
 
 

Σελίδα 1 
 

  

Xeronine  
αλ εξεπλεηήο ζηε Υαβάε, ν Γξ Ralph Heinicke ελεκεξψζεθε γηα ηα 

ζαπκαζηά νθέιε ησλ θξνχησλ Noni θαη απνθάζηζε λα βξεί ην 

θαξκαθνινγηθά ελεξγφ ζπζηαηηθφ ηνπ Noni. Ο Γξ Heinicke πέξαζε πάλσ 

απφ 45 ρξφληα κειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ελφο αιθαινεηδνχο πνπ 

αλαθάιπςε θαη νλφκαζε Xeronine. Σν Xeronine είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ 

αιθαινεηδέο πνπ είλαη θπζηνινγηθά πνιχ ελεξγφ θαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θαηάιιειε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θπηηάξσλ ζην ζψκα. ηελ έξεπλά ηνπ, ν Γξ 

Heinicke αλαθάιπςε φηη ν ρπκφο Noni πεξηέρεη αμηφινγα πνζά ηνπ 

πξνδξφκνπ ηνπ Xeronine πνπ ην νλφκαζε "Proxeronine". Ζ Proxeronine 

απειεπζεξψλεη ην θαζαξφ Xeronine ζηα έληεξα φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε έλα ηδηαίηεξν έλδπκν πνπ βξίζθεηαη επίζεο ζην 

ρπκφ Noni. 

Ζ ζεσξία ηνπ Γξ Heinicke είλαη φηη, φηαλ απειεπζεξψλεηαη ην Xeronine ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά ζε κνξηαθφ επίπεδν γηα ηελ 

επηζθεπή ηψλ θπηηάξσλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε. Ο Γξ Heinicke δειψλεη φηη ε αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ Xeronine είλαη λα 

ξπζκηζηεί ε αθακςία θαη ε κνξθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξσηετλψλ. Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη πξσηεΐλεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο κέζα ζηα θχηηαξα, απηφ εμεγεί πψο ε ρξήζε ηνπ ρπκνχ Noni πξνθαιεί έλα απίζηεπην επξχ θάζκα ησλ 

θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ. 

"Μεξηθά από ηα πξνβιήκαηα πνπ ε θαηαλάισζε ηνπ ρπκνύ Noni έρεη επλντθέο επηπηώζεηο είλαη: πςειή πίεζε αίκαηνο, 

εκκελνξξντθνί πόλνη, αξζξίηηδα, γαζηξηθά έιθε, δηαζηξέκκαηα, ηξαπκαηηζκνί, δηαλνεηηθή θαηάζιηςε, άλνηα, άζρεκε πέςε, 

αζεξνζθιήξσζε, πξνβιήκαηα αγγείσλ αίκαηνο, εζηζκόο λαξθσηηθώλ, αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ, θαη πνιιέο άιιεο. Αλ θαη απηόο 

ν θαηάινγνο πιεζηάδεη ηελ κηα ζειίδα πνπ γίλεηε εγρεηξίδην γηα έλα άλζξσπν ηεο ηαηξηθήο πνπ ηαμηδεύεη, πηζαλώο λα είλαη 

ζπληεξεηηθή." 

Δξ Ralph Heinicke 

ηαλ ν Ralph Heinicke πήξε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ζηε βηνρεκεία απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηαο, ζέιεζε λα δξαπεηεχζεη 

απφ ηνπο θξχνπο ρεηκψλεο Μηλεζφηα θαη έηζη αλάιαβε δνπιεηά ζηελ Dole Pineapple Company ζηε Υαβάε.  

Ζ πξψηε ηνπ εξγαζία ήηαλ λα αλαπηχμεη κηα κέζνδν γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ελδχκνπ πνπ αλαγθάδεη ηνλ αλαλά γηα λα εκπνδίδεη 

ηελ δεκηνπξγία επηδφξπηα δειαηίλεο.  

Βξήθε φηη ήηαλ ην έλδπκν πνπ απνθαιείηε bromelain θαη ζε εχζεην ρξφλν απηφο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ βξήθαλ έλαλ ηξφπν λα 

ην εμαγάγνπλ. χληνκα ε επηρείξεζε δηαπίζησζε φηη θάζε εκέξα πάλσ απφ ρίιηεο ιίβξεο απηνχ ηνπ αθαηέξγαζηνπ bromelain 

ελδπκηθνχ εθρπιίζκαηνο έκελε ζαλ αρξεζηκνπνίεην πξντφλ.  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ είρε θακία εκπνξηθή αμία, ν Πξφεδξνο ηεο επηρείξεζεο δήηεζε απφ ηνλ Γξ Heinicke λα εμεηάζεη εάλ 

ζα κπνξνχζε λα βξεί θάπνηα ρξήζε γηα απηφ ην πιηθφ. Σειηθά βξήθε φηη ήηαλ έλα πξσηετλνιπηηθφ έλδπκν πνπ είρε κεξηθέο 

ηαηξηθέο εθαξκνγέο. Δξγάζηεθε κε ηνπο Smith-Kline θαη ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο Rohr γηα λα επεθηείλεη ηελ ηαηξηθή ρξήζε 

ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε έγθξηζε FDA γηα απηφ ην έλδπκν έπξεπε λα θαζαξίζεη ην αθαηέξγαζην bromelain εθρχιηζκα 

θάησ ζε θαζαξφ έλδπκν. Πξνο έθπιεμε ηνπ θαη ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ φζν θαζαξφηεξν γηλφηαλ ην έλδπκν ηφζν ιηγφηεξν 

επεξγεηηθφο γηλφηαλ ζηηο ρξήζεηο ηνπ. Σειηθά, ζην θαζαξφηεξν ζηάδηφ ηνπ , είρε κφλν 5% ηεο αξρηθήο δχλακήο ηνπ γηα πνιιέο 

απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ. Ο Γξ Heinicke θιήζεθε έπεηηα λα βξεη ηη ήηαλ απηφ πνπ αθαηξέζεθε θαη πνπ έδηλε ζην αθαηέξγαζην 

bromelain εθρχιηζκα φιε απηήλ ηελ δχλακή.  

Δλ ησ κεηαμχ ε γηγαληηαία Ηαπσληθή επηρείξεζε θαξκάθσλ Toshiba είρε πξνσζήζεη επίζεο έλα 3εηέο, 3 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ πξφγξακκα γηα λα βξεζεί ε ίδηα απάληεζε. ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ είραλ μνδέςεη φια ηα ρξήκαηά αιιά δελ 

βξήθαλ ηελ απάληεζε. αλ θάπνηνο πνπ δελ ζηακαηά εχθνια, ν Γξ Heinicke ζπλέρηζε ηελ έξεπλά ηνπ θαη βξήθε ηειηθά πξνο 

κεγάιε ηνπ έθπιεμε φηη ην ελεξγφ ζπζηαηηθφ δελ ήηαλ πξσηεΐλε, πδαηάλζξαθαο ή ιίπνο, αιιά κηα νπζία γλσζηή σο 

αιθαινεηδέο. 

Σα αιθαινεηδή είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γλσζηέο θαηεγνξίεο θπηνρεκηθψλ θαη είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή γηα πνιιά 

ζχγρξνλα θάξκαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε. Με ηελ απνκφλσζε απηνχ ηνπ αιθαινεηδνχο ζε θαζαξφ ζηάδην, ήηαλ ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίζεη αθξηβψο ηελ ρεκηθή δνκή ηνπ.  

 

 

 



 
 

Σελίδα 2 
 

  

Δπεηδή κπνξoχζε λα κεησζεί ζε κηα μεξά θξπζηάιιηλε δνκή απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα πξφζεκα ην ιαηηληθφ “Xero” 

πνπ ζεκαίλεη "μεξφ" σο πξψην κέξνο ηνπ νλφκαηφο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ήηαλ κηα αιθαιηθή έλσζε θφιιεζε ην επίζεκα "ine" 

δείρλνληαο ηελ αιθαιηθή θχζε ηνπ. ηαλ ην πξφζεκα θαη ην επίζεκα ζπλδπάδνληαη καο δίλνπλ ηε ιέμε "Xeronine" πνπ 

ζεκαίλεη, "κηα μεξά αιθαιηθή έλσζε". Πνπ είλαη ην πεξηγξαθηθφ φλνκα πνπ επέιεμε γηα ηελ έλσζε πνπ αλαθάιπςε. 

Σειηθά δηαπίζησζε φηη ε Xeronine ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ βηνρεκηθφ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα θαη βαζηθφ γηα ηελ θαιή πγεία. 

Σφζν βαζηθφ πνπ ην αλζξψπηλν ζψκα έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα ηελ θαηαζθεπάζεη απφ ηελ πξψηε χιε πνπ 

βξίζθεηαη ζε νξηζκέλα θξνχηα. πσο κε πνιιέο άιιεο βηνρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη ζην ζψκα, δηαπίζησζε φηη νη 

ζεηηθέο ζθέςεηο θαη νη ζπγθηλήζεηο, καδί κε ηελ έθζεζε ζηελ ηέρλε, ηε κνπζηθή, ηε θχζε θαη ηελ πλεπκαηηθή εκπεηξία 

απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηεο.  

Δλψ νη αξλεηηθέο ζθέςεηο, νη ζπγθηλήζεηο θαη ε αγρσηηθή εκπεηξία θαηαζηέιινπλ ηελ παξαγσγή ηεο. Δπίζεο αλαθάιπςε φηη 

φπσο ην επίπεδν ηεο Xeronine ζην ζψκα κεηψλεηε κε ηελ ειηθία, ηελ πίεζε θαη κηα θησρή δηαηξνθή, έηζη θαη ην επίπεδν 

πγείαο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο κεηψλεηε καδί ηεο. 

  

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΓΔΙΞΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΦΤΗ ΣΟΤ XERONINE 

ληαο επηζηήκνλαο, ν Γξ Heinicke ήμεξε φηη ζα έπξεπε λα βξεί έλαλ ηξφπν λα απνδείμεη ηελ νπζηαζηηθή θχζε απηνχ ηνπ 

θαηαπιεθηηθνχ αιθαινεηδνχο πξνηνχ λα κπνξέζεη λα ζεσξήζεη απηφο ή νπνηνζδήπνηε άιινο φηη απηφ είλαη βαζηθφ γηα ηελ 

θαιή πγεία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπ κέζσ ζηα επηζηεκνληθά βηβιία γηα ελψζεηο παξφκνηεο κε ην Xeronine, εληφπηζε 

έλα πνπ είρε ρεκηθή δνκή πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά φκνηα. 

Απηφο ν ρεκηθφο μάδεξθνο νλνκάδεηε tetrodotoxin θαη είλαη ην πην ηζρπξφ λεπξνηνμηθφ δειεηήξην πνπ είλαη γλσζηφ. Δίλαη έλα 

ηζρπξφ αιθαινεηδέο πνπ βξίζθεηαη ζηα ςάξηα Puffer. ηαλ ν Γξ Heinicke αλαθάιπςε απηφ ην γεγνλφο ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ 

απηφο ήηαλ ν ηξφπνο λα θαζνξηζηεί ζίγνπξα εάλ ην Xeronine πνπ είρε απνκνλσζεί απφ ηνλ αλαλά ήηαλ βαζηθφ ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία ή φρη. Βιέπεηε, ν κφλνο ιφγνο πνπ ην ζψκα ιακβάλεη νξηζκέλεο ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο είλαη επεηδή απηέο 

κηκνχληαη ρεκηθά θάηη πνπ ην ζψκα έπξεπε θαλνληθά λα έρεη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε κνξθίλε είλαη εζηζηηθή ζηνλ εγθέθαιν 

κφλν επεηδή κηκείηαη ρεκηθά ηηο θπζηθέο ρεκηθέο νπζίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ νλνκάδνληαη endorphins θαη ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο δέθηεο ζηνλ εγθέθαιν. πλεηδεηνπνηψληαο απηφ ν Γξ Heinicke ζπκπέξαλε φηη ην tetrodotoxin πξέπεη λα κηκείηαη 

ην Xeronine. Δάλ απηφ ίζρπε, ν Γξ Heinicke ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε παξνπζία ηνπ Xeronine ζηνπο ηζηνχο ζα εκπφδηδε ηε 

ιήςε ηνπ δειεηεξηψδεο tetrodotoxin θαη ζα απέηξεπε ηε ζαλαηεθφξα επίδξαζή ηεο. 

  

ΔΝΑ ΑΠΙΣΔΤΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΠΔΙΡΑΜΑ! 

ε έλα πείξακα ν Γξ Heinicke απέδεημε φηη ην tetrodotoxin γίλεηαη απνδεθηφ απφ ην ζψκα κφλν φηαλ ιείπεη ην Xeronine. Απηφ 

ην απέδεημε παίξλνληαο 30 εξγαζηεξηαθά πνληίθηα θαη ηα δηαίξεζε ηνπο ζε 3 νκάδεο ησλ 10. Έδσζε κηα έγρπζε tetrodotoxin 

ζε κηα νκάδα θαη φια πέζαλαλ ακέζσο. Έπεηηα έδσζε κηα έγρπζε ελφο ηζνδχλακνπ πνζνχ Xeronine ζηε δεχηεξε νκάδα θαη 

θπζηθά φια έδεζαλ. Σειηθά αλάκημε καδί ηα πνζά tetrodotoxin θαη Xeronine πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη κε ηηο άιιεο 2 νκάδεο 

πνληηθηψλ θαη ηα ρνξήγεζε ζηελ ηξίηε νκάδα πνληηθηψλ. ρη κφλν έδεζαλ θαη ηα 10 απφ απηά ηα πνληίθηα, αιιά αληίζεηα απφ 

ηα πνληίθηα πνπ είραλ δερζεί εληεξηθή έγρπζε, δελ θαηζάξσζαλ επάλσ ζηα μχιηλα μέζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θινπβηά ηνπο. 

Αλη' απηνχ, απηά ηα πνληίθηα ήηαλ άγξππλα, ελεξγεηηθά, πεξίεξγα θαη δξαζηήξηα. Παξφιν πνπ απηά ηα πνληίθηα είραλ ιάβεη 

ζαλαηεθφξα δφζε απφ ην ηζρπξφηαην neurotoxin. Απηφ ην πείξακα απέδεημε φηη ην Xeronine είλαη έλα βαζηθφ βηνρεκηθφ ηεο 

θαιήο πγείαο θαη θπζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζψκαηνο. Λφγσ απηνχ, ην Xeronine ήηαλ ρνξεγεζεί, ιακβάλεηε θαηά πξνηίκεζε απφ 

ηνλ ηζηφ λεχξσλ, εκπνδίδνληαο ηελ είζνδν ζην δειεηεξηψδεο tetrodotoxin θαη έηζη παξέρεη φρη κφλν πξνζηαζία αιιά θαη 

εμαηξεηηθά θαιή πγεία θαη ζζέλνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σελίδα 3 
 

  

Σο θαρκαθοιογηθά ελεργό ζσζηαηηθό ηοσ Noni 

Απφ ηνλ Dr. R.M. Heinicke 

 "Έρσ αθηεξψζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο κνπ ζηε κειέηε απηήο ηεο κνλαδηθήο νπζίαο πνπ έρσ 

νλνκάζεη" Xeronine." Δίκαη πεπεηζκέλνο γηα ηα ηεξάζηηα νθέιε πνπ επηηπγράλνληαη κε ηνλ εθνδηαζκφ 

ηνπ ζψκαηνο κε κηα θαηάιιειε παξνρή απηνχ ηνπ πιηθνχ. Σν γεγνλφο φηη Tahitian Noni Int., έρεη 

αλαπηχμεη ηειηθά έλαλ ηξφπν λα παξνπζηάζεη ηνλ ρπκφ TAHITIAN NONI® ζηελ αγνξά κε επραξηζηεί. 

Δίκαη θαη ελζνπζηψδεο θαηαλαισηήο ηνπ ρπκνχ TAHITIAN NONI® θαη ππνζηεξίδσ ηελ απνζηνιή ηεο 

Tahitian Noni Ηλη.,  100%." 

 
Dr. Ralph 

Heinicke, 

Ph.D. 

Πώς δεκηοσργείηε ε Xeronine κέζα ζηο ζώκα κας 

  

Ζ έξεπλά κνπ πάλσ ζηα ελεξγά ζπζηαηηθά ηνπ Noni, άξρηζε κε κηα ζεηξά κειεηψλ γηα ην θπηφ ηνπ αλαλά. Γεδνκέλνπ φηη 

πεξίπνπ απφ ην 1972 πξνζπαζνχζα λα πξνζδηνξίζσ ην άγλσζην ζπζηαηηθφ "bromelain", ην νπνίν δίλεη ηελ πξψηε χιε  

παξαγσγήο απηνχ ηνπ ελδχκνπ κε ηηο ηζρπξέο θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. (Μεξηθέο θνξέο!)   

Μεηά απφ πνιιά απνζαξξχληηθά έηε έξεπλαο, πξνζδηφξηζα ηειηθά απηφ ην ζπζηαηηθφ σο λέν αιαθαινεηδέο ζην νπνίν έδσζα 

ην φλνκα "xeronine". Παξαηεξψληαο φηη νη θιηληθέο αμηψζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα bromelain θαη Noni ήηαλ ζρεδφλ 

ίδηεο, δνθίκαζα ηηο ίδηεο ηερληθέο ζηα θξνχηα Noni, κηα ηερληθή πνπ είρα αλαπηχμεη γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ xeronine απφ ηα 

θπηά ηνπ αλαλά. Ζ ηερληθή δνχιεςε!!! ρη κφλν ήηαλ ην ηθαλφ λα απνκνλψζεη ηελ ίδηα έλσζε απφ ηα θξνχηα Noni, αιιά θαη 

νη παξαγσγέο ήηαλ άξηζηεο. ήκεξα ην Noni είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνκφλσζε ηεο xeronine.  

Σν Xeronine είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ αιαθαινεηδέο πνπ είλαη θπζηνινγηθά ελεξγφ ζηε ζεηξά picogram. (Δθδνηηθή ζεκείσζε: 

έλα picogram είλαη έλα ηξηζεθαηνκκπξηνζηφ ελφο γξακκαξίνπ.) Δκθαλίδεηαη ζε ζρεδφλ φια ηα πγηή θχηηαξα ησλ θπηψλ, ησλ 

δψσλ θαη ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Δληνχηνηο, ην πνζφ ειεχζεξνπ αιαθαινεηδνχο είλαη πνιχ κηθξφ θαη είλαη αξθεηά θάησ απφ 

ηα φξηα ησλ θαλνληθψλ ρεκηθψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ.  

Αθφκα θη αλ ηα θξνχηα Noni έρνπλ έλα ακειεηέν πνζφ ειεχζεξνπ xeronine, πεξηέρνπλ ηα αμηφινγα πνζά ηνπ πξνδξφκνπ 

ηνπ xeronine. Απηφο ν πξφδξνκνο, πνπ έρσ νλνκάζεη "proxeronine", είλαη έλα παξάμελν κφξην. Σν κνξηαθφ βάξνο είλαη 

ζρεηηθά κεγάιν, δειαδή πεξίπνπ 16.000. ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα θνιινεηδή θπηά, απηφ ην θνιινεηδέο δελ πεξηέρεη 

νχηε ηα ζάθραξα, νχηε ηα ακηλνμέα, νχηε ηα λνπθιετληθά νμέα. Καηά ζπλέπεηα νη πεξηζζφηεξνη βηνρεκηθνί έρνπλ αγλνήζεη 

απηφ ην ζρεηηθά άθζνλν κφξην πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνχο.  

Σα θξνχηα Noni πεξηέρνπλ επίζεο ηελ αλελεξγφ κνξθή ηνπ ελδχκνπ πνπ απειεπζεξψλεη ην xeronine απφ ην proxeronine. 

Δθηφο αλ απηφ ην ππέξ-έλδπκν ελεξγνπνηεζεί θαηάιιεια, ν ρπκφο Noni ζα πξνθαιέζεη ιίγεο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο. 

Δπηπρψο, εάλ ηνλ ρπκφο Noni ηνλ πηνχκε κε έλα θελφ ζηνκάρη, ην θξίζηκν ππέξ-έλδπκν δηνρεηεχεηε κε ηελ πέςε ζην ζηνκάρη 

θαη κεηά ζηα έληεξα. Δδψ νη πηζαλφηεηεο είλαη πςειέο φηη κπνξεί λα έρεη ελεξγνπνηεζεί.  

Πνιιά έηε έξεπλαο απαηηνχληαη αθφκα γηα λα θαηαδείμνπλ πεηζηηθά πψο ην xeronine ιεηηνπξγεί ζην κνξηαθφ επίπεδν ζε έλα 

θχηηαξν. ην κεηαμχ κπνξψ λα πξνηείλσ νξηζκέλεο ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ σο νδεγφο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πεηξακάησλ. Βαζίδσ απηέο ηηο ππνζέζεηο θαη ζηα θιηληθά απνηειέζκαηα κε ράπηα bromelain θαζψο 

επίζεο θαη ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξγαζηεξίαθψλ πεηξακάησλ θαη πεξακάησλ ζε δψα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

θαζαξφ xeronine.  

Πξνηείλσ φηη ε αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ xeronine είλαη λα ξπζκίδεη ηελ αθακςία θαη ηελ κνξθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξσηετλψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη πξσηείλεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, έρνπκε ηε ζπλεζηζκέλε θιηληθή θαηάζηαζε φπνπ ε 

δηαρείξεζε ελφο απινχ θαξκάθνπ πξνθαιεί έλα απίζηεπην επξχ θάζκα ησλ θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ  

Πηζηεχσ φηη θάζε ηζηφο έρεη ηα θχηηαξα πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξσηετ'λεο, νη νπνίεο έρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο πεξηνρέο δεθηψλ γηα 

ηελ απνξξφθεζε ηνπ xeronine. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πξσηετ'λεο είλαη νη αδξαλείο κνξθέο ελδχκσλ πνπ απαηηνχλ 

απνξξφθεζε ηεο xeronine γηα λα γίλνπλ ελεξγά. Άιιεο πξσηείλεο γίλνληαη πηζαλέο πεξηνρέο δεθηψλ γηα ηηο νξκφλεο αθφηνπ 

αληηδξάζνπλ κε ην xeronine. Καηά ζπλέπεηα ε δξάζε ηνπ ginseng, bromelain θαη Noni ζην λα θάλνπλ θάπνηνλ λα αηζζαλζεί 

θαιά πξνθαιείηαη πηζαλψο απφ ην xeronine πνπ κεηαηξέπεη νξηζκέλεο πξσηείλεο δεθηψλ ηνπ εγθεθάινπ ζηηο ελεξγέο 

πεξηνρέο γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ ελδνκνξθίλεο, νη νξκφλεο επεκεξίαο. Άιιεο πξσηείλεο δηακνξθψλνπλ ηνπο πφξνπο κέζσ 

ησλ κεκβξαλψλ ζηα έληεξα, ηα αγγεία ηνπ αίκαηνο, θαη άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Ζ απνξξφθεζε ηεο xeronine ζε απηέο ηηο 

πξσηετ'λεο αιιάδεη ηε κνξθή ησλ πφξσλ θαη έρεη επηπηψζεηο έηζη ζηε κεηάβαζε ησλ κνξίσλ κέζσ ησλ κεκβξαλψλ.  
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Καηά ζπλέπεηα ε δξάζε bromelain, Noni, θαη ginseng ζηε βειηίσζε ηεο πέςεο κπνξεί λα είλαη απνδνηέα ζε απηήλ ηελ 

δξάζε. Απηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο πνιιέο ζπλαξπαζηηθέο ελέξγεηεο απηνχ ηνπ αιθαινεηδνχο πνπ πξφζθαηα 

αλαθαιχθζεθε. Γεδνκέλνπ φηη ην Noni είλαη κηα δπλαηή πεγή απηνχ ηνπ αιθαινεηδνχο, ν ρπκφο Noni κπνξεί λα είλαη έλα 

πνιχηηκν βνηαληθφ ζπκπιήξσκα. 

Τπάξρνπλ κεξηθά πξαθηηθά πξνβιήκαηα εληνχηνηο, ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρπκνχ Noni σο ζπκπιήξσκα πγείαο. Ζ γεχζε 

ηνπ ρπκνχ πνπ γίλεηαη απφ ψξηκν Noni είλαη άζρεκε. Καλέλαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ δελ ζα άγγηδε κε επεμεξγαζκέλν 

ρπκφ. Αθφκα θαη αθνχ είρα αθαηξέζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δπζάξεζηεο γεχζεο (δηάθνξα νξγαληθά νμέα) απφ ην ρπκφ, νη 

ζπλάδειθνί κνπ ηελ βξήθαλ αθφκα αθαηάιιειε γηα λα πηνπλ. Με θάπνην θφζηνο, νη επψδεηο ρεκηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ απφ ηελ πνηθηιία ηεο Υαβάεο. Δληνχηνηο, άιιεο πνηθηιίεο πνπ επδνθεκνχλ ζε άιια λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ είλαη 

επηφηεξεο ζηε γεχζε θαη θαιχηεξε πεγή Noni. 

