
CODONYER
Cydonia oblonga Miller 

[1768, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1] 2n = 34 
Etimologia: de Κυδωνία , antiga ciutat de Creta

Cydonia oblonga. Imatge de THOMÉ, OTTO WILHELM





NOMS POPULARS

Alemany: Quitte/Echte quitte / Kittenbaum / Kütte / Küttenbaum / Kötte / 
Köttenbaum / Quittenbaum / Schmeckbirne

Anglès: Quince/Apple-shaped quince / Common quince / Quince tree
Àrab: شائع/   سفرجل سفرجل
Armeni: /  Սերկևիլեն Սերկևիլենի սովորական
Bengalí: বি�বি�দানা
Castellà: Azamboa, azamboero de Granada, bembrillas, bembrillero, bembrillo, 

cacho, codón, codonera, codoñato, codoñera, coduñer, gamboa, marmello, 
membrilla, membrillal, membrillar, membrillera, membrillero, membrillero 
común, membrillo, membrillo de Portugal, membrillo dulce, membrillo 
macho, membrillo real, zamboa, zamboa de Granada, zamboero o zambu 

Català: Codonyer
Danès: Kvæde/Almindelig kvæde
Eslovac: Kutina/ Kutina navadna / Navadna kutina
Estonià: Harilik küdoonia
Finlandès: Kvitteni
Francès: Cognassier/Coignier / Coing / Coudonnier
Gaèlic: Cainche
Gal·lès: Coeden gwins
Grec: Κυδωνιά/ Κυδωνια / Κυδώνια η κοινή / Τζιηδωνιά
Hebreu: מוארך  ַחּבּוׁש
Holandès: Kweepeer/Japanse kwee / Kwee / Kweepeer soort / Lijsterbes soort
Hongarès: Birs/Birsalma / Birskörte
Italià: Cotogno/Mela cotogna
Japonès: マルメロ
Kurd: Bihok
Noreug: Kvede
Persa/Farsi:به
Polonès: Pigwa pospolita
Portuguès: Marmeleir/Gamboa / Gamboeiro / Marmeleiro-molar / Marmelo
Portuguès: Marmelo
Rus: Айва
Serbi: Дуња
Suec: Kvitten
Turc: Ayva
Txec: Kdouloň obecná/Kdouloň / Kdouloň podlouhlá
Ucraïnès: Айв /Айва довгастаа́
Xinès: 榲桲/ 榅桲

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

És  un  arbre  que  pot  arribar  als  8  m  d’alçària,  sense  espines,  de  la  família  de  les
Rosàcies. Els branquillons són tomentosos.  Les fulles són ovals, alternes,  de 6-12 cm,
curtament peciolades ,  enteres,  tomentoses per  sota.  Les flors  són d’un blanc rosat,
solitàries, subsèssils, terminals, d’uns 5 cm de diàmetre. El calze té els lòbuls foliacis,
ovals-lanceolats,  dentats-glandulosos,  igual  que les  estípules  que   es  marceixen.  Els
pètals, 5, sub-orbiculars, cargolats a la poncella. Hi ha 5 estils soldats a per la base.
L’ovari és ínfer i adherent. El fruit té forma de pera, i està estretament umbilicat al cim,
és groc, aromàtic, amb pelussa marró fàcil de treure, de sabor aspre si no es cou, amb 5
lòbuls amb 10-15 llavors cadascun, envoltades de mucílag. Fa 7-12  ×  6-9 cm i té la
polpa dura



Dins la família de les Rosàcies es distingeix per tenir les fulles enteres, simples,  les flors
amb 5 pètals, i 5 sèpals, el fruit carnós,  pluricarpel·lar, en pom, amb 10-20 llavors per
lòcul,  carpels  concrescents  amb  el  receptacle,  amb  el  cor  del  fruit  plurilocular  no
esclerificat del tot, carpels sense falsos septes, pètals sub-orbiculars, flors solitàries. 

