
CARBASSINA
Bryonia dioica Jacq. [1774, Fl. Austr., 2: 59] 2n = 20 

Imatge de JAN KOPS (Flora Batava)



NOMS POPULARS
Alemany:  Rotfrüchtige  zaunrübe,  Zweihäusige  zaunrübe,  Faulrüber,  Feuerwurzel,
Gichtrübe, Gichtwurz, Heckenrübe, Heilige rübe, Hundskürbis, Hundsrebe, Hundsrübe,
Rotbeerige  zaunrübe,  Rote  zanrübe,  Rote  zaunrübe,  Spanische  rübe,  Stickwurz,
Teufelsrübe, Tollrübe, Weisser enzian, Zaunranke, Zaunrebe 
Anglès: red bryony, white bryony, tetter-berries FRU

Àrab: , لعبة مرة/ عنب الحية / خيطة  بوطانية  , fachira
Aragonès: enredadera, espárragos, trueca, tuca.



Basc/Euskera:  alagorria,  alegorría,  asta matz,  asta  matza,  asta  motsa,  asta-mahats,
asta-mats, asta-matsa, astamahats alebeltz, astamahats alegorri, astamahats alegorria ,
astamatsa, indarrgoi, trababedarri de las matas. 
Castellà: nueza, brionia, tucas, agrianpelos, aguilonia, alfesera, alfesir, alfesira, amorca,
anorza, beninas, berza, boudaña, brionia blanca, brionía, cabaceira de raposa, ceñidero,
comida de culebras, congoria, corriyuela,, enredadera, enredadera silvestre, esparrago de
nuez,  esparragos  bastos,  esparrágo  de  cruz,  espárrago  blanco,  espárrago  culebrero,
espárrago de barranco, espárrago de culebra, espárrago de culebrilla, espárrago de hoja
ancha, espárrago de huerta,  espárrago de monte,  espárrago de nuerza,  espárrago de
nueza, espárrago de pobre, espárrago de zorra, espárrago del mulo, espárrago lagartero,
espárrago lagañoso, espárrago mocoso, espárrago negro, espárrago triguero, espárrago
trigueño,  espárrago  velloso,  espárragos  bastos,  espárragos  de  azúcar,  espárragos  de
calabaza, espárragos de cruz, espárragos de nogal, espárragos de norza, espárragos de
norza, espárragos de nuerza, espárragos de regadera, espárragos de turca, espárragos de
uva,  colorás,  espárragos  finos,  espárragos  lagarteranos,  espárragos  lagañosos,
espárragos llorones , espárragos montesinos, espárragos peludos, herba papeira, huevos
de zorra, moras de perro, nabo da norza, nabo de la gudaya, nabo de la junciana, nabo
de la nuez, nabo de perro, nabo del diablo, nabo gallego, nabo montés, nabo-deu, noiza,
nuerza, nueza blanca, nueza morisca, nueza negra, nueza áspera, nuégado, panes de
truca (tubérculo), parra de bastardo, parra de culebra, parra de sapo, parra zarzalera,
parral de sapo, parrilla, patata lanorza, patata lanueza, pelúos, raíz de la hiel, raíz de
sapo,  reventabuey,  revientabueyes,  revientaelbuey,  saltasebes,  serpentaria  mayor,
silonia, trababedarri de las matas, tragoncia, trepadera, truca, turca, túcar, uva de lobo,
uva de perro, uvas de culebra, uvas de lagarto, uvas de perro, uvas de sapo, uvas del
humor, veneno de víbora, vid blanca, viña blanca, yerba raposera, zarzillos. 
Català:  carb  a  ssina  , carabassina morisca, carabasser bord, carabasseta, carabassí, cep
blanc, colobrina, congòria, curriola, herba de vaca, herba metzinera, nap coent, nap del
diable, nap salvatge, truca, tuca, truquera. 
Danès: Uaegte alrune, valske roer
Eslovè: Rdečejagodasti bluščec 
Finlandès: Punakoiranköynnös
Francès: bryone dioïque
Galès: Bloneg y ddaear,  Grawn y perthi, Greol, Greuolen, Hiawl, Hwl, Llysiau'r twrch,
Llysiau'r tywyrch, Meipen fair, Meipen fendigaid, Meipwn fair, Pys y coed, Y winwydden
wen 
Gallec: anorça, boudaña, brionia, briónia, cabaceira brava, cabaceira de raposa, cabaza,
cabeceira brava, cabeceira da raposa, caiño, corrijola, erva-cobra, figueira de can, herba
dos lamparons, herba dos lamparóns, herba papeira, nabo caiño, nabo d'a nouza, nabo
da norza, nabo da nouza, nabo de boudaña, nabo de louza, nabo de norza, nabo de
nouza, nabo deu, nabo-deu, nabo-do-diabo, naboda, nagoda, naveda, nobo-deu, norza,
norça-branca,  nouza,  noza,  noza  blanca,  noza  negra,  nueza  con  hoja  de  parra  y
horroroso nabo, rabo de norza, saltasebes, seixebra. 
Hebreu: ָנָחׁש ְמצּוָיה-ְּדַלַעת  
Holandès: Heggenrank
Hongarès: Piros földitök, étlaki gönye, piros gönye 
Italià: vite bianca, zucca selvatica
Norueg: Rød gallebær 
Polonès: Przestęp dwupienny 
Portuguès:  Norça-branca,  briónia-branca,  erva-cobra,  nabo-do-diablo,  norça,  vida-
branca, anorça,  boudaña,  brioa,  brionia,  brionia-branca,  briónia,  briónia-branca,
bryonia, cabaceira brava, cabaceira de raposa, erva-cobra, herba dos lamparons, herba
papeira,  nabo  caiño,  nabo  da  norza,  nabo  da  nouza,  nabo  de  boudaña,  nabo-deu,
naboda, nóscara, nóscora, parricos, saltasebes, vide-branca. 
Suec: Röd hundrova
Txec: Posed dvoudomý 
Ucraïnès: Бріонія червона, Переступень дводомний 