Έλα άιιν θξίζηκν πξφβιεκα ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρπκνχ Noni σο ζπκπιήξσκα πγείαο είλαη ζπγρξνληζκφο. Δάλ πηείηε 

ηνλ ρπκφ κε γεκάην ζηνκάρη, ζα έρεη πνιχ κηθξή επεξγεηηθή δξάζε.  Ζ πεςίλε θαη ηα νμέα ζην ζηνκάρη ζα θαηαζηξέςνπλ ην 

έλδπκν πνπ ειεπζεξψλεη ην xeronine. Γηα έλα ζνβαξά άξξσζην άηνκν, πνπ πίλεη ηνλ ρπκφ κε άδεην ζηνκάρη, δεκηνπξγεί 

ζπάληα πξφβιεκα επεηδή ν αζζελήο είλαη πάξα πνιχ άξξσζηνο γηα λα ζειήζεη λα θάεη θάηη. Δληνχηνηο, γηα ην κέζν άηνκν 

πνπ ζέιεη λα πηεη ηνλ ρπκφ Noni ζαλ ηνλσηηθφ πγείαο, ν ζπγρξνληζκφο είλαη θξίζηκνο. Θα ζχλεζηελα 100 ml ηνπ ρπκνχ Noni 

κηζή ψξα πξηλ απφ ην πξφγεπκα. Απηή ηε ζηηγκή ν ρπκφο ζα πεξάζεη γξήγνξα κέζα ηνπ ζηνκάρη θαη ζηα έληεξα, φπνπ 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζην ελεξγφ έλδπκν. ε νπνηνδήπνηε άιιε ψξα ηεο εκέξαο, εηδηθά ηελ ψξα ησλ γεπκάησλ, ηα αξρηθά 

απνηειέζκαηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ρπκνχ Noni ζα είλαη ςπρνινγηθά θαη ζεξκηθά.Λφγσ ηεο ηζρπξήο γεχζεο, ε ςπρνινγηθή 

επίδξαζε κπνξεί λα κελ είλαη απαξαηηήησο ζεηηθή! Γηα λα έρεηε ηελ κέγηζηε επίδξαζε ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ Noni, ζα 

ζχλεζηελα ν ρπκφο Noni λα κελ πίλεηαη καδί κε θαθέ, κε θαπλφ ή νηλφπλεπκα. Μεξηθέο θνξέο ν ζπλδπαζκφο απηψλ κε ην 

Noni κπνξεί λα δψζεη κεξηθέο απξνζδφθεηεο παξελέξγεηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ζπλδπαζκφο ειιαηψλεη απιά ηελ 

επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ xeronine. 

Αλ θαη νη απηφρζνλεο ηεο Σατηήο ζπλεζηνχλ θαη ηα πξάζηλα θξνχηα θαη ηα ψξηκα θξνχηα, ε πξνζσπηθή κνπ ζχζηαζε είλαη 

λα ρξεεζηκνπνηείηαη κφλν ηα πξάζηλα θξνχηα. Σα πξάζηλα θξνχηα έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ελδερνκέλσο πνιχηηκα 

ζπζηαηηθά θαη ιηγφηεξν αλεπηζχκεηε γεχζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε ηεο xeronine, πνηέο 

κπνξεη λα είλαη κεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ ρπκνχ Noni; Πξψηα πξέπεη λα ζαο πξνεηδνπνηήζσ φηη γηα φιεο ηηο 

πηζαλέο εθαξκνγέο πνπ ζα απαξηζκήζσ, πξέπεη πάληα λα πξνζζέζεηε ηελ θξάζε "κεξηθνί ηχπνη αιιά φρη άιινη ηχπνη."  

Οη ειηθησκέλνη απηφρζνλεο ηεο Σατηήο ήηαλ αιεζηλά ηπρεξνί λα έρνπλ ηνπο ηαηξνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ βφηαλα θαη 

αλαγλψξηδαλ ην πνιχηηκν θπζηθφ πξντφλ θαη πνπ ήμεξαλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ απηφλ ην ζπκπιήξσκα ή ρπκφ κε ηελ 

θαηάιιειε ςπρνινγηθή πεηζψ.  

Ο Γρ Ralph Heinicke πρωηοπόρεζε ζηε κειέηε ηες αιθαιοεηδούς Xeronine. Η Xeronine  παραζθεσάδεηε ζηο ζώκα 

από ηης δοκηθές κολάδες Proxeronine  θαη Proxeronase. Ασηές οη δοκηθές κολάδες είλαη άθζολες ζηο τσκό ηωλ 

θρούηωλ Citrifolia Morinda. 

Ο Γξ Ralph Heinicke πξσηνπφξεζε ζηε κειέηε ηεο αιθαινεηδνχο Xeronine. Ζ Xeronine  παξαζθεπάδεηε ζην ζψκα απφ ηηο 

δνκηθέο κνλάδεο Proxeronine  θαη Proxeronase. Απηέο νη δνκηθέο κνλάδεο είλαη άθζνλεο ζην ρπκφ ησλ θξνχησλ Citrifolia 

Morinda. 

 
H Tahitian Noni Int., είναι η μόνη επισείπηζη ζηον κόζμο με ηη μέθοδο και ηην ηεσνολογία να εξεηάζει ηα καηάλληλα 

επίπεδα ηηρ Proxeronine. 
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Μειέηες ποσ δείτλοσλ ηελ αληηθαρθηληθή δραζηερηόηεηα ηοσ Noni  

  

Αληηθαρθηληθή δραζηερηόηεηα ηοσ Morinda Citrifolia ζηο ελδοπερηηολαϊθά εκθσηεσκέλο θαρθίλωκα πλεσκόλωλ 

Lewis ζε ζσγγεληθά όκοηο ποληίθη 

Furusawa, S.C. Chou & Y. Hokama Proc. West. Pharmacol. Soc. 37: 145-146 (1994) 

Απηή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή κειέηε απφ κηα νκάδα ησλ εξεπλεηψλ απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο πνπ θαζνδεγείηαη 

απφ ηελ Annie Hirazumi. Ζ θα Hirazumi ελδηαθέξζεθε γηα ηελ κειέηε ησλ θξνχησλ Noni ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο 

κε ηηο θαηαπιεθηηθέο ηδηφηεηέο ησλ. Ο παηέξαο ηεο βνήζεζε έλαλ θαιφ ηνπ θίιν κε ην ρπκφ ηνπ Noni θαη πηφ πξφζθαηνο, ε 

Annie ρνξήγεζε ηνλ θαζαξφ ρπκφ Noni ζε έλα ζθπιί πνπ πέζαηλε. Σν ζθπιί αλάξσζε σο εθ ζαχκαηνο θαη ε Annie 

απνθάζηζε λα αλαθαιχςεη πεξηζζφηεξα γηα απηφ ηφ απίζηεπην θξνχην. Ζ κειέηε απφ ηελ θα Hirazumi θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε δσληαλά εξγαζηεξηαθά πνληίθηα (ζπγθεθξηκέλα πνληίθηα C57BL/6) πνπ εηδηθά πνιχ δεθηηθά ζηα 

εκθπηεπκέλα θαξθηληθά θχηηαξα πλεπκφλσλ Lewis. ηα πνληίθηα εκθπηεχζεθαλ ηα ελεξγά θαξθηληθά θχηηαξα πλεπκφλσλ 

Lewis (LLC). Σα πνληίθηα ρσξίο αγσγή πέζαλαλ κεηά απφ 9-12 εκέξεο απφ ηελ εκθχηεπζε, απφ ηελ αχμεζε ησλ φγθσλ. Μηα 

κεξίδα ησλ πνληηθηψλ πνπ δερζεθαλ εκθχηεπκα ζεξαπεχζεθε κε ην ρπκφ Noni ζε πέληε ρσξηζηέο θαζεκεξηλέο αγσγέο. Ο 

ρπκφο Noni απνδείρζεθε φηη ηθαλφο λα απμήζεη ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πνληηθηψλ (απφ 105% έσο 123%), κε 9 απφ 

ηα 22 πνληίθηα επέδεζαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 εκέξεο. Σν πείξακα επαλαιήθζεθε ζε δηαθνξεηηθή νκάδα πνληηθηψλ κε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ρπκφο Noni: θαίλεηαη λα ελεξγεί έκκεζα ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εκπιέθνληαο ηα κεγάια θαγνθχηηαξα ή/θαη ηα ιεκθνθχηηαξα.  

  

Η επαγωγή ηωλ θαλοληθώλ θαηλόησπωλ κεηαζτεκάηηζε ζε RAS ηα θύηηαρα από Damnacanthal κε ηελ τρήζε 

Morinda Citrifolia.  

T. Hiramatsu, M. Imoto, T Koyano, K. Umezawa Cancer Letters 73 (1993) 161-166 

ε απηήλ ηελ κειέηε, κηα νκάδα ησλ ηαπσληθψλ εξεπλεηψλ κειέηεζε ηελ επίδξαζε πάλσ απφ 500 εθρπιίζκαησλ απφ 

ηξνπηθά θπηά ζην θχηηαξν K-ras-NRK (έλαο πξφδξνκνο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο θαξθίλσλ). Ζ έλσζε, damnacanthal, πνπ 

βξέζεθε ζην Morinda Citrifolia (Noni), βξέζεθε πσο είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγίαο Ras. Ζ έξεπλα: Σα 

θχηηαξα Ras βάιζεθαλ ζε 96 πηάηα θαη επσάζηεθαλ ζηνπο 33 βαζκνχο γηα 24 ψξεο. Σν εθρχιηζκα θπηψλ Noni πξνζηέζεθε 

θαη ε κνξθνινγία θπηηάξσλ εμεηάδφηαλ θάζε εκέξα γηα πέληε εκέξεο.  

Ζ ιεηηνπξγία Ras εκπνδίζηεθε απφ ην εθρχιηζκα θπηψλ. Απηή ε ίδηα έλσζε βξέζεθε πσο εκπνδίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

πξφσξσλσ-αληηγφλσλ ησλ ηψλ Epstein-Barr. Σν εθρχιηζκα απφ ην Morinda Citrifolia βξέζεθε γηα λα είλαη ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Ras κεηαμχ ησλ 500 εθρπιηζκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  

  

Steven M. Hall M.D. 

Ο Steven M. Hall, M.D., ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ ..1997 εμέζεζε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: "Έλαο άλδξαο 75 ρξνλψλ κε 

κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, κε πξφζθαην PSA 55, έδσζα ρπκφ Noni ζαλ ζπκβαηηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή ζεξαπείαο 

ηνπ θαη κέζα ζε 2 εβδνκάδεο, ην PSA ηνπ ήηαλ 1.1. Γελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν πνπ λα γλσξίδσ πνπ ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα κεηψζεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν ηνπ πξνζηάηε απφ 55 (δείρλνληαο αλεμέιεγθην θαξθίλν) ζε θπζηνινγηθφ 

1,1 θαη ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΗ ΑΤΣΟ Δ 2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ. 

  

Σα θσηοτεκηθά αληηζηρέθοσλ ηολ θαρθίλο 

Ζ δχλακε ησλ θπηνρεκηθψλ λα βνεζάλε ηελ θαιή πγεία θαη λα ειέγρνπλ ηνλ θαξθίλν είλαη ηφζν εληππσζηαθή πνπ ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Ηιιηλφηο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νιφθιεξν λέν ηκήκα κε 63 επηζηήκνλεο θαη θαζεγεηέο γηα λα εηδηθεπηνχλ 

ζηε θπηνρεκηθή έξεπλα! Δπηηξέςηε κνπ λα κνηξαζηψ καδί ζαο κεξηθά απφ ηα επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε 

απηήλ ηελ ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ έξεπλα. Ο Senior Science Advisor ζηελ ππεξεζία ηεο ακεξηθάληθεο δεκφζηαο πγείαο (U.S. 

Public Health Service), ν Dr. D.L. Davis δειψλεη, “ηα θπηνρεκηθά (Phytochemicals) κπνξνχλ λα πάξνπλ ηνπο φγθνπο θαη λα 

ηνπο εμνπδεηεξψζνπλ. Μπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ θαξθίλνπ." ην εξγαζηήξην 

πξφιεςεο θαξθίλνπ ηνπ θξαηηθνχ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οράηνπ, ν Γξ Mark Morse θαη νη ζπλάδειθνη ηνπ δηαπίζησζαλ φηη ηα 

θπηνρεκηθά ζην κπξφθνιν γλσζηά ζαλ sulforaphane ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηνπο φγθνπο ηνπ  νηζνθάγνπ θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 40% θαη λα κεηψζνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηέηνησλ θπηηάξσλ θαξθίλνπ θαηά 90%. Ο Γξ Paul Taladay πνπ 

εξγάδεηαη ζε John Hopkins Medical Institute έρεη δηαπηζηψζεη φηη απηά ηα ίδηα θπηνρεκηθά πξνζηαηεχνπλ ηα  δψα απφ ηελ 

πξνζβνιή ηνπ θαξθίλνπ αθφκα θαη φηαλ εθηίζεληε ζε ρεκηθέο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ θαξθίλν.  