MALURES:  Bucculatrix  bechsteinella,  Bucculatrix  pomifoliella,  Coleophora  cerasivorella,
Coleophora malivorella, Colletotrichum clavatum, Diplocarpon masplii, Erwinia amylovora,
Gymnosporangium clavipes.

Es pot hibridar amb la perera per donar lloc a l’anomenat Piro-cydonia danielli,  amb
arrels de codonyer. Les varietats Aromatnaya i la Kuganskaya fan codonys que es poden
menjar crus.  Alguns cultivars de codonyer són: 

• 'Aromatnaya'
• 'Bereczki'
• 'Champion'
• 'Cooke's Jumbo' (= 

'Jumbo')
• ‘De Husi’
• 'Dwarf Orange'
• 'Gamboa'
• 'Iranian'
• 'kashmiri Bumm 

tchoont'

• ‘Konstantinapolyi’
• 'Isfahan'
• 'Le Bourgeaut'
• 'Lescovacz'
• 'Ludovic'
• 'Maliformis'
• 'Meeches Prolific'
• 'Morava'
• 'Orange' (= 'Apple 

quince')
• 'Perfume'

• 'Pineapple'
• 'Portugal' (= 

'Lusitanica')
• 'Shams'
• 'Siebosa'
• 'Smyrna'
• 'Van Deman'
• 'Vranja' (='Bereczki')



HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

És originari del Caucas (Iran, Armènia, Turquia). Cultivat a bona part del món temperat.
Vol no massa calor ni massa fred, i sòls pobres. No resisteix d’adob químic ni l’excés
d’aigua, prefereix sòls poc àcids, argilosos, i gens salins.  

HISTÒRIA

Sembla ser que fa 5000 anys a Babilònia es cultivava el codonyer. DIOSCÒRIDES (segle I)
recomanava el  codony cru contra abscessos interns i diarrees, ortopnea. Els codonys
cuits, més suaus, combaten el prolapse de matriu o d’anus. Amb mel, són diürètics i
bons per a l’estómac. Aplicats crus en emplastre van bé contra el  restrenyiment, els
vòmits, l’ardor d’estómac, la mastitis, l’esclerosis de melsa i les callositats. Barrejant el
suc amb mel (1/12) es pot obtenir una mena de vi de codony. Amb els codonyes més
menuts es  pot  fer  una mena d’ungüent astringent.  Les flors  del  codonyer  calmen la
inflamació dels ulls, i preses amb vi frenen l’hemoptisis, la menstruació i la disenteria. 
PLUTARC (segles I-II) constatava que a la seva època les núvies mossegaven un codony
abans d’entrar a la cambra nupcial per tal que el primer bes li fos agradable al nuvi. El
nuvi també podia donar-hi un mos. PLINI EL VELL (segle I) constatava que hi havia al seu
temps una varietat de codony que es podia menjar cru, la de Milvo, a més d’altres tres
varietats.  APICI (segle I) donava una recepta de cuina per coure els codonys amb mel i
porros.   

CARLEMANY (segles VIII-IX) ordenà que es plantessin codonyers als horts dels monestirs
del seu territori. 
Per a NICHOLAS CULPEPER (segle CVII) el Quince tree és planta de Saturn. Els codonys vers
són bons contra la blennorràgia, diarrees i tota afecció que necessita astringència per ser
controlada.  El  codonyat  amb vinagre  desvetlla  la  gana dels  anorèxics.  Amb espècies
anima els deprimits i alleuja el fetge sobrecarregat, millora la digestió i corregeix la còlera
i la flegma.  Perquè sigui laxant s’hi pot afegir ruibarbre i mel.  El suc dels codonys
conserva el peix . El suc actua com a contraverí dels Helleborus.  L’oli de codonys va bé
per  reforçar  els  tendons distesos.  El  mucílag obtingut  al  bullir  les  llavors  va bé per
alleugerir la inflamació dels pits de les dones.  També contra al mal de coll o el mal a la
llengua, si es pren amb una mica de sucre. La borra dels fuits bullida i aplicada a les
nafres les cura. Aplicada amb cera ajuda a créixer el cabell.
La producció recent (2016) en milers de tones per països és de 130 a l'Uzbekistan, 125 a
Turquia, 110 a la Xina, 75 a l’Iran, 32 al Marroc, 30 al Líban, 28 a l'Azerbaidjan, 27 a
l’Argentina, 12 a Algèria, 11 a Sèrbia, 7 a Espanya, 2 a Xile i 675 al món en total.