Bryonia dicoia (imatge de JACOB STRUM)



D  ESCRIPCIÓ BOTÀNICA  

Liana  dioica de tiges molt poc fortes, de 3 mm de gruix,  i de fins a 3 m de longitud
cadascuna,  amb  fulles  deltoides  cordades  gairebé  sagitades,  sinuades.  Rel  molt
voluminosa, fins a 75 cm de longitud i 7.5 cm de gruix, de fins més de 5 Kg,  i que té
forma humanoide,  amb cames i braços, i és de color crema per fora i blanca per dins.
Pertany a la família de les Cucurbitàcies.  Aquesta família  es caracteritza per les flors
inferovàriques,  gamopètales,  i  pel  fruit  en  una  mena  de  baia  de  closca  reforçada  o
carabassa. El gènere es caracteritza per tenir circells (CIR) i ser planta trepadora, vivaç,
amb  fulles  alternes  palmatilobades.  I  per  les  inflorescències  axil·lars,  de  flors
pentàmeres, amb receptacle acollat, amb lòbuls de color verdós. I pels 5 estams, formant
3 grups,  soldats  en dos parells  i  quedant-ne un de lliure,  amb anteres  amb teques
sinuades. I  per l’ovari tricarpel·lar, i  els 3 estigmes bilobulats. El fruit és bacciforme,
indehiscent, amb 3-6 llavors ovoides planes.  
Bryonia dioica es caracteritza per la rel humanoide tuberosa. Per la tija trepadora, de
secció  quadrangular  imperfecta,  fibrosa.   Fulles  poc  rígides,  de  fins  a  12  ×  12  cm,
peciolades,  cordiformes-triangulars,  hirsutes  a  ambdues  cares  o  només a  la  abaxial.
Cara adaxial de color verd fosc, i cara abaxial més blavosa, ambdues aspres al tacte.
Lòbuls  foliars  triangulars  subreptíciament  dentats,  més  o  menys  aguts,  essent  el
terminal major. Circells de fins a 15 cm, simples, no ramificats. Inflorescència masculina
en raïms de fins a 17 flors amb peduncle glandulós.  Lòbuls del receptacle de 3-4 mm,
lanceolats, acuminats; corol·la de 8-13 mm, amb lòbuls alternant amb els del receptacle,
triangulars i glandulosos per la cara interna; amb estams amb filament pubescent vil·lós,
i anteres amb el connectiu eixamplat cap a la punta. A les anteres hi ha tricomes amb
una cèl·lula basal d’un milió de micres cúbiques (en la prefloració), que tenen la cèl·lula
distal de menys de 10000 micres cúbiques. El nucli de la cèl·lula basal doble el seu ADN
cada 32 hores fins a assolir 256 C o 512 pg. El nucli de la cèl·lula distal no arriba a 4 C.
Inflorescència femenina en corimbes de fins a 7 flors amb peduncle glabre o glandulós.
Corol·la de 3.5-6-5 mm, amb estil de 3.5-4.5 mm. Fruit de fins a 10 mm de diàmetre, llis,
glabre, verd quan és jove, després groc i al final vermell, amb llavors de 4-6.5 × 5.5 mm,
plano-convexes o biconvexes, amb la testa coberta d’una pruïna i granets molt fins. 