 
 

Σελίδα 6 
 

  

χκθσλα κε ην Γξ Joseph Hotchkiss ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cornell, ηα θπηνρεκηθά ηνπ θνπκαξηθνχ φμηλνπ θαη 

ρισξνγελνχο νμένο είλαη ζε ζέζε λα απνβάινπλ ηνλ θαξθίλν πνπ πξνθαινχλ πνιιέο νπζίεο ζην ζψκα. Έλαο επηδεκηνιφγνο 

ζην παλεπηζηήκην Μηλεζφηαο, ν Γξ John Potter, είπε ζην πεξηνδηθφ ηνπ Newsweek, "ζρεδφλ ζε θάζε βήκα θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ θαξθίλνπ, ηα θπηνρεκηθά θαζπζηεξνχλ ή αληηζηξέθνπλ ηελ δηαδηθαζία." Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα 

θπηνρεκηθά πνπ κειεηήζεθαλ κέρξη ηψξα βξίζθνληαη ζηα ζπλεζηζκέλα ιαραληθά θαη ζηα καγεηξηθά ρνξηάξηα. Σν πξφβιεκα 

είλαη φηη ην πνζφ ζε απηά ηα ηξφθηκα είλαη ηφζν ρακειφ πνπ κφλν εάλ θάηε πνιιά απφ απηά γηα πνιχ θαηξφ ζα ζαο 

παξέρνπλ πξνζηαζία. Δάλ έρεηε ήδε θαξθίλν, απηφ πνπ ρξεηάδεζηε είλαη θπηά πνπ έρνπλ απηά ηα θπηνρεκηθά ζε αξθεηά 

κεγάιε πνζφηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

  

Σο Noni είλαη έλα ζεζασροθσιάθεηο θσηοτεκηθώλ 

ηαλ νη επηζηήκνλεο θπηψλ ζην ακεξηθάληθν ηκήκα γεσξγίαο κειέηεζαλ ηα θαηαπιεθηηθά θπηάNoni, γξήγνξα βξήθαλ ην 

κπζηηθφ ηεο θαηαπιεθηηθήο δχλακεο ηνπ λα αλαδνκεί ηελ πγεία. Πεξηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη πνηθηιία πγηεηλψλ 

θπηνρεκηθψλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν γλσζηφ θπηφ. Ο Dr. James A. Duke είλαη απφ ηνπο ηδηαηηέξσο παγθνζκίσο ζεβαζηφο 

επηζηήκνλαο ζηα θπηά θαη ην θπηνρεκηθφ πεξηερφκελφ ηνπο. ην απζεληηθφ ηνπ εγρεηξίδην πνπ αθνξά ηα θπηνρεκηθά, έρεη 

απαξηζκήζεη 23 δηαθνξεηηθά θπηνρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζην Noni θαζψο επίζεο θαη 5 βηηακίλεο θαη 3 αλφξγαλα άιαηα. Ζ 

έξεπλα γηα Noni ζπλερίδεηαη κε έλαλ  απμαλφκελν ξπζκφ θαη ζπλερψο αλαθαιχπηνληαη πεξηζζφηεξα θπηνρεκηθά. 

ΔΗΝΑΗ  ΑΠΗΣΔΤΣΖ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΩΝ ΦΤΣΟΥΖΜΗΚΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΣΑ ΘΑΤΜΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ, 

ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΟΗ ΚΑΗ ΑΘΔΝΔΗ ΒΗΩΝΟΤΝ ΑΝ ΑΠΟΣΈΛΔΜΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΚΑΣΑΠΛΖΚΣΗΚΟΤΦΡΟΤΣΟΤ! 

ΔΗΝΑΗ ΣΟΟ ΑΦΑΛΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΟΟ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΦΡΟΤΣΟ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ. 

Ζ ακεξηθάληθε ππεξεζία Διέγρνπ ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, θαζψο επίζεο θαη ην ηκήκα γεσξγίαο δηαηεξεί έλαλ θαηάινγν 

θπηψλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα γλσζηφ επηβιαβέο ζπζηαηηθφ θαη πνπ κε δηαξθείο δνθηκέο ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ θαη 

έρνπλ απνδεηρζεί αζθαιείο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε Απηφο είλαη γλσζηφο ζαλ θαηάινγνο GRAS (Generally Recognized 

As Safe/Γεληθψο Αλαγλσξηζκλέλα ζαλ Αζθαιή) Βαζηζκέλν ζην γεγνλφο φηη κεηά απφ  πξνζεθηηθή επηζηεκνληθή αλάιπζε 

θαλέλα επηβιαβέο ζπζηαηηθφ δελ βξέζεθε θαη φηη νη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο θαη νη Πνιπλεζηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ απηφ ην θπην 

πνπ νηθνδνκεί θαιή πγείαο ρσξίο δεκηά γηα ρηιηάδεο ρξφληα, ΣΟ NONI ΟΡΗΣΖΚΔ ΔΠΗΖΜΑ Ω ΓΔΝΗΚΩ 

ΑΝΑΓΝΩΡΗΜΔΝΟ ΑΝ ΑΦΑΛΔ. 

Αθφκα θη αλ ην Noni είλαη εμαηξεηηθά αζθαιέο, πάληα ζα πξφηεηλα ε εηζαγσγή ελφο λένπ θπηνχ ζηελ δηαηξνθή λα γίλεη κε 

πξνζνρή απφ απηνχο πνπ είλαη γλσζηφ πσο έρνπλ επαηζζεζίεο, αιιεξγίεο ή άζζκα. Θα πξνεηδνπνηνχζα επίζεο κηα γπλαίθα 

πνπ είλαη έγθπνο ή ζειάδεη λα ζπκβνπιεπζεί ηνλ παζνιφγν ηεο πξίλ ρξεζηκνπνηεί ην Noni ή νπνηνδήπνηε άιινδήπνηε θπηφ. 

Even though Noni is extremely safe, I would always suggest that the introduction of a new herb into the diet be approached 

with caution by anyone known to have food sensitivities, allergies, or asthma. I would also caution a woman who is pregnant 

or nursing to consult her physician before using Noni or any other herb. 

  

Πώς Noni βοεζά ηο ζώκα ζηελ κάτε κε ηολ θαρθίλο!  

Οη εξεπλεηέο ζην Παλεπηζηήκην Υαβάεο ηεο ζρνιήο ηεο Ηαηξηθήο, εηζήγαγαλ  θχηηαξα πνπ πεξηείραλ έλα είδνο ηνπ θαξθίλνπ 

πλεπκφλσλ γλσζηφ σο θαξθίλσκα πλεπκφλσλ Lewis, ζε κηα νκάδα πνληηθηψλ πνπ αλαπαξήρζεζαλ εηδηθά γηα λα είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε απηφ ην είδνο θαξθίλνπ. Μέζα ζε 9 έσο 12 εκέξεο ηα πνληίθηα πνπ δελ δφζεθε Noni ήηαλ φια λεθξά 

σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ. Δληνχηνηο, ζε κηα άιιε νκάδα απηψλ ησλ ίδησλ πνληηθηψλ δφζεθε έλα εθρχιηζκα 

ησλ θξνχησλ Noni ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ην ηέινο ησλ 12 εκεξψλ φηαλ ηα άιια πνληίθηα ήηαλ λεθξά, εθείλα 

πνπ είρε δνζεί Noni ήηαλ αθφκα δσληαλά θαη πγηή! ην ηέινο 24 εκεξψλ, ηα ζεξαπεπζέληα κε Noni πνληίθηα γίλνληαλ φιν θαη 

πην δπλαηά, απηφ ήηαλ κηα επέθηαζε 100% δσήο! Πξαγκαηηθά, 40% πνπ είλαη 9 απφ ηα 22 πνληίθηα πνπ ρνξεγήζεθε Noni, 

επέδεζαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 εκέξεο. Απηφ είλαη κηα δηάξθεηα δσήο πεξηζζφηεξν απφ 4 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε 

δηάξθεηα δσήο ησλ πνληηθηψλ πνπ δελ ρνξεγήζεθε ην Noni. Απηφ έλα απίζηεπην επίηεπγκα! Σψξα ζπκεζείηε, απηά ήηαλ 

νπνηαδήπνηε απιά πνληίθηα, απηά ηα πνληίθηα αλαπαξήρζεζαλ ζπγθεθξηκέλα γηα λα ελδψζνπλ ζε απηήλ ηελ κνξθή 

θαξθίλνπ. Γειαδή, ήηαλ "γελεηηθά θαηαδηθαζκέλα" λα είλαη ζχκαηα θαξθίλνπ. Παξφια απηά, έλα απιφ απφζπαζκα ηνπ Noni 

έδσζε ζε απηά ηα πνληίθηα ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ζπγγελψλ ηνπο. 

  

 

 

 



 
 

Σελίδα 7 
 

  

Πώς ηο έθαλε ηο Noni 

Ξέξσ, είζαζηε ζπλεπαξκέλνη γηα απηφ πνπ δηαβάδεηε φπσο αθξηβψο είκαη θη εγψ, αιιά ην θαιχηεξν κέξνο είλαη πψο ην Noni 

θαηέζηεζε απηφ ην απίζηεπην επίηεπγκα πηζαλφ! Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα ππέζεηαλ φηη θάηη ζην Noni είρε ζθνηψζεη ηα 

θχηηαξα θαξθίλνπ. Αιιά φπσο φινη νη θαινί επηζηήκνλεο, νη εξεπλεηέο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο ηεο ζρνιήο ηεο 

Ηαηξηθήο ζέιεζαλ λα κάζνπλ αθξηβψο πψο ην Noni είρε θάλεη ην ζαχκα ηνπ. Απηφ πνπ βξήθαλ είλαη αξθεηά εθπιεθηηθφ θαη 

πνιχ ζεκαληηθφ. Αλαθάιπςαλ φηη δελ ππήξμε ηίπνηα ζην εθρχιηζκα ηνπ Noni πνπ ζθφησζε ηα θχηηαξα θαξθίλνπ. Απηφ πνπ 

αλαθάιπςαλ ήηαλ φηη ππάξρεη κηα έλσζε πνιπζαθραξηδίσλ (6-D-glucopyranose pentaacetate) πνπ βξέζεθε ζην Noni πνπ 

ΑΤΞΖΔ ΣΖΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗ ΣΗ ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ ΠΟΤ 

ΔΝΗΥΤΑΝ ΣΖΝ ΦΟΝΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΩΝ ΛΔΤΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ. 

Καηαιαβαίλεηε ηελ κεγάιε ζεκαζία απηήο ηεο αλαθάιπςεο; Βιέπεηε ηα ιεπθά θχηηαξα ηνπ αίκαηνο πξέπεη λα ζθνηψλνπλ 

πνιιά πξάγκαηα εθηφο απφ ηα θχηηαξα θαξθίλνπ. Πξέπεη λα καο ππεξαζπίζνπλ ελάληηα ζηνλ ηφ, ηα βαθηεξίδηα, ηηο 

ακνηβάδεο, ηα παξάζηηα θαη φινπο ηνπο ηχπνπο εηζβνιέσλ. Αθνχ ην πνιπζαθραξίδην ηνπ Noni βνήζεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

γεληθήο θνληθήο δχλακεο ησλ ιεπθψλ θπηηάξσλ αίκαηνο, απηφ ζεκαίλεη φηη ελίζρπζε ηελ θνληθή δχλακε ηνπο ελάληηα ζε 

νπνηνδήπνηε εηζβνιέα. Γείρλεη φηη Noni είλαη κηα νπζία ελίζρπζεο αληηζσκάησλ πνπ κπνξεί λα καο δψζεη απηφ πνπ 

ρξεηαδφκαζηε γηα λα θεξδίζνπκε φηαλ καο επηηίζεηαη θάπνηνο νξγαληζκφο ζην ζψκα ζαο. 

  

Βρέζεθε περηζζόηερε δύλακε ζηελ πάιε θαηά ηοσ θαρθίλοσ 

Οη Ηάπσλεο επηζηήκνλεο έςαρλαλ κηα νπζία γηα λα παιεςνπλ ηνλ θαξθίλν. Έςαμαλ πάλσ απφ 500 δηαθνξεηηθά εθρπιίζκαηα 

απφ ηξνπηθέο θπηά ςάρλνληαο θάηη πνπ ζα εκπφδηδε ηελ αχμεζε ησλ θπηηάξσλ θαξθίλνπ RAS. Απηφο είλαη έλαο ηδηαίηεξνο 

ηχπνο θαξθίλνπ πνπ ηα θαθνήζε θχηηαξα απμάλνληαη γξήγνξα θαη είλαη δχζθνιν λα ζηακαηήζεη απηή ε αχμεζή ηνπο. 