Cydonia oblonga al món, segons GBIF



LITERATURA

És ben conegut el joc de paraules que es presta a substituir-ne alguna per una altra de
grollera: 
― «la Tia Maria de genollons collia codonys, de genollons codonys collia la tia Maria». 
MIGUEL DE CERVANTES escriu a «El licenciado vidriera» que un codony enverinat fa creure
al protagonista, que no correspon a l’amor de la xicota que l’enverina, que està fet de
vidre, i fer-se famós pel capteniment estrany i les al·locucions revolucionàries.
Una situació molt poc plaent en turc s’anomena com menjar codony cru: «ayvayı yemek«

ESOTERISME

Als Balcans quan neix una criatura es planta un codony com a símbol de fertilitat, amor
i llarga vida. L’arbre s’ha relacionat amb la lluna i amb les temptacions. Els fruits s’han
relacionat amb Hera, esposa fidel de Júpiter, patrona de mares i del matrimoni. Posar al
fruiter codonys madurs pot afavorir la fertilitat de la muller.  Menjar un codony abans de
consumar el matrimoni deien que afavoria tenir fills sans i felicitat  en el matrimoni.  Un
altre ritual per quedar embarassada és escriure el mot AHA sobre a pell d’un codony i
mantenir-lo  a casa durant to un cicle menstrual per acabar enterrant-lo al jardí i regar-
lo durant 3 dies després amb la mateixa orina.   
SOMNIS: Somniar amb un codonyer  pot voler dir que tindràs sort pel que fa al sexe. Si
el menges en somnis, significa paciència i satisfacció al final del període de tristesa. Si el
codony apareix podrit, això significa que la persona a la que estimes potser no mereixi
ser  estimada.  Recollir  en  un  somni  un  codony  caigut  del  codonyer  significa  que  la
persona a la que estimes no t’és fidel. Agafar directament el codony del codonyer significa
que el teu ímpetu farà que perdis la parella.  

PROPIETATS MEDICINALS DE   CYDONIA OBLONGA  

• activa receptors muscarínics LLA (1-
10 mg/mL)

• afrodisíac
• analgèsic
• antibacterià
• anticancerigen FRU
• antídot
• antiespasmòdic
• antifúngic FUL
• antigenotòxic FRU
• antihemolític
• antiinflamatori
• antioxidant
• antisèptic
• astringent
• broncodilatador LLA
• carminatiu
• catarro
• cordial
• decolorant d’anilines (p.p. polifenol-

peroxidases a pH 4-7)
• depuratiu
• digestiu
• diürètic
• emol·lient
• espasmolític LLA

• estimulant
• estomacal
• expectorant
• febrífug
• hepatoprotector FRU FUL
• hipoglucemiant
• hipolipidèmic
• hipotensor
• laxant
• mucolític
• oftàlmic
• pectoral
• preventiu  d’infart  de  miocardi  per

doxorubicina (quimioteràpia)
• protector dels espermatozous FUL
• protector dels glòbuls rojos
• protector de les mitocòndries
• protector renal FUL
• redueix la IgE
• refrigerant
• restaurador de les forces
• sedant
• tònic
• traumatismes UE
• vulnerari LLA (mucílag + Ag)



USOS MEDICINALS DE   CYDONIA OBLONGA  

• abscessos
• alcoholisme
• al·lèrgies tipus I
• anèmia FUL FRU
• anorèxia
• ansietat
• asma (+ llimona) FRU
• Aspergillus niger (LLA-etanol)
• ateroesclerosis FUL
• blennorràgia
• bronquitis FRU
• brucel·losis
• caiguda del cabell
• càncer LLA FUL
• càncer de còlon LS174 FRU (+ 5-FU)
• càncer de fetge Hep-G2 FRU
• càncer de matriu HeLa
• càncer de pulmó A549
• càncer de ronyó FUL
• catarro
• còlics
• colesterol alt FUL
• colitis ulcerosa
• còlon irritable LLA FRU
• conjuntivitis LLA FLO
• convalescències
• cremades LLA
• depressió
• dermatitis atòpica LLA-etanol UE
• diabetis FUL FRU
• diarrea FRU LLA FUL
• dipsomania
• disenteria LLA FRU
• dislocacions articulars
• dispnea LLA
• disúria FUL FRU
• dolors
• embòlia pulmonar
• enverinament per peix o per 

marxívol
• esclerosis esplènica
• esclerosis estomacal
• espasmes
• esquerdes als mugrons LLA
• estrès per confinament
• faringitis LLA FRU
• febre FUL
• ferides LLA
• fissures anals LLA
• gastritis
• gastroenteritis LLA
• glossitis

• gota
• halitosis
• Helicobacter pylori
• hematèmesis FLO (+ vi)
• hemoptisis (FLO + vi)
• hemorroides
• hepatitis
• hiperglucèmia FUL
• hipertensió
• indigestions
• infeccions
• inflamacions
• insomni
• Klebsiella pneumoniae (LLA-metanol)
• leucorrea
• mal d’estómac
• mal de cap
• mal de coll FRU LLA
• mal de ventre LLA FUL FRU
• mal humor
• mala circulació
• mastitis
• matriu caiguda
• mugrons esquerdats
• nàusees de l’embaràs
• nerviosisme FUL
• ofec a l’aixecar-se
• pell esquerdada
• penellons
• pirosis (cor-agre)
• prolapse rectalesprolapse uterí
• pulmonia
• reflux esofàgic FRU
• refredat
• restrenyiment LLA
• rinitis   LLA/ esprai amb suc de 

llimona + extracte de FRU
• sialorrea
• Staphylococcus aureus (LLA -

metanol)
• Staphylococcus epidermidis (LLA-

metanol)
• tos FRU LLA FUL
• traqueïtis FRU
• tromboflebitis
• trombosis FRU
• tuberculosis FRU
• tumors hepàtics
• úlcera d’estómac FRU
• úlceres FRU
• uretritis
• Vibrio cholera



FLOR DE BACH: manca d’integració de la feminitat.

PREPARATS

Aigua de vida: dels fruits net i esmicolats posats a fermentar amb llevat se n’extreu una
mena de vi que es destil·la per obtenir aquest licor, d’uns 25 º primer i per una segona
destil·lació, d’uns 60º. 
All-i-oli: polpa crua de codony + alls + oli ben remenat al morter. 
Amanida de codonys crus a llesques fines amb sal, pebre vermell picant (xile) i suc de
llimona. 
Aromatitzant de la roba, posats als armaris els fruits madurs. 
Barreja anti-COVID-9: 
Achyranthes bidentata 
Aloe vera  
Althaea officinalis  
Cassia fistula  
Cinnamomum camphora  
Cinnamomum zeylanicum  
Commiphora myrrha  

Cordia mixta  
Crocus sativa  
Cydonia oblonga  
Glycyrrhiza glabra  
Justicia adhatoda  
Malva sylvestris   
Momordica charantia 

Nigella sativa  
Ocimum sanctum 
Syzigium aromaticum  
Tinospora cordifolia  
Whitania somnifera 
Zingiber officinale  
Ziziphus jujuba  

Codonyat: es pelen els codonys, es lleva el cor i els pinyols, es talla a bocins la polpa
dura i es posa a bullir amb poca aigua. S’hi afegeix sucre, suc de llimona i unes miques
de canyella en pols. 
Codonys cuits. Els codonys, com les pomes, no cal posar-los al forn si es duen a les
alforges de la  bicicleta de muntanya durant una llarga travessia.  Queden com si  els
haguéssim cuits al micro-ones.  
Melmelada: del nom portuguès (marmelo) del codony, es refereix a un decuit amb sucre
homogeneïtzat. 
Pastissos («pastafrola») per celebrar el 18 de Juliol a base farina de blat, farina de blat de
moro,  mantega,  sucre,  ous,  pela  de  llimona,  codonyat,  moniato,  guaiaba,  llet
concentrada,  coco i  canyella.  És una massa plana amb una xarxa de romboidal  per
sobre. 
Smoothies:  suc de magrana + figa + codony + gínjol
Vi elaborat amb el suc dels codonys.  
Vi contra refredat:  1 L de vi es bull amb un codony verd tallat per la meitat, 3 figues
seques i 3 cullerades de mel, fins que es redueixi el líquid a la meitat. Es deixa refredar i
es cola. Se’n prenen 3-4 cullerades al dia.  

POSSIBLE TOXICITAT

Grans quantitats de llavors  poden paralitzar  la  respiració  degut  al  seu contingut en
cianhídric. 

PRINCIPIS ACTIUS DE   CYDONIA OBLONGA  

• 2,2,6,7 tetrametil-biciclo[4,3,0]nona-
4,9(1)-dièn-8-ol

• 2,2,6,7-tetrametil-
biciclo[4,3,0]nona-4,7,9(1)triè 

• 2,2,6,7-tetrametil-
biciclo[4,3,0]nona-4,9(1)-dièn-7,8-
diol

• 2,2,6,7-tetrametil-
biciclo[4,3,0]nona-4,9(1)-dièn-8-ona

• 3-hidroxi-7,8-dihidro-beta-ionol

• 3-hidroxi-beta-ionol
• 3-hidroxi-beta-ionona
• 3-oxo—5,6-epoxi-beta-ionol-9-O-

beta-D-glucopiranòsid FUL
• 3-oxo-alfa-ionol
• 4-hidroxi-beta-ionol
• 4-hidroxi-beta-ionona
• 4-oxo-beta-ionol
• 5,6-dihidroxi-beta-ionona



• 5,7-dihidroxi-2-N-pentacosanil-
cromèn-4-ona LLA

• 6-C-glucosil-8-C-pentosil LLA
• 6-C-glucosil-8-C—pentosil-crisoeriol

LLA
• 6-C-pentosil-8-C-glucosil-crisoeriol

LLA
• (6R)-3-oxo-4-hidroxi-7,8-dihidro-

alfa-ionol-9-O-beta-D-
glucopuiranòsid FUL

• 7,8-dihidro-vomifoliol
• àcid 3-cafeoïl-quínic FUL 9% LLA
• àcid 3-O-cafeoïl-shikími
• àcid  3,5-dicafeoïl-quínic  FUL  3.5%

LLA
• àcid  4-O-cafeoïl-quínic  FUL  0.5%

LLA
• àcid  5-O-cafeoïl-quínic  FUL  36%

LLA 19-24%
• àcid aldobiònic
• àcid ascòrbic FRU LLA
• àcid aspàrtic FRU LLA
• àcid betulínic
• àcid cafeoïl-quínic 80 ppm
• àcid cítric FUL 13.5% LLA
• àcid clorogènic FRU FUL
• àcid eicosanoic LLA
• àcid esteàric LLA
• àcid ferúlic
• àcid fumàric FRU FUL LLA
• glicina LLA
• àcid glutàmic FRU LLA
• àcid iso-clorogènic
• àcid linoleic LLA
• àcid linolènic
• àcid màlic 1-2% FRU FUL 7.5% LLA
• àcid mirístic
• àcid neo-clorogènic
• àcid oleanòlic
• àcid oleic LLA
• àcid oxàlic FUL 6%
• àcid p-cumàric
• àcid palmític LLA
• àcid quínic FUL 72% LLA
• àcid shikímic FRU FUL LLA
• àcid tartàric
• àcid tormèntic LLA
• àcid ursòlic FRU LLA
• àcids orgànics LLA  0.8g/Kg
• agents tànnics
• alanina LLA
• amigdalina
• aminoàcids LLA 1.3-1.7 g/Kg (àcid

aspàrtic,  àcid glutàmic,  asparagina
60-75% del total)

• apigenina-6,8-C-diglucòsid

• arabinosa
• asparagina LLA
• beta-carotè
• beta-daucasterol LLA
• Bor
• Calci
• catequina
• cel·lulosa
• cisteïna FRU LLA
• dehidro-vomifoliol
• dibenzofurans
• epi-catequina
• estel·larina (=6,8-di-C-glucosil-

crisoeriol)
• estel·larina-2 LLA (=6,8-di-C-

glucosil-crisoerioll)
• esteroides
• fenil-alanina LLA
• fenol-peroxidasa
• fenols 105-155 pell-FRU; 35-45 

polpa-FRU
• flavans-3-ols
• Ferro
• fibra
• flavonoides  pell-FRU  19%;  polpa-

FRU 3%
• Fòsfor
• fructosa
• galactitol
• galactosa
• glucosa
• glucòsid de ionona
• glucuronoxilans LLA
• glutamina LLA
• goma natural
• heracleïna
• hidroxi-prolina FRU LLA
• histidina LLA
• iso-leucina LLA
• iso-maltosa
• iso-schaftòsid  LLA  18%  (=6-C-

glucosil-8-C-glucosil-apigenina)
• kaempferol-3-O-glucòsid  93  ppm

FUL 3.5%
• kaempferol-3-O-rutinòsid  60  ppm

FUL 12.5%
• L-arabinosa
• leucenina-2 LLA (=6,8-di-C-glucosil-

luteolina
• leucina LLA
• leucoantocianidina
• maltosa
• mangiferina
• mannitol
• mannosa
• melezitosa



• metionina LLA
• mucílag   LLA: 

◦ 2,3-di-O-metil-xilosa 
◦ 2,3,4-tri-O-metil-D-xilosa
◦ 2,3,4-tri-O-metil-xilosa 
◦ 3-O-metil-D-xilosa 
◦ àcid 4-O-metil-alfa-D-

glucopiranosil-urònic
◦ àcid aldobiourònic
◦ àcid alfa-D-glucopiranosil-urònic
◦ àcid glucurònic
◦ àcid urònic 
◦ arabinosa
◦ cel·lulosa 
◦ galactosa 
◦ glucosa 
◦ mannosa 
◦ metil-glucosa 
◦ O-acetil-(4-O-metil-D-

glucurono)-D-xilà 
◦ polisacàrids  
◦ xilosa

• mucílags
• niacina
• nitrils LLA
• nonil-fenol
• oli essencial  
• ornitina LLA
• panosa
• pectina 1.8% FRU
• Potassi

• polina LLA
• proteïna
• proto-pectina
• quercetina-3-galactòsid  100  ppm

FUL 5.5%
• quercetina-3-O-rutinòsid FUL 21%
• rafinosa
• rhamnosa
• ribosa
• roseòsid
• rutina 5-6 ppm FRU FUL
• sacarosa
• schaftòsid  LLA  (=6-C-glucosil-8-C-

arabinosil-apigenina)
• serina FRU LLA
• sesquiterpens tetracíclics
• Sodi
• sorbitol
• taní LLA FRU
• terepenoides
• tirosina LLA
• trehalosa
• treonina LLA
• triptofan LLA
• valina LLA
• vicenina-2  LLA  (=6,8-di-C-glucosil-

apigenina)
• vitamina B1
• vitamina B2
• vitamina C
• vomifoliol
• Zinc

OLI ESSENCIAL   FRUITS  

• (Z)-3-hexenil-acetat [no augmenta al madurar]
• 5-hexenil-acetat 0.5% [+ al madurar]
• acetats
• alfa-bergamotè [- al madurar]
• alfa-farnesè [– al madurar] 70-80%
• cis-3-metil-5-[(E)-3′-metil-13′-butadièn-1′-il]tetrahidro-furan 
• ertil-decanoat
• èsters
• etil-2-octenoat
• etil-acetat
• sesquiterpens
• trans-3-metil-5-[(E)-3′-metil-13′-butadièn-1′-il]tetrahidro-furan 

OLI ESSENCIAL DE FULLES

• (E,E)-alfa-farnesè 4.5& • (E)-beta-ionona 5%



• (E)-fitol 3%
• (Z)-3-hexenol 4%
• (Z)-beta-farnesè 5%
• (Z)-e-hexenal 3%
• àcid hexadecanoic 7%
• alfa-farnesè

• benzaldehid 5%
• beta-linalool 5.5%
• beta-ionona
• germacre`D 8.5%
• marmelo-òxid









Codonys  , crus  
Valor nutricional p  e  r cada 100 g  

energia 57 Kcal = 238 KJ
carbohidrats 15.3 g
fibra alimentària 1.9 g
grasses 0.1 g
proteïnes 0.4 g
tiamina (vit. B1) 0.02 mg (2%)
riboflavina (vit. B2) 0.03 mg (2%)
niacina (vit. B3) 0.2 mg (1%)
àcid pantotènic 0.081 mg (2%)
vitamina B6 0.04 mg (3%)

àcid fòlic 3 μg (1%)
vitamina C 15 mg (25%)
Calci 11-18 mg (1%)
Ferro 0.7 mg (6%)
Magnesi 8 mg (2%)
Fòsfor 17-26 mg (2%)
Potassi 197-248 mg (4%)
Sodi 4-8 mg (0%)
Zinc 0.04 mg (0%)



EFECTES FISIOLÒGOCICS

L’extracte de fulles de codonyer en conills albins criats amb una dieta amb un excés de
colesterol no pot revertir el gruix de les plaques d’ateroma per+o sí els nivells sèrics de
lípids.  L’extracte de codonys a 80-240 mg/Kg/dia en rates fa que s’abaixi el nivell de
colesterol, de triglicèrids, ALT, AST, ALP, HDL i LDL-colesterol, urea i creatinina; a la
vegada que s’apuja el nivell  de HDL-colesterol i  de lipoproteïna-lipasa, SOD, GSH-Px,
lipasa hepàtica. Tot plegat amb un efecte similar  ala simvastatina, excepte pel que fa  a
les lipases. 
La combinació de codonyat amb suc de llimona redueix la de-granulació als basòfils, i
redueix la producció de IL-8 i de TNF-alfa als mastòcits i això ho fa adient per tractar
al·lèrgies com l’asma i la rinitis. També redueix la histamina i la producció d’eotaxina als
epitelis bronquials humans. El codonyat sol ja és capaç d’abaixar el nivell  de IgE als
afectats per dermatitis atòpica o altres al·lèrgies. L’extracte de la pela de codony inhibeix
la producció de TNF-alfa i IL-8 i augmenta la de IL-10 i IL-6 als mastòcits exacerbats per
LPS.  L’extracte etanòlic de fulles de codonyer a 25-100 mg/Kg evita en gran part l’efecte
inflamatori posterior del caragahenan o de l’àcid araquidònic administrat localment.
L’extracte de codony reverteix  l’efecte de l’estrès per confinament i això es palesa perquè
evita l’atròfia a la regió CA3 de l’hipocamp i evita que baixin el nombre de cèl·lules Ki67 i
DCX positives al gir dentat. Els polifenols de la pela del codony modulen la inflamació
provocada per LPS a macròfags derivats THP-1, redueixen la pujada de TNF-alfa, IL-8,
NF-kappaB, MAPKp38 i Akt.
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