rel de Bryonia diocia recent extreta (i una mica trencada)

tricomes de les fulles
(de 0.5 mm d’alçària)



HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Viu en marges inclinats ombrívols de boscos prop antigues poblacions de pagès. Sol fer-
se en marges de boscs vora les masies antigues. És de la meitat occidental d’Europa. Tot
i no soler ser abundant es troba dispersa arreu a Catalunya fins els 1650 m snm. 

ESPÈCIES SIMILARS

Bryonia alba.  Flors de color verd blanquinós, i fruit negre al madurar. Es fa al centre i
Nord d’Europa, a més de al Caucas i zones del Nord del Caucas. 

Bryonia aspera. Es fa al Caucas i a les muntanyes del Nord del Pakistan.

Bryonia laciniosa. És del Sud de l’Índia. Té els lòbuls de les fulles molt estrets. 

Bryonia marmorata. És de l’illa de Còrcega. Fulles a penes lobulades.

Bryonia  verrucosa. És  planta  vivaç  de  fulles  grans  pentagonals,  flors  d’1  cm  de
diàmetre,  de  color  groc,  i  fruits  madurs  de  2  cm de  color  taronja.  Es  fa  a  les  Illes
Canàries, llevat  de a Fuerteventura.

HISTÒRIA

És planta emprada des de bell antuvi i podem suposar que els ibers la conreaven. 

TEOFRAST D’ÈRESOS (segle IV a. C.) deia que la rel és càlida i amargant, i per això s’empra
contra pigues i per depilar.  Amb els fruits es depilen les pells.  DIOSCÒRIDES (segle I)
descriu la planta amb força precisió. Diu que els fruits s’empren per a pelar els cuirs. I
els brots de les tiges, cuits,  es mengen com a diürètics i  laxants.  Contra les nafres
dolentes a les cames s’aplica la planta (fulles, tija o arrel) amb sal. La rel amb fenigrec i
besses és cosmètica i va bé contra acne, pigues, cicatrius, i taques. La rel, cuita amb oli
fins  que  s’estovi,  també neteja  la  pell  d’aquestes  impureses,  i  fa  que  s’esvaeixin  els
morats  vora  els  ulls  i  les  imperfeccions  a  les  ungles.  Contra  les  bosses  de  pus  o
abscessos, cal aplicar un emplastr de la rel cuita amb vi. La rel capolada s’aplica per a
recol·locar els ossos del cos humà. En ús intern, 4 g es prenen contra l’epilèpsia, cada
dia, durant un any. La mateixa dosis és adient contra l’atac de feridura o el vertigen.
Contra el verí de les serps cal prendre’n 8 g, però cal tenir en compte que a aquesta dosis

Bryonia dioica al món, segons GBIF



és abortiva i  trastoca la ment, gairebé paralitzant-la. La rel  en decocció és diürètica.
Contra  l’asma,  i  altres  espasmes  i  carn-esqueixats,  prendre-la  amb  mel.  Contra
l’esplenomegàlia, prendre’n en beguda 2 g barrejada amb vinagre, cada dia durant un
mes. També serveix el cataplasma de la rel amb figues, aplicat a la zona de la melsa. El
suc primaveral de la rel, amb xarop, va bé contra la sarna o la lepra. També va bé aplicar
el  fruit  madur  capolat  sobre  les  zones  afectades,  desfet  en  oli.  Per  augmentar  la
producció de llet barrejar el fruit amb grans de blat i anar xuclant-lo. 

NICHOLAS CULPEPER (segle  XVII)  confirma que la  rel  és  un purgant  fort  que  destorba
l’estómac i el fetge; i per tant cal no precipitar-se al prendre-la.  Però, presa amb molta
mesura, és molt bona contra les malalties del cap com l’epilèpsia, el vertigen i mareig,
atacs de feridura, i convulsions,  ja que lleva els mals humors del cervell. També és bona
per llevar el reuma de les articulacions i tendons; i contra les rampes i dolors als costats,
la  hidropesia  i  la  retenció  d’orina.  Neteja  els  ronyons  de  sorra  i  pedres.  Obra  les
obstruccions de la melsa i li lleva l’esclerosis. La rel bullida en vi, bevent-ne un cop a la
setmana  l’anar al llit, neteja la matriu i ajuda a que surti el fetus mort. Uns 4 g de rel
amb vi blanc fa venir la regla.  La barreja de mel amb rel triturada neteja els pulmons de
flegmes i redueix la tos als qui tenen asma; i també és bona per desfer coàguls interns.
Tant les fulles con els fruits o la rel netegen les nafres dolentes, gangrenes i herpes. La
rel, i encara millor el seu suc blanc, neteja la pell de barbs, pigues, taques, cicatrius
lletges, lepra, crostes, sarna o altres imperfeccions. L’hidrolat de la rel (destil·lat) fa el
mateix efecte però més suau. La rel  aplicada allà on s’ha fracturat un os fa  que es
recol·loqui  i  l’ajuda a soldar-lo.   També fa que la  pell  s’alliberi  de punxes o espines
clavades.  La  rel  amb  vi,  i  una  mica  de  llard,  neteja  abscessos,  i  infeccions  a  les
articulacions i voltadits.   

LITERATURA

«Si vols conservar la vaca sana dona-li rel de tuca i gençana». «Tuca i altavia fa tornar el
bou de mort a vida».  «La tuca i la berbena treuen el bou de pena». 

 

PROPIETATS MEDICINALS

• abortiva  (rel  aplicada  al  coll  de  la
matriu; o en banys de seient)

• analgèsica (perifèrica i central)
• anticancerígena
• anticonvulsiva
• antihelmíntica
• antiinflamatòria
• antioxidant FLO
• antiproliferativa
• antipsicòtica
• antireumàtica
• antitumoral
• colagoga
• comestible (circells)
• depilatòria FRU
• derivativa

• diürètica
• ecbòlica
• emmenagoga
• expectorant
• galactagoga
• hepatoprotectora
• hipotensora
• immunomoduladora
• inhibidora de la tripsina
• irritant
• mucolítica
• purgant
• rubefaent
• sudorífica
• tòxica (rel, fulles, fruits)
• vomitiva

USOS MEDICINALS   DE LA REL DE   BRYONIA DIOICA  

• abscessos
• accidents nuclears/radioactius
• acne

• aftes bucals  UE
• amigdalitis UE (cataplasma, 

gargarisme)



• artritis UE UI
• asma
• atac de feridura (hemiplegia)
• ateroesclerosis
• barbs
• bronquitis
• càlculs renals
• càncers (HN-5)
• càncer de bufeta T-24
• càncer de còlon HT-29
• càncer de fetge Hep-G2
• càncer de mama MDA-MB 231, 

HBL-100
• càncer de matriu HeLa
• carn-esqueixats UE
• catarro UE
• ciàtica UE
• cicatrius
• cirrosis hepàtica
• còlera
• colesterol alt
• congestions
• convulsions
• cops UE
• crup
• cucs intestinals
• diabetis
• disenteria
• dispèpsia
• dolors musculars
• edemes
• embòlia pulmonar
• epilèpsia
• erisipela UE
• Escherichia coli FUL
• esclerosis de la melsa
• escrofulosis infantil
• espines clavades
• esplenomegàlia
• febre FUL FRU
• febres de Malta
• flegmes als pulmons
• infertilitat
• gangrena
• genolls inflats i adolorits
• gota
• grip
• herpes
• hidropesia
• HIV-1

• hipertensió (maceració freda de la 
rel)

• impetigen
• infeccions a les articulacions
• Klebsiella pneumoniae FUL
• lepra
• limfoma de Burkitt BL41
• limfoma histiocític U937
• lumbago UE
• mal d’esquena UE
• mal d’estómac
• mal de cap UE
• mal de queixal
• mal de ventre UI UE
• malària
• mareig
• melanoma B16F10
• melsa inflamada UE
• miàlgies UE
• morats
• nafres a les cames
• ossos trencats
• penellons FRU UE
• pericarditis
• peritonitis
• picades d’escorpí (REL cuita UE)
• picades de serps verinoses
• pigues
• pirosis (cor agre, reflux esofàgic)
• pleuresia UE
• Proteus vulgaris FUL
• pulmonia UE
• punxades als costats (melsa, fetge)
• punxes clavades
• rampes
• retenció d’orina
• reuma
• reuma al cor
• sarna
• taques a la pell
• tendinitis
• tifus
• tiroides inflamat UE, UI
• tos
• tos ferina
• tuberculosis
• tumors al fetge
• úlceres intestinals
• vertigen
• voltadits

En  homeopatia s'usa molt  per a terrenys tuberculínics:  asma,  bronquitis,  pulmonia,
tuberculosi, processos pulmonars crònics, pleuresia, catarro, grip. També contra ciàtica,
lumbago, gota, i psicosis (5CH). Provoca molt embotiment mental a dosis a la 5CH, però
ja no a la 9 CH. Contra el poc rendiment esportiu, millor a la 9CH també. Les sensacions
que provoca la Bryonia dioica i que l’homeopatia corregeix són:  irritabilitat, capficar-se



per la feina i aversió al treball  mental, delir-se per tornar a casa o per romandre-hi,
somnis sexuals, mal de cap al front al desvetllar-se, molta set però poques ganes de
beure, delir-se per menges amb espècies, basques, rots, diarrea i/o restrenyiment amb
gasos, i menys duresa als pits abans de la menstruació. 

TOXICITAT

Els circells és poden menjar frescos (tuques), com a espàrrecs  fins, però la resta de la
planta és tòxica. És planta tòxica (i abortiva), especialment els fruits (per una proteïna de
66 KD). Uns 4 fruits ja poden donar molts problemes, i uns  15 poden matar un nen. Les
fulles i l’arrel poden ser tòxiques però no pas tant com els fruits, i menys ho serien si
s’assequessin o es bullissin. Tendres provoquen diarrea, còlics, i hemorràgies.  La rel mal
assecada es colonitza de fongs (Didymella,  Leptospahaeria, Pseudoperonospora i altres)
que podrien ser tòxics. La DL50 de l’extracte hidroalcohòlic de les fulles de Bryonia dioica
en rates és de 4.2 g/Kg. Però dosis repetides cada dia de 250 mg/Kg en ratolins no
provoquen efectes tòxics.   Amb dosi de 2 g/Kg d’extracte orgànic de la rl, ja el primer dia
els ratolins mostren dificultat per respirar, poc moviment i anormal, salivera, i alguna
convulsió i alf inal mort.    

PREPARATS   I DOSI  

Ungüent antiinflamatori i vulnerari: Umbilicus rupestris + all + julivert + Sedum rupestre
+ Ruta graveolens + Lilium pyrenaicum (ceba) + rels de malví (Althaea officinalis) + oli. 

Ungüent contra ferides, infeccions a les potes, i voltadits:  rel de carbassina + all + rel de
julivert + escorça de freixe + ruda: es bull tot plegat en greix de gallina. Serveix per les
persones i els animals. 

Cataplasma de rels bullides de malví i carbassina: contra grans i furóncols. 

Decocció de la rel + farigola + sabó antic: per rentats vaginals diaris per curar el càncer
de matriu. 

Tintura dels fruits madurs: contra dolors reumàtics en UE. També s’hi afegia romaní i
llimona. 

Rel:  banys,  cataplasma, decocció,  oli  (en fred o fregint-ho),  vinagre,  vi,  sal.  Si  es vol
conservar un cop collida, caldria assecar-la al forn un cop tallada en rodanxes. Si es té a
l’abast i no es vol matar la planta, es pot anar tallant les arrels secundàries o rames de la
principal. 

Cataplasma contra el tifus:  arròs + rel de carbassina capolada + flor de taronger + greix
de porc UE (12 hores). 

Enlleixiuada: rel de carbassina + romaní + oli d’oliva + cendra + Tanacetum parthenium.

• Decocció UI 10g/L: 1-2 tasses al dia.
• Pols 0.5-3 g per dia (purgant, vomitiu)
• Tintura: 2-5 g per diabetis.

Suc: 4-12 g en algun líquid saludable (sucnde fruita, etc.) 2 cops per setmana, 
contra l’epilèpsia

• Vi: 75 g de rel + 1 L de vi blanc. 50-60 g per dia com a diürètic en hidropesia.
• Oximel: 20 g rel capolada + 250 g de mel + 350 g de vinagre. Bullir_Ho 1/2 hora.

Colar.  Cada  2  hores  prendre’n  2  culleradetes  de  cafè,  contra  les  bronquitis
cròniques. 



• Supositoris:  extracte  de  rel  de  carbassina  150  mg  +  extracte  de  Colutea
arborescens 300 mg + mantega de cacau 5 g. Un supositori al dia com a laxant. 

• Tintura contra els morats: 10 g tintura de rel de Bryonia + 20 g tintura d'Arnica
montana . Una culleradeta de cafè per 100 g de sèrum fisiològic, en compreses. 

VETERINÀRIA

• UE per ferides del bestiar. L’aigua de bullir les tiges servia per rentar el braguer  contra
la mastitis a les vaques. També la rel en ungüent contra la coixera. Contra la ronya:
aigua de coura la rel UE o bé oli de ginebre + rel de carbassina + llard de porc.  

• UI a vegades s’ha donat al bestiar la rel cuita, contra indigestions o diarrea. Els porcs
senglars es deleixen per menjar-la.  Als gossos els purguen les fulles.  L’aigua de coure
la rel es dona a les vaques  per ajudar-les a expulsar les aigües durant el part. Contra
el prolapse vaginal de les vaques: ungüent de rel fregida en oli en UE. També en UI
després  del  part  de les  vaques,  amb rel  de  genciana.  L’aigua  de  la  rel  combat  la
hipotèrmia (per mal temps) amb tos i refredat a les vaques.

• Remei  contra  l’humor del  braguer,  quan ja  no  raja  llet.  Arròs de  paret  (Sedum)  +
boixets  (Calendula)  +  arrel  de  floravia  (Centaurea  calcitrapa)  +  arrel  de  carbassina
(Bryonia) + arrel de malví + pega negra + cera nova + oli + greix de gallina + 3 grans
d’all. Ho diu la LLUÏSA SADURNÍ de les Comes de Gombrèn.

• Arrel  de  carbassina  (Bryonia  dioica):  es  feia  servir  pels  constipats  i  per  les  vives
(angines)  dels  cavalls.  Se’ls  posava a  l’estable  enmig del  menjar.  Ho diu la  CARME

CORTINA, de Can Roca, de Pardines.

• Contra anorèxia (i per guarir nafres): rel de carbassina + vinagre + sal.

• Contra els cucs intestinals als porcs:  rel de carbassina + sègol.

• Contra el borm («moquillo») en cabres o vaques: aigua de coure la rel. 

PRINCIPIS ACTIUS   DE LA   BRYONIA DIOICA  
[Si no s’especifica, cal entendre que és a la rel]

• (22E, 24Z)-5-alfa-stigmasta-7, 22, 24(241)-trièn-3-beta-ol
• (22E,24Z)-estigmasta-7,22,24(241)-trienol  1%
• (24E) estigmasta-7,24(241)-dienol (=iso-avenasterol)  53.5%
• (24E)-14-alfa-metil-5-alfa-stigmasta-7, 24(241)-dièn-3-beta-ol 
• (24E)-14-alfa-metil-estigmasta-7,24(241)-dienol  1%
• (24E)-24-etil-29-nor-5-alfa-lanosta-7, 24(241)-dièn-3-beta-ol
• (24E)-24-etil-29-nor-5-alfa-lanosta-7, 9(11), 24(241)-trièn-3-beta-ol
• (24E)-24-etil-29-nor-5-alfa-lanosta-9(11), 24(241)-dièn-3-beta-ol
• (24E)-24-etil-29-nor-lanosta-7,24(241)-dienol  24%
• (24E)-24-etil-29-nor-lanosta-7,9(11),24(241)-trienol  6%
• (24E)-24-etil-29-nor-lanosta-9(11),24(241)-dienol 0.5%
• (24E)-4-alfa-metil-stigmasta-7,24(241)-dienol (=iso-citrostadienol)  30%
• (24E)-5-alfa-estigmasta-7, 9(11), 24(241)-trièn-3-beta-ol
• (24E)-estigmasta-9,11,24(241)-trienol  3%
• (24R)-24-hidroxi-24-vinil-lanosterol  FUL
• (24S)-24-hidroxi-24-vinil-lanosterol FUL
• (24S)-24-metil-tirucalla-5,25-dièn-3-beta-ol



• (24Z)-24-etil-29-nor-lanosta-9(11),24(241)-dienol  2.5%
• (24Z)-4-alfa-metil-stigmasta-7,24(241)-dienol (=citrostadienool) 2.5%
• (24Z)-estigmasta-7,24(241)-dienol (=avenasterol)  1%
• 1,2,3-trimetil-benzè
• 2-formil-9-[alfa-D-ribofuranosil] 
• 3-beta-hidroxi-27-nor-ciclo-artan-24-ona FUL
• 3-metil-glucosa
• 4-alfa-metil-ergosta-7,24(241)-dienol (=gramisterol) 2%
• 4,4-dimetil-5-alfa-poriferasta-7, 25-dièn-3-beta-ol
• 4,4-dimetil-poriferasta-7,25-dienol (24S/beta)  0.5%
• 5-alfa-estigmasta-7, 9(11)-dièn-3-beta-ol
• 10-alfa-cucurbita-5,24-dienol  6%
• 24-metil-29-nor-cicloart-24(241)-enol (=ciclo-eucalenol)  8.5%
• 24-metil-29-nor-lanosta-8,24(241)-dienol (=obtusofoliol)  3.5%
• 24-metil-29-nor-lanosta-9(11),24(241)-dienol 15%
• 24-metil-cicloart-24(241)-enol  5.5%
• 24-metil-dammara-20,24(241)-dienol 3%
• 24-metil-lanosta-7,9(11),24(241)-tirenol  1%
• 24-metil-lanosta-8,24(241)-dienol  2%
• 24-metil-lanosta-9(11),24(241)-dienol  2%
• 24-metil-tirucalla-5,24(241)-dièn-3-beta-ol
• àcid 3-alfa-hidroxi-multiflora-7,9(11)-dièn-29-oic
• àcid briocumàric (=àcid 3-alfa-p-hidroxi-cinamil-oxi-multiflora-7,9(11)-dièn-29-alfa-oic)
• àcid brionòlic (=àcid 3-beta-hidroxi-muliflor-8-èn-29-alfa-oic)
• àcid fenòlic FLO
• àdid ftàlic-di-2-propil-pentil-èster
• àcids grassos (trihidroxi-octadecaenoics)
• agents tànics
• alcaloides FUL REL
• alliaròsid
• antraquinona FUL
• apigenina-6-C-glucòsid-7-O-(6’’-cafeoïl-glucòsid)
• beta-carotè CIR
• bridiofina (PM 66000) FRU
• brioamàrid
• briodina 1 (PM 30000) [proteïna d’una cadena, inactivadora dels ribosomes]
• briodina 2 (PM 27000)
• briodulcòsids
• briodulcosigenina
• brioniaòsids A, B
• brionicina
• brionina
• brionòsids A-G
• briòsid
• briosigenina
• cabenòsid D
• campest-7-enol (24R/alfa)  1.5%
• cicloart-24-enol 39%
• colest-5-enol (=colesterol)
• cucurbitacines
• curmarà
• D-friedo-olean-14-enol (=taraxerol)  1%
• D:C-friedo-olean-7-enol (=multiflorenol)  0.5%
• D:C-friedo-olean-8-enol (=iso-multiflorenol)  5.5%
• D:C-friedo-urs-8-enol (=iso-bauerenol)  1.5%
• dammara-20,24-dienol (=dammaradienol) 2%



• delta-estigmasterol
• dihidro-cucurbitacina B
• ergosta-7,24(241)-dienol (=episterol)
• ergosta-7,25-dienol (24S/beta)  0.5%
• èster cafeic de saponarina
• esterols FUL
• estigmasta-7-enol (24R/alfa)  20.5%
• estigmasta-9(11)-enol (24R/alfa)  0.5%
• estigmasta-7,22-dienol (24R/beta)  6%
• estigmasta-7,E-24(28)-dièn-3-beta-ol
• estigmasta-7,25-dienol (24R/alfa)  2%
• estigmasta-7,9,11-dienol (24R/alfa)  1%
• eufa-7,24-dienol (=butirospermol)  3.5%
• flavonoides FLO  REL
• glucòsids amargs de triterpens FUL FRU
• heteròsids-C
• hipoxantina
• iso-multiflorenol
• iso-orientina
• iso-vitexina
• kaempferol FUL
• kaempferol-3,7-di-O-rhamnòsid FUL REL
• lanosta-9(11),24-dienol (=parkeol)  2%
• lectina REL
• lup-20(29=-enol (=lupeol)  3%
• luteïna CIR
• luteolina FUL
• lutonarina
• maaliol
• N4-(2-hidroxi-etil)-L-asparagina
• neoxantina CIR
• olean-12-enol (=beta-amirina)  3%
• oli essencial
• oxalat càlcic FRU
• polifenols REL FRU
• poriferasta-7-enol (24S/beta)  2.5%
• poriferasta-9(11)-dienol (24S/beta)
• poriferasta-7,22-dienol  1.5%
• poriferasta-7,22,25-trienol (24S/beta)  0.5%
• poriferasta-7,25-dienol (24S/beta)  0.5%
• quinones
• resines
• saponarina
• saponines
• tanins
• taraxast-20-enol (=psi-taraxasterol)  1%
• tetrahidro-cucurbitacina I
• tirucalla-5-èn-3-beta-ol 
• tirucalla-5,24-dièn-3-beta-ol 1%
• tirucalla-7,24-dienol 2%
• triterpens del tipus del cucurbità (10-alfa-cucurbità-5,24-dièn-3-beta-ol ... etc.) 
• urs12-enol (=alfa-amirina)  1%
• violaxantina CIR
• vitexina



MÉS INFORMACIÓ   SOBRE   BRYONIA DIOICA  
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