Γξάθνληαο ζηελ εθεκεξίδα Cancer Letters (Γξάκκαηα ηνπ Καξθίλνπ), νη επηζηήκνλεο δήισζαλ φηη ην εθρχιηζκα ηνπ Noni 

ήηαλ θαηά πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ παξεκπφδηζε θαη ηελ νκαινπνίεζε κεηαζρεκαηηζκέλσλ RAS θπηηάξσλ 

θαξθίλνπ.  RAS είλαη έλα θαλνληθφ κέξνο ηεο δνκήο θπηηάξσλ ζε θάζε θχηηαξν. Δίλαη κηα κηθξή πξσηείλε πνπ είλαη κέξνο 

ηνπ RNA ηνπ θπηηάξνπ θαη θσδηθνπνηεί ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θπηηάξνπ. Μφλν φηαλ ελεξγνπνηείηαη απφ κηα θαξθηλνγφλν 

πξσηείλε κέζα ζην θχηηαξν πξνθαιεί ηα θχηηαξα λα αλαπαξάρζνπλ άγξηα. Δάλ κπνξείηε λα ζηακαηήζεηε απηήλ ηελ 

αλεμέιεγθηε δξαζηεξηφηεηα RAS, ζηακαηάηε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. Απηφ πνπ νη Ηάπσλεο επηζηήκνλεο βξήθαλ ήηαλ φηη 

έλα απφ ηα θπηνρεκηθά ζην εθρχιηζκα ηνπ Noni θάλεη αθξηβψο απηφ! Γηαπίζησζαλ φηη ήηαλ ην θπηνρεκηθφ ζην εθρχιηζκα ηνπ 

Noni, κε ην θαληαρηεξφ φλνκα Damnacanthal πνπ ην θάλεη απηφ. ηαλ πξφζζεζαλ ην εθρχιηζκα ηνπ Noni ζηα 

ελεξγνπνηεκέλα RAS θχηηαξα θαξθίλνπ, ηα παξαηήξεζαλ θαζεκεξηλά γηα πέληε εκέξεο. Απηφ πνπ είδαλ ήηαλ απίζηεπην! 

Αλέθεξαλ φηη αξγά θαη θαζεκεξηλά ηα θχηηαξα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ηε κνξθνινγία ηνπο (δνκή θπηηάξσλ) πίζσ ζην 

θαλνληθφ. Μφλν βάζεη απηνχ ηνπ είδνπο ζθιεξήο επηζηήκεο νη γηαηξνί κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ επάλσ ζηε δπλαηφηεηα ελφο 

εθρπιίζκαηνο θπηψλ φηη ζα επηηηεπρζεί ε επηζηξνθή ζε θαιή πγεία πνπ βιέπνπκε ηψξα θαη θιηληθά ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αγσλίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν. Καλέλαο δελ μέξεη εάλ ην Noni κπνξεί λα επαλαθέξεη ηελ θαιή πγεία ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, 

αιιά ε έξεπλα παξνπζηάδεη φηη ππάξρεη επηζηεκνληθή βάζε λα είλαη δπλαηφ. Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη κφλν ζην δείγκα ηεο 

έξεπλαο πνπ νινθιεξψζεθεπάλσ ζηα θπηα Morinda Citrifolia.Σα απνηειέζκαηα είλαη δείρλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ 

εγθπξφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο ηνπ Noni. 

  

Αλαιγεζηαθή δράζε θαη επηρεαζκός ζσκπερηθοράς από ηο Morinda Citrifolia 

C. Younos, A. Rolland, J. Fleurentin, M. Lanhers, R. Misslin, F. Mortier Planta Medica 56 (1990) 430-434 

ε απηήλ ηελ κειέηε, κηα νκάδα θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ Γάιιν επηζηήκνλα Chafique Younos, εμέηαζε ηα αλαιγεηηθά θαη 

εξεκηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ απνζπαζκάησλ ηνπ θπηνχ Morinda Citrifolia. Γλψξηδαλ ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε ηνπ θπηνχ 

ζαλ γεληθφ αλαιγεηηθφ θαη πξνζπάζεζαλ λα θαζνξίζνπλ εάλ απηφ ηζρχεη. Σν εθρχιηζκα απνδείρζεθε λα κελ είλαη ηνμηθφ θαη 

"παξνπζίαζε ζεκαληηθή, ζρεηηθή κε ηε δφζε, θεληξηθή αλαιγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πνληίθηα πνπ ρνξεγήζεθε." Απηή ε 

κειέηε πεξηέιακβαλε δηάθνξα πεηξάκαηα ζε πνληίθηα γηα λα θαζνξίζηεη ε αλαιγεηηθή επίδξαζε, ελδερνκέλσο, ησλ 

εθρπιηζκάησλ ησλ θπηψλ ηνπ Morinda Citrifolia (Noni). Σν ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ φηη ην απφζπαζκα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηέδεημε ηα αλαιγεηηθά απνηειέζκαηα κε ζπλέπεηα ζε θάζε πείξακα. Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο 

πεξηέιαβε κηα απιή δήισζε απφ ηνπο ζπληάθηεο: "Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα επηθπξψλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο αλαιγεηηθέο 

ηδηφηεηεο απηψλ ησλ θπηψλ." Σα αλσηέξσ αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ νινθιεξψζεθε γηα ηα θπηά 

Morinda Citrifolia. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο ηνπ Noni. 

  



 
 

Σελίδα 8 
 

  

THE NONI PLANT: A Hawaiian Gift of Healing 
Από ηελ Loretta Drumgool  

  

Οη καθξηλνί πξφγνλνη ησλ ζεκεξηλψλ Πνιπλήζησλ ζεσξείηαη φηη έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζηε Υαβάε απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία. Αξθεηνχο αηψλεο πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, απηνί νη εχξσζηνη θαη γελλαίνη άλζξσπνη νξγάλσζαλ κεγάια 

ηαμίδηα ζηελ ζάιαζζα κε ηαπεηλά θαλφ, θζάζαλε ζηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Πνιπλεζίαο πείπνπ ηνλ ρξφλν ηεο γέλλεζεο 

ηνπ Υξηζηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ αηψλσλ ν δηαθξηηηθφο πνιπλεζηαθφο πνιηηηζκφο πξνέθπςε θαη δηαζθνξπίζηεθε 

ζε φια ηα λεζηά πνπ ζεσξείηε πσο απνηεινχλ ηελ Πνιπλεζία θαη πνπ επεθηείλεηαη ζε έλα ηφμν απφ ηε Νέα Εειαλδία 

λνηηνδπηηθά έσο ηελ Υαβάε ζηα βνξεηναλαηνιηθά. 

ηαλ απηνί νη πξψηνη άπνηθνη άξρηζαλ ην ηαμίδη ηνπο ζην άγλσζην πήξαλ κε ηνπο ηα θπηά θαη ηα δψα πνπ ζεσξνχζαλ φηη 

είλαη βαζηθά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζηα λέα εδάθε πνπ έπιεπζαλ. Απφ ηα θπηά απηά πνπ νη άπνηθνη έθεξαλ καδί ηνπο, πνιιά 

είραλ εθαξκνγέο γηα ηνλ ηκαηηζκφ, ηηο πξνκήζεηεο θηεξίνπ, ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο θ.ιπ., αιιά 

πξψηηζηα ήηαλ ηξφθηκα θαη ηαηξηθά θπηά. Σν Taro, ε γιπθνπαηάηα, νη αξηφθαξπνη, νη κπαλάλεο θαη ηα δαραξνθάιακα είλαη 

πέληε απφ ηα πνιπλεζηαθά θπηά ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία. 

Απφ ηα δψδεθα θνηλά πνιπλεζηαθά ηαηξηθά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαβάεο, νθηψ απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα θπηά ζεσξείηαη φηη ηα θέξαλ ζηε Υαβάε απφ ηελ θεληξηθή θαη λφηηα Πνιπλεζία ζηα ηαμίδηα κε θαλφ πεξίπνπ 

1.500 έηε πξηλ. Αλ θαη πεξίπνπ 317 είδε θπηψλ ζεσξείηαη πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Υαβάεο ζηελ Ηαηξηθή κε βφηαλα, κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπρλά πξνβιήκαηα πγείαο. 

χκθσλα κε ηελ Γξ Isabella Abbott, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Υαβάεο, νη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο βνηαληθέο 

ζεξαπείεο ζηηο ίδηεο αζζέλεηεο πνπ πάζρνπκε θη εκείο ζήκεξα, απνηέιεζκα ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο (κε ηελ 

αμηνζεκείσηε εμαίξεζε "ησλ πνλνθέθαισλ"). Πξηλ απφ ηελ επαθή κε ηε δχζε (ν θαπεηάληνο Cook έθζαζε 1778), νη 

απνκνλσκέλνη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο ήηαλ ζρεηηθά ειεχζεξνη απφ αζζέλεηεο. Οη θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδαλ ησλ βνηαληθψλ 

ζεξαπείσλήηαλ κεηαμπ άιισλ νη θαθνήζεο ή απινί φγθνη, ηηο δεξκαηηθέο κνιχλζεηο, ηηο αλαπλεπζηηθέο κνιχλζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άζζκαηνο), ηε δπζπεςία, θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηα 

γεξαηεηά, ηνλ ππξεηφ θαη ηνπο κψισπεο, ηα ζπαζκέλα θφθθαια, δηαζηξέκκαηα θαη ηα θνςίκαηα. 

Ζ επαθή κε ηα πιεξψκαηα ηνπ θαπεηάληνπ Cook εηζήγαγε ηε βιελλφξξνηα, ηε ζχθηιε θαη ηε θπκαηίσζε, θαη ε ζπλερήο 

επαθή σο ην 1800 απνδεθάηηζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Υαβάεο κε ηελ ηιαξά, ηελ αλεκνβινγηά, ηε ρνιέξα, ηελ παξσηίηηδα, ηε 

γξίπε, ηελ πλεπκνλία, ιέπξα θαη άιιεο αζζέλεηεο. Ζ θαξκαθνπνηία ηεο Υαβάεο δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 

αζζέλεηεο, αιιά θαη ε δπηηθή ηαηξηθή δελ είρε θακία ζεξαπεία γηα απηέο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Μηα απφ ηηο κεγάιεο ηξαγσδίεο απηήο ηεο εξήκσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υαβάεο ήηαλ ε απψιεηα πιεξνθνξηψλ ζε πνιινχο 

ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Υαβάεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηεο βνηαληθήο ηαηξηθήο γλψζεο. Ζ παξάδνζε ηεο 

Υαβάεο απαίηνχζε νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ θξαηνχζαλ ηε γλψζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο ηεο Υαβάεο λα 

επηιέμνπλ έλαλ καζεηεπφκελν γηα λα πεξάζνπλ ηελ γλψζε πξηλ  πεζάλνπλ. Απηφ ήηαλ βαζηθφ αθνχ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηδαζθαιίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο δηδάζθνληαλ πξνθνξηθά. Οη επηδεκίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ επαθή κε ην 

δπηηθφ θφζκν θαζάξηζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Υαβάεο κε ηξφπν γξήγνξν θαη ζαλάζηκν πνπ δελ έδσζε ηνλ ρξφλν ε αξραία 

γλψζε ησλ ρηιηάδσλ έησλ απηνχ ηνπ  πνιηηηζκνχ λα κεηαδνζεί. Ζ ιίγε γλψζε πνπ έρνπκε ζήκεξα έρεη πξνέιζεη απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ πξψησλ ηζηνξηθψλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπιιάβνπλ ζηα γξαπηά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξαθηηθήο θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο πξηλ απφ ην 1820, θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ λα θαηαγξάςνπλ 

ηελ θνηλή γλψζε ησλ παιαηφηεξσλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο. 

ήκεξα, ε αξραία ηαηξηθή γλψζε ηεο Υαβάεο εμεηάδεηαη κε αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ πνπ επηθεληξψλεηαη επάλσ ηνπο 

εξεπλεηέο ηνκείο ηεο εζλνβνηαλνινγίαο θαη ηεο εζλνθαξκαθνινγίαο. Ζ αλάγθε δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο 

γηα ηνλ θαζνξίζκφ ησλ θαξκαθνινγηθά ελεξγψλ ελψζεσλ κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ θπηψλ ηεο Υαβάεο. Ζ αλάγθε γηα απηέο ηηο 

κειέηεο ηνλίδεηε απφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα ζηε δπηηθή ηαηξηθή, 60% ησλ γξαπηψλ ζπληαγψλ αθνξά νπζίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

θπζηθά ζηε θχζε. Ζ ζπαληφηεηα ησλ κειεηψλ κέρξη ζήκεξα γηα ηα ηαηξηθά θπηά ηεο Υαβάεο ζεκαίλεη φηη ε "γλψζε ησλ 

θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θπηψλ ηεο Υαβάεο είλαη αθφκα ειιηπήο" ιέεη ην Γξ Isabella Abbott ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Υαβάεο. 

Οη Γξ. Tabrah θαη Eveleth, ζε κηα έθζεζε ζε ηαηξηθφ πεξηνδηθφ ηεο Υαβάεο, κε ηνλ ηίηιν «Αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αξραίαο ηαηξηθήο ηεο Υαβάεο», δειψλνπλ φηη «νη Kahunas ηεο Υαβάεο ήηαλ ηδηαίηεξα εηδηθεπκέλνη 

κε ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζηε θπζηθή δηάγλσζε θαη ηε θαξκαθνινγία». Έλαο Kahuna ήηαλ εθπεδεπκέλνο δάζθαινο ηνπ αξραίνπ 

ζψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο, ηαηξηθήο θαη θηινζνθηθήο γλψζεο απνθαινχκελεο Huna. Σν Huna κεηαθξάδεηε σο "απηφ πνπ 

είλαη θξπκκέλν" θαη έλαο Kahuna ήηαλ απιά δάζθαινο ηνπ Huna. Οη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο δέρηεθαλ εχθνια ηηο ρξηζηηαληθέο 
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δηδαζθαιίεο ησλ ηεξαπνζηφισλ επεηδή ην Huna επίζεο δήισλε φηη ππάξρεη έλαο Θεφο θαη ζεψξεζαλ ηνλ Ηεζνχ έλα κεγάιν 

θαη ηζρπξφ Kahuna. Οη Kahunas ηεο αξραίαο Υαβάεο, πξίλ δηαθζαξεί ν πνιηηηζκφο ηνπο απφ ηνπο άπιεζηνπο θαη αηκνδηςείο 

θπβεξλήηεο θαη κε επφκελν ηελ απψιεηα ηεο γλψζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ άθημε ησλ ιεπθψλ πνπ ήηαλ θεκηζκέλνη φηη 

είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζαχκαηα πνπ ηα απέδηδαλ ζηνλ Ηεζνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο αλαγέλλεζεο 

ησλ λεθξψλ. ηαλ νη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη νη ηεξαπνζηνιηθνί ηεξείο δελ ήηαλ ηθαλνί λα αλαπαξαγάγνπλ ηα 

ζαχκαηα ηνπ Ηεζνχ, νη Kahunas επαλαζηάηεζαλ θαη επέζηξεςαλ ζηηο παιαηέο πξαθηηθέο. Οη ηεξαπφζηνινη, γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε κεηαηξνπή ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο κε ρξηζηηαληθέο πεπνηζήζεηο, έθηηα3αλ 

λφκνπο πνπ δειψζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ Huna παξάλνκε θαη ηηκσξεηέα κε πξφζηηκα αθφκα θαη θπιάθηζε. Ήηαλ κφιηο ιίγν 

πξηλ ηελ δεθαεηία ηνπ '60 πνπ απηνί νη λφκνη αθπξψζεθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο γλψζεο ράζεθε, 

ίζσο γηα πάληα. 

Ζ αξραία ηαηξηθή γλψζε ηεο Υαβάεο αζθήζεθε απφ δηάθνξεο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο Kahunas. Οη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο 

αλαγλψξηζαλ δχν θαηεγνξίεο αζζελεηψλ. Απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ δπλάκεηο έμσ απφ ην ζψκα θαη απηέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ δπλάκεηο κέζα απφ ην ζψκα. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπλάκεηο κέζα απφ ην ζψκα 

αληηκεησπίδνληαλ απφ ηνλ kahuna haha (εηδηθφο ζηηο (ηαηξηθφο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο), ην lapa`au kahuna (ηαηξφο) ή ην lapa`au 

kahuna la`au (βνηαλνιφγν). 

Ο Kahuna la`au lapa`au  άξρηδε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζε ειηθία πέληε εηψλ ζην ζπίηη ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ/ηεο. Γηα κία πεξίνδν 

πεξίπνπ 20 εηψλ κάζαηλε γηα ηα ηαηξηθά θπηά, ηελ επίδξαζή ηνπο ζην ζψκα, πνπ κεγαιψλνπλ θαη πψο λα ηα πξνεηνηκάδνπλ 

θαη λα δηαρεηξηδνληαη. Τπάξρνπλ κεξηθνί Kahuna la`au lapa`aus πνπ δνπιεχνπλ αθφκα θαη ζήκεξα, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ηαηξηθψλ θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη θαηνίθνη ηεο Υαβάεο, κε ηελ πξνζζήθε κεξηθψλ ζχγρξνλσλ θπηψλ φπσο ε 

Aloe Vera θαη ην Comfrey. 

Σν Noni, ηνπ νπνίνπ ην επηζηεκνληθφ φλνκα είλαη Citrifolia Morinda θαη ιέγεηαη επίζεο ηλδηθή κνπξηά θαη ήηαλ κηα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά θπηά πνπ θαιηεξγήζεθαλ ζηε Υαβάε απφ ηνπο πξψηνπο Πνιπλήζηνπο. Αλ θαη, φπσο αλαθέξζεθε πξηλ, ππάξρνπλ 

317 είδε θπηψλ πνπ ηεθκεξηψζεθαλ απφ ηνπο βνηαλνιφγνπο Kaaiakamanu θαη Akina ην 1922 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ηνπο βνηαλνιφγνπο ηεο Υαβάεο ηνπ πξν-20νχ αηψλα, κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα γλσζηέο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ αζζελεηψλ. Απφ ηηο 12 ζπρλφηεξα αλαθεξφκελα θπηα (8 απφ ηα νπνία ηα θέξαλ απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία) ην Noni είλαη ην δεχηεξν δεκνθηιέζηεξν θπηφ πνπ αλαθέξζεθε γηα ρξήζε ζηηο βνηαληθέο ζεξαπείεο. Οη 

Δζλνβνηαλνινγηθέο κειέηεο απφ ηελ Ηλδνλεζία απαιεζεχνπλ πνιιέο απφ ηηο ρξήζεηο γηα ην Noni κε εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαβάεο. 

Οη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο ρξεζηκνπνίεζαλ νιφθιεξα ηα θπηά Noni. Οη ξίδεο, νη κίζρνη, ν θινηφο, ηα θχιια, ηα ινπινχδηα θαη ηα 

θξνχηα φια αλαθέξνληαη κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ζηηο ζρεδφλ 40 γλσζηέο θαη πνπ θαηαγεγξακκέλεο βνηαληθέο 

ζεξαπείεο πνπ αθνξνχλ ην Noni. Δπηπιένλ, νη ξίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παξαγάγνπλ κηα θίηξηλε ή θφθθηλε ρξσζηηθή 

νπζία γηα ηα πθάζκαηα tapa, θαη ηα θξνχηα ηα ηξψγαλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηεο πείλαο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο 

πνιπλεζηαθέο ηζηνξίεο εξψσλ θαη ησλ εξσίδσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηελ πείλα ηξψγνληαο Noni. Τπάξρεη κηα ηζηνξία γηα ηνλ 

Kamapua`a, ηνλ Θεφ γνπξνχλη πνπ αγάπεζε ηελ Pele ηελ ζεά ησλ εθαηζηείσλ, ζαξθάδνληαο ηελ Pele κε ην άζκα, έρσ δεη ηε 

γπλαίθα λα καδεχεη ην noni/λα μχλεη ην noni /λα θνπαλάεη ην noni. Τπνζεηηθά, ην άζκα αλαθεξφηαλ ζηα κάηηα ηεο Pele πνπ 

ήηαλ θφθθηλα θαη απηή ζχκσζε ηφζν πνιχ πνπ κάισζε καδί ηνπ. Έλαο κχζνο ησλ λήζσλ Σφγθα ιέεη γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

Θενχ Maui ζηε δσή ηνπνζεηψληαο θχιια ηνπ Noni ζην ζψκα ηνπ. 

Σν θπηφ Noni είλαη έλα κηθξφ αεηζαιέο δέληξν πνπ βξέζεθε λα κεγαιψλεη ζε αλνηρπηηέο παξαζαιάζηεο πεξηνρέο θαη ζε 

δαζηθέο πεξηνρέο πεξίπνπ ζηα 1.300 πφδηα επάλσ απφ ηε ζηάζκε ζάιαζζαο. Σν θπην βξίζθεηε ζπρλά λα κεγαιψλεη θαηά 

κήθνο ησλ ξνψλ ηεο ιάβαο. Αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ επζχ θνξκφ ηνπ, ηα κεγάια θσηεηλά πξάζηλα θαη ειιεηπηηθά θχιια ηνπ, 

ηα άζπξα ζσιελνεηδή ινπινχδηα ηνπ θαη είλαη ηηο εκθαλείο σναγσγνχο, θαη ηα ζαλ "ρεηξνβνκβίδα" θίηξηλα θξνχηα ηνπ. Σα 

θξνχηα κπνξνχλ λα κεγαιψζνπλ έσο θαη 12 cm ή θαη πεξηζζφηεξν θαη θαιχπηνληαη απφ κηα άκνξθε επηθάλεηα κε 

πνιπγσληθά δηακνξθσκέλα ηκήκαηα. Οη ζπφξνη ηνπ πνπ έρνπλ ηξηγσληθή κνξθή θαη θαθεθφθθηλν ρξψκα, ζπλδένληαη κε 

έλαλ αεξνζχιαθα απφ ηε κία πιεπξά πνπ θάλεη ηνπο ζπφξνπο λα επηπιένπλ, (απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη, ελ κέξεη, ηελ επξεία 

θαηαλνκή ησλ θπηψλ ζε φια ηα λεζηά ηεο Υαβάεο). Σα θξνχηα Noni, φηαλ είλαη ψξηκα, έρνπλ κηα απνθξνπζηηθή γεχζε θαη 

κηα κπξσδηά. Ζ κπξσδηά θαη ε γεχζε ηνπ πνιηνχ ησλ θξνχησλ είλαη ηφζν απνθξνπζηηθά πνπ έλαο εξεπλεηήο ηα νλφκαζε 

ζπγγελή ηνπ "εκεηηθνχ"! Αλ θαη ηφζν γλσζην θαη δεκνθηιέο ζηα λεζηά, (ην παλεπηζηήκην ηνπ ηκήκαηνο βνηαληθήο ηεο Υαβάεο 

ιακβάλεη πεξίπνπ 10 θιήζεηο εβδνκαδηαίσο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ έλα θπηφ Noni) απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, κέρξη ηψξα, είλαη έλα κφλν εκπφδην ζηελ δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. 

Σν 1992, ν θ. Herbert Moniz, έλαο εμνπζηνδνηεκέλνη ζεξαπεπηήο ηνπ καζάδ θαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Maui, αλέπηπμε κηα 

δηαδηθαζία γηα λα αθπδαηψζεη ηα θξνχηα Noni θαη λα ηα θάλεη ζθφλε πνπ έρεη ιηγφηεξε κπξσδηά θαη γεχζε φηαλ ηνπνζεηείηαη 
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ζηηο θάςνπιεο. Ο θ. Moniz έκαζε γηα ηα θξνχηα Noni θαη ηελ ηαηξηθή ηνπο αμία φηαλ ην ζχζηεζε έλαο νηθνγελεηαθφο θίινο ζηε 

ζχδπγφ ηνπ, Lona, ε νπνία ππνβαιιφηαλ ζε ζεξαπεία γηα  θαξθίλν ηνπ καζηνχ. ηαλ ν θαξθίλνο ηεο θαο Moniz δελ 

ζεξαπεπφηαλ, ν θ. Moniz αλέπηπμε ηε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία ηα θξνχηα noni πνιηνπνηνχληαλ, νη ζπφξνη αθαηξνχληαλ θαη 

θπιάζζνληαλ γηα λα θπηεπηνχλ λέα θπηά θαη ν πνιηφο απνμεξελφηαλ κεηά ζε κνξθή ζθφλεο. 

Ζ ηαηξηθέο γλψζεηο θαη ε θαξκαθνπνηία ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο ζεσξνχληαη ηψξα αξθεηά ζχλζεηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη νη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηαηξηθέο θνηλφηεηεο ζήκεξα άξρηζαλ λα κειεηνχλ ηα θπηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο kahunas ηεο Υαβάεο. Ζ ζεκαζία απηψλ ησλ κειεηψλ ππνγξακκίδεηε ζε έλα απφζπαζκα απφ 

κηα έθζεζε ηνπ 1987 ζην πεξηνδηθφ Ethnopharmacology: "ην παξειζφλ, ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία έρεη ζηεξηρζεί ζπρλά 

ζηα ηξνπηθά θπηά σο πεγέο λέσλ θαξκάθσλ (π.ρ. θηλίλν, vincristine, tubocurine, ξεδεξπίλ (αληηυπεξηαζηθφ), θνθαίλε θαη 

πνιιά άιια). Δάλ ε βηνκεραλία πξφθεηηαη λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα θπηά γηα λα αλαπηχμεη ηα λέα πξντφληα, ππάξρεη 

κηα επείγνπζα αλάγθε γηα ηε ζπιινγή ησλ βαζηθψλ εζλνβνηαλνινγηθψλ ζηνηρείσλ... " 

ε κηα έθζεζε ζηελ 83ε εηήζηα ζπλεδξίαζε ηεο ακεξηθαληθήο έλσζεο γηα ηελ έξεπλα θαξθίλνπ ηνλ Μάην ηνπ 1992 (Hirazumi, 

Α., Furusawa, Δ., Chou, S.C., Okano, Γ. θαη Ching, Γ.,  ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηεο Υαβάεο, ηκήκα ηεο θαξκαθνινγίαο θαη ηκήκα 

ηεο ηαηξηθήο) αλαθέξεηε πσο ν ρπκφο ησλ θξνχησλ ηνπ θπηνχ Noni απνδείρζεθε φηη παξαηείλεη ζεκαληηθά ηε δσή ησλ 

πνληηθηψλ κε ην εκθπηεπκέλν θαξθίλσκα πλεπκφλσλ Lewis. Σν ζπκπέξαζκά ηνπο ήηαλ φηη θάλεθε λα θαηαζηέιιεηε ε 

αχμεζε ησλ φγθσλ έκκεζα κε ηελ ππνθίλεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.Ο κεραληζκφο ηεο ππνθίλεζεο είλαη αθφκα 

άγλσζηνο θαη είλαη θάησ απφ  πεξαηηέξσ κειέηε. 

ε έλα έγγξαθν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1949 ζην Pacific Science, ηξηκεληαίν αθηέξσκα ζηηο βηνινγηθέο θαη θπζηθέο επηζηήκεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Δηξεληθνχ, αλαθέξζεθε πσο ηα θξνχηα ηνπ Noni έδεημαλ έηξηεο αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο ελάληηα ζηα 

bacterias M. pyrogenes, E. coli and Ps. aeruginosa. 

Πξφζθαηα, ζε έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Honolulu Advertiser ζηηο 9 ηνπ Φεβξ. 1992, ε θαζεγεηήο ηεο βνηαληθήο ζην 

παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο, Isabella Abbott, αλαθέξζεθε ιέγνληαο "Οη αλζξψπνπο είλαη ηξειινί γηα απηφ ην θπηφ. Σν 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην δηαβήηε, ηελ πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηνλ θαξθίλν θαη πνιιέο άιιεο αζζέλεηεο." Δπίζεο, εξεπλεηήο 

R.M. Heinicke, δειψλεη φηη ηα θξνχηα Noni πεξηέρνπλ έλα θπζηθφ αιθαινεηδέο ην xeronine, θαζψο επίζεο θαη κηα ρεκηθή 

νπζία πνπ κεηαηξέπεηαη ζε xeronine κέζσ ηεο πεπηηθήο νδνχ. Οη αζζέλεηεο πνπ ζεσξεί πσο κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

βνεζεζνχλ απφ ην Noni είλαη: πςειή πίεζε αίκαηνο, εκκελνξξντθνί πφλνη, αξζξίηηδα, γαζηξηθά έιθε, δηάζηξεκκα, 

ηξαπκαηηζκνί, δηαλνεηηθή θαηάζιηςε, άλνηα, θησρή πέςε, αξηεξηνζθιήξπλζε, πξνβιήκαηα αγγείσλ αίκαηνο, εζηζκφο 

λαξθσηηθψλ θαη πφλνο. Δπηπιένλ, έρνπλ αλαθεξζεί επηηπρίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Noni ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ θαη ζε πξνβιήκαηα καηηψλ. Ο Γξ Joseph Betz, έλαο εξεπλεηήο θαξκαθνπνηφο ζην ηκήκα F.D.A. ηνπ Κέληξνπ 

Φπζηθψλ Πξτφλησλ γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ησλ Δθαξκνζκέλσλ Δηδψλ Γηαηξνθήο δειψλεη, "ην Citrifolia 

Morinda έρεη εμεηαζηεί γηα δηάθνξεο βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δψα θαη αληηκηθξνβηαθέο κειέηεο." Αλαθέξεη φηη ν μεξφο 

θαξπφο αλαπηχζζεη κηα νκαιή δηεγεξηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κπψλ θαη κηα ηζηακηλεξγηθή επίδξαζε.Ζ ξίδα αλαθέξζεθε 

επίζεο πσο έρεη αλαιγεηηθή θαη εξεκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο 30 επηεκβξίνπ 1993 ην ηεχρνο ηνπ Cancer Letters πεξηέρεη 

κηα έθζεζε απφ ην παλεπηζηήκην Keio θαη ην Ίδξπκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Ηαπσλία πνπ ηζρπξίδεηαη ηελ απνκφλσζε 

κηαο λέαο έλσζεο anthraquinone απφ ηε ξίδα ηνπ Noni απνθαινχκελε damnacanthal πνπ πξνθάιεζε ηελ θαλνληθή 

κνξθνινγία θαη ηελ θπηνζθειεηηθή δνκή ζηα θαξθηληθά θχηηαξα K-ras-NRK. Οη ζεκεξηλνί εξεπλεηέο ζηνπο αλεξρφκελνπο 

ηνκείο ηεο εζλνβνηαλνινγίαο θαη ηεο εζλνθαξκαθνινγίαο επηζηξέθνπλ πίζσ ζηνλ ρξφλν θαη αλαθαιχπηνπλ πάιη απηφ πνπ νη 

αξραίνη Πνιπλήζηνη ήμεξαλ θαζψο πξνζεθηηθά θαη ζηνξγηθά ηνπνζέηεζαλ ηνπο λένπο βιαζηνχο ησλ πνιχηηκσλ θπηψλ ηνπ 

Noni ζηα θαλφ ηνπο, κεηαμχ ησλ κπαλαλψλ, taro θαη ησλ γιπθνπαηάηαο θαη μεθίλεζαλ γηα άγλσζηνπο νξίδνληεο. ρεδφλ 

ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ ηψξα γηα απηνχο ηνπο πξψηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαβάεο, πψο θαη ηη ζα κηινχζαλ κεηαμχ ηνπο θαζψο 

έβιεπαλ ην ιακπξφ ηξνπηθφ ειηνβαζίιεκα, γηα άιιε κηα θνξά, ζηνλ απέξαλην θαη κνλαρηθφ σθεαλφ πνπ ηνπο θξάηεζε 

απνκνλσκέλνπο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν γηα ζρεδφλ 2.000 έηε. Δμαθαλίζηεθαλ, ζην πέπιν ηνπ ρξφλνπ αθήλνληαο καο 

κφλν ππαηληγκνχο γηα ηελ δσή ηνπο θαη ην αεηζαιέο δψξν ηνπ Noni.  
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Η Πποληπηική επίδπαζη καηά ηος Καπκίνος ηος Morinda citrifolia (Noni) 

M. Y. WANG
a
 and C. SU

b  

 aΣκήκα παζνινγίαο, θνιιέγην UIC ηεο Ηαηξηθήο, Ρφθθνξλη, Ηιιηλφηο 61107, ΖΠΑ 
b
Σκήκα R & D, Morinda Inc., Provo, Utah 84606, ΖΠΑ 

 Γηεχζπλζε γηα ηελ αιιεινγξαθία: Mian-Ying Wang, M.D. & M.S., Research Assistant Professor, Department of Pathology, 

UIC College of Medicine at Rockford, 1601 Parkview Avenue, Rockford, IL 61107. Voice: 815-395-5768; fax: 815-395-5793. 

mianwang@uic.edu  

  

Σν Citrifolia Morinda (Noni) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο ζηε ιατθή 
 
ηαηξηθή απφ ηνπο Πνιπλήζηνπο γηα πάλσ απφ 2.000 έηε. 

Έρεη αλαθεξζεί φηη έρεη ηα επξέσο ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηθαξθηληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 
θαη ζε θιηληθή πξαθηηθή θαη ζε πεηξακαηφδσα. Ο 

 
κεραληζκφο γηα απηά ηα απνηειέζκαηα παξακέλεη άγλσζηνο. Ζ ππφζεζε

 
φηη 

ην Citrifolia Morinda θαηέρεη κηα πξνιεπηηθή επίδξαζε θαηά ηνπ θαξθίλνπ,
 
ζην ζηάδην έλαξμεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο, 

κειεηήζεθε. Σα πξψηα ζηνηρεία 
 
καο έδεημαλ φηη θαηά 10% απφ ην πγξφ ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο Tahitian Noni

 ®  
ή  ρπκφο 

Tahitian Noni
® 

(TNJ), πνπ γίλεηαη απφ ηα θξνχηα Citrifolia
 
Morinda απφ ηελ Morinda Inc, ζε πφζηκν λεξφ γηα κηα εβδνκάδα 

ήηαλ ζε ζέζε
 
λα απνηξέςεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκπιεγκάησλ DMBA-DNA. Σα επίπεδα ζπκπιεγκάησλ 

 
DMBA-DNA κεηψζεθαλ 

θαηά 30% ζηελ θαξδηά, 41% ζηνλ πλεχκνλα, 42% 
 
ζην ζπθψηη, θαη 80% ζην λεθξφ ησλ ζειπθψλ αξνπξαίσλ SD. Αθφκε πηφ 

δξακαηηθά απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ ζε αξζεληθά C57 BL-6 πνληίθηα: 10%
 
TNJ ήηαλ ζε ζέζε λα κεηψζεη ην ζρεκαηηζκφ 

ζπκπιεγκάησλ DMBA-DNA θαηά 60% ζηελ 
 
θαξδηά, 50% ζηνλ πλεχκνλα, 70% ζην ζπθψηη, θαη 90% ζην λεθξφ. 

 
Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ν κεραληζκφο απηήο ηεο πξνιεπηηθήο επίδξαζεο, 

 
ε αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ TNJ 

εμεηάζηεθε in vitro ζε δνθηκέο
 
κε lipid

 
hydroperoxide (LPO) θαη tetrazolium nitroblue (TNB). 

 
ηε δνθηκή LPO, ην LPO 

νμεηδψλεη ην leucomethylene blue ζε methylene
 
blue παξνπζία ηεο αηκνγινβίλεο. Σν επαθφινπζν κπιε ρξψκα 

 
πνζνινγήζεθε ζε 660 nm θαζκαηνθσηνκεηξηθά. ηε δνθηκή

 
TNB, νη ξηδνζπάζηεο αληφλησλ ππεξνμηδίσλ (SAR) κείσζαλ ην 

TNB ζε formazan
 
blue πνπ κεηξήζεθε επίζεο κε απνξξφθεζε ζηα 602 nm. Ο TNJ παξνπζίαζε

 
αλάινγε ηεο δφζεο 

παξεκπφδηζε θαη LPO θαη ηνπ SAR ζην ζχζηεκά καο. 
 
Ζ αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ TNJ ζπγθξίζεθε κε ηα 

απνηειέζκαηα 
 
ηεο βηηακίλεο C, ηεο ζθφλεο ζπφξνπ ζηαθπιηψλ (GSP), θαη ηνπ pycnogenol (PYC) 

 
ζε θαζεκεξηλή δφζε 

ζχκθσλα κε ην επηπέδν εμππεξέηεζεο πνπ ζπζηήζεθε απφ ηνU.S.RDA
 
ή ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαδείρλνπλ φηη ε πξφιεςε ηνπ ζρεκαηηζκνχ 
 
ζπκπιεγκάησλ θαξθηλνγφλνπ DNA θαη ε αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

TNJ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνιεπηηθή επίδξαζε θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ Citrifolia Morinda. 

 

 

XERONINE 

As a researcher in Hawaii, Dr. Ralph Heinicke became aware of the marvelous benefits of the Noni fruit and set out to find 

the pharmacologically active ingredient of the Noni. Dr. Heinicke had spent over 45 years studying the effects of an alkaloid 

he discovered and named xeronine. Xeronine is a relatively small alkaloid which is physiologically very active and important 

for the proper functioning of all cells in the body. In his research, Dr. Heinicke discovered that the Noni juice contains 

appreciable amounts of the precursor of xeronine that he named "proxeronine". "Proxeronine" releases pure xeronine in the 

intestines when it comes in contact with a particular enzyme also found in the Noni Juice.  

Dr. Heinicke's theory is that, when released, xeronine actually works at the molecular level to repair damaged cells. Dr. 

Heinicke states that the primary function of xeronine is to regulate the rigidity and shape of specific proteins. Since these 

proteins have different functions within the cells, this explains how the administration of Noni Juice causes an unbelievably 

wide range of physiological responses. "Some of the problems which drinking Noni Juice might favorably affect are: high 

blood pressure, menstrual cramps, arthritis, gastric ulcers, sprains, injuries, mental depression, senility, poor digestion, 

atherosclerosis, blood vessel problems, drug addiction, relief of pain, and many others. Although this list looks like a page 

torn out of a traveling medicine man's manual, it is probably conservative." - Dr. Heinicke  
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When Ralph M. Heinicke received his doctorate in biochemistry from the University of Minnesota, he wanted to escape from 

those cold Minnesota winters and so he took a job with Dole Pineapple Company in Hawaii. His first assignment was to 

develop a method to extract the enzyme that caused pineapple to prevent gelatin deserts from setting up. He found it was an 

enzyme called bromelain and in due time he and his coworkers found a way to extract it. Soon the Dole Company found that 

every day they had over a thousand pounds of this crude bromelain enzyme extract left over as a waste product. At the time 

it had no commercial value, and so the company president asked Dr. Heinicke to see if he could find some use for this 

material. Eventually he found it was a proteolytic enzyme that had some medical applications. He worked with Smith-Kline 

and the Rohr pharmaceutical companies to expand its medical use.  

In order to get FDA approval for this enzyme he had to refine the crude bromelain extract down to an extremely pure 

protease enzyme. Much to his and the drug companies amazement, the more pure the enzyme became, the less beneficial it 

was in many of its applications. Eventually, in its purest state, it had only 5% of its original potency for many of its uses. Dr. 

Heinicke was then asked to find what it was they were removing that had given the crude bromelain extract all of its power. 

Meanwhile the giant Japanese drug company Toshiba had also launched a 3 year, 3 million dollar program to find the same 

answer. At the end of that time they had used up all their money and not found the answer. Not one to give up easily, Dr. 

Heinicke continued his research and eventually found to his great surprise that the active ingredient was not a protein, 

carbohydrate or fat, but a substance known as an alkaloid.  

Alkaloids are one of the most important classes of phytochemicals known, and are a major source from which many modern 

medicines are drawn from Nature. By isolating this alkaloid into a pure state, he was able to identify is exact chemical 

structure. Because it could be reduced to a dry crystalline structure he decided to use the latin prefix "Xero" meaning "dry" as 

the first part of its name. Since it was also an alkaline compound he tacked on the suffix "ine" indicating its alkaline nature. 

When the prefix and suffix are combined it gives us the word "Xeronine" which means, "a dry alkaline compound". Which is 

the descriptive name he chose for the compound he discovered.  

Eventually he found that Xeronine was a very important biochemical in the human body and essential for good health. So 

essential that the human body has a limited ability to manufacture it from the raw material found in certain fruits. Like many 

other biochemicals produced in the body, he found that positive thoughts and emotions, along with exposure to art, music, 

nature and spiritual experiences increased its production. While negative thoughts, emotions and stressful experiences 

suppressed it's production. He also learned that as the body's level of Xeronine declined with age, stress and a poor diet, the 

level of health and recovery declined right along with it.  

PROVING THE ESSENTIAL NATURE OF XERONINE  

Being a scientist, Dr. Heinicke knew that he would have to find a way to prove the essential nature of this amazing alkaloid 

before he or anyone else could really believe this was essential to good health. During the course of his research through the 

scientific literature for compounds similar to Xeronine, he located one that had a chemical structure that was extremely close.  

This chemical cousin is called Tetrodotoxin and is the most potent neurotoxic poison known to man. It is a potent alkaloid 

found in the Puffer Fish. When Dr. Heinicke discovered this fact he realized that here was a way to determine for sure 

whether the Xeronine he had isolated from the pineapple was essential to human health or not. You see, the only reason the 

body takes up certain toxic chemical substances is because they chemically mimic one the body must normally have. For 

example, morphine is addictive to the brain only because it chemically mimics natural chemicals of the brain called 

endorphins and are taken up by the same receptors in the brain. Realizing this Dr. Heinicke reasoned that Tetrodotoxin must 

mimic Xeronine. If this were true, Dr. Heinicke realized that the presence of Xeronine in the tissues would block the uptake of 

the poisonous Tetrodotoxin and prevent its lethal effect.  
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AN IMPORTANT GROUNDBREAKING EXPERIMENT!  

In a groundbreaking experiment Dr. Heinicke proved the Tetrodotoxin is accepted by the body only when Xeronine was 

missing. He did this by taking 30 laboratory mice and dividing them into 3 groups of 10 each. He gave an injection of the 

Tetrodotoxin to one group and they all immediately died. Next he gave an injection of an equivalent amount of Xeronine to 

the second group and of course they all lived. Finally he mixed together the amounts of Tetrodotoxin and Xeronine he had 

used with the other 2 groups of mice and injected the third group of mice. Not only did all 10 of these mice live, but unlike 

mice would normally do who have received an intestinal injection, they did not curl up in the wood shavings to recover when 

placed back in their cages. Instead these mice were alert, energetic, curious and active. Yet these mice had just received a 

lethal dose of the most powerful neurotoxin known to man. This experiment had proven that Xeronine is an essential 

biochemical of good health, and a natural constituent of the body. Because of this, Xeronine had been preferentially taken up 

by the nerve tissue, totally blocking out the highly poisonous Tetrodotoxin, and provided not only protection, but exceptionally 

good health and vigor as well. 

 

Αλαιγεζηαθή δράζε θαη επηρεαζκός ζσκπερηθοράς από ηο Morinda Citrifolia 

C. Younos, A. Rolland, J. Fleurentin, M. Lanhers, R. Misslin, F. Mortier Planta Medica 56 (1990) 430-434 

ε απηήλ ηελ κειέηε, κηα νκάδα θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ Γάιιν επηζηήκνλα Chafique Younos, εμέηαζε ηα αλαιγεηηθά θαη 

εξεκηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ απνζπαζκάησλ ηνπ θπηνχ Morinda Citrifolia. Γλψξηδαλ ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε ηνπ θπηνχ 

ζαλ γεληθφ αλαιγεηηθφ θαη πξνζπάζεζαλ λα θαζνξίζνπλ εάλ απηφ ηζρχεη. Σν εθρχιηζκα απνδείρζεθε λα κελ είλαη ηνμηθφ θαη 

"παξνπζίαζε ζεκαληηθή, ζρεηηθή κε ηε δφζε, θεληξηθή αλαιγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πνληίθηα πνπ ρνξεγήζεθε." Απηή ε 

κειέηε πεξηέιακβαλε δηάθνξα πεηξάκαηα ζε πνληίθηα γηα λα θαζνξίζηεη ε αλαιγεηηθή επίδξαζε, ελδερνκέλσο, ησλ 

εθρπιηζκάησλ ησλ θπηψλ ηνπ Morinda Citrifolia (Noni). Σν ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ φηη ην απφζπαζκα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηέδεημε ηα αλαιγεηηθά απνηειέζκαηα κε ζπλέπεηα ζε θάζε πείξακα. Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο 

πεξηέιαβε κηα απιή δήισζε απφ ηνπο ζπληάθηεο: "Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα επηθπξψλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο αλαιγεηηθέο 

ηδηφηεηεο απηψλ ησλ θπηψλ." Σα αλσηέξσ αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ νινθιεξψζεθε γηα ηα θπηά 

Morinda Citrifolia. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο ηνπ Noni. 

  

References Cited In The Text 

1. Limehouse,DVM, John B., Letter publicly circulated, dated February 6, 1997 

2. Hall, M.D., Steven M., Statement publicly circulated, dated January 7, 1997 

3. Phytochemicals, 1994, Newsweek Magazine, April 25 

4. Duke, PhD, James A., Handbook of Phytochemicals, Published by CRC Publishing, Boca Raton, Fl. 

5. Ibid 

6. Hirazumi, A, et al, 1994, Proceedings Western Pharmacology Society, 37: 145 146 

7. Hirazumi, A., et al, 1996, Proceedings Western Pharmacology Society, 39: 7-9 

8. Sylvester, Edward, J., 1986, Target Cancer, Charles Scribner's Sons,N.Y., 9. Fackelman, K., 1997, Science News, 151: 

274-275 

9. Hiramatsu, M, et al, 1993, Cancer Letters, 73: 161-66 

10. Lanettia, 1997, Carbohydrate Antigen 19- 9 Lab Report, SmithKline Beecham Clinical Laboratories 

11. Consuela, 1997, Carbohydrate Anitgen 19 9 Lab Results, Private Communication 

12. Levland, 0, & Larson, H.O., 1979, Some Chemical Constituants of Morinda Citrifolia (Noni), Planta Medica, 36: 186 -87 

13. Koumaglo, K., et al, 1992, Planta Medica, 58: 6 

14. Younos, C et al, 1990, Planta Medica, 56: 5 

15. Heinicke, Ralph, M., 1985, Bulletin National Tropical Garden, Hawaii 

 

 

 

 

 



 
 Σελίδα 

14 
 

  

THE NONI PLANT: A Hawaiian Gift of Healing 
Από ηελ Loretta Drumgool  

  

Οη καθξηλνί πξφγνλνη ησλ ζεκεξηλψλ Πνιπλήζησλ ζεσξείηαη φηη έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζηε Υαβάε απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία. Αξθεηνχο αηψλεο πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, απηνί νη εχξσζηνη θαη γελλαίνη άλζξσπνη νξγάλσζαλ κεγάια 

ηαμίδηα ζηελ ζάιαζζα κε ηαπεηλά θαλφ, θζάζαλε ζηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Πνιπλεζίαο πείπνπ ηνλ ρξφλν ηεο γέλλεζεο 

ηνπ Υξηζηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ αηψλσλ ν δηαθξηηηθφο πνιπλεζηαθφο πνιηηηζκφο πξνέθπςε θαη δηαζθνξπίζηεθε 

ζε φια ηα λεζηά πνπ ζεσξείηε πσο απνηεινχλ ηελ Πνιπλεζία θαη πνπ επεθηείλεηαη ζε έλα ηφμν απφ ηε Νέα Εειαλδία 

λνηηνδπηηθά έσο ηελ Υαβάε ζηα βνξεηναλαηνιηθά. 

ηαλ απηνί νη πξψηνη άπνηθνη άξρηζαλ ην ηαμίδη ηνπο ζην άγλσζην πήξαλ κε ηνπο ηα θπηά θαη ηα δψα πνπ ζεσξνχζαλ φηη 

είλαη βαζηθά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζηα λέα εδάθε πνπ έπιεπζαλ. Απφ ηα θπηά απηά πνπ νη άπνηθνη έθεξαλ καδί ηνπο, πνιιά 

είραλ εθαξκνγέο γηα ηνλ ηκαηηζκφ, ηηο πξνκήζεηεο θηεξίνπ, ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο θ.ιπ., αιιά 

πξψηηζηα ήηαλ ηξφθηκα θαη ηαηξηθά θπηά. Σν Taro, ε γιπθνπαηάηα, νη αξηφθαξπνη, νη κπαλάλεο θαη ηα δαραξνθάιακα είλαη 

πέληε απφ ηα πνιπλεζηαθά θπηά ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία. 

Απφ ηα δψδεθα θνηλά πνιπλεζηαθά ηαηξηθά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαβάεο, νθηψ απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα θπηά ζεσξείηαη φηη ηα θέξαλ ζηε Υαβάε απφ ηελ θεληξηθή θαη λφηηα Πνιπλεζία ζηα ηαμίδηα κε θαλφ πεξίπνπ 

1.500 έηε πξηλ. Αλ θαη πεξίπνπ 317 είδε θπηψλ ζεσξείηαη πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Υαβάεο ζηελ Ηαηξηθή κε βφηαλα, κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπρλά πξνβιήκαηα πγείαο. 

χκθσλα κε ηελ Γξ Isabella Abbott, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Υαβάεο, νη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο βνηαληθέο 

ζεξαπείεο ζηηο ίδηεο αζζέλεηεο πνπ πάζρνπκε θη εκείο ζήκεξα, απνηέιεζκα ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο (κε ηελ 

αμηνζεκείσηε εμαίξεζε "ησλ πνλνθέθαισλ"). Πξηλ απφ ηελ επαθή κε ηε δχζε (ν θαπεηάληνο Cook έθζαζε 1778), νη 

απνκνλσκέλνη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο ήηαλ ζρεηηθά ειεχζεξνη απφ αζζέλεηεο. Οη θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδαλ ησλ βνηαληθψλ 

ζεξαπείσλήηαλ κεηαμπ άιισλ νη θαθνήζεο ή απινί φγθνη, ηηο δεξκαηηθέο κνιχλζεηο, ηηο αλαπλεπζηηθέο κνιχλζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άζζκαηνο), ηε δπζπεςία, θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηα 

γεξαηεηά, ηνλ ππξεηφ θαη ηνπο κψισπεο, ηα ζπαζκέλα θφθθαια, δηαζηξέκκαηα θαη ηα θνςίκαηα. 

Ζ επαθή κε ηα πιεξψκαηα ηνπ θαπεηάληνπ Cook εηζήγαγε ηε βιελλφξξνