se entute eblas, de la lastaj estas per
kemioterapio ne pli multe evoluebla. Oni akceptus do la evoluon
de novaj terapio-modeloj kaj esperas, ke ankau en tiu kazo la
apliko de la lipofila Boswellia-ekstraktoj povas inhibicii eventualan
leukotriensintezon flanke de la gliomöeloj [7J.

Evidentigas vera ankau en la kazo de la famekonata olibano, ke
intuicia saniga scio el la antikva epoko bazi gas sur pruvigeblaj
spertoj.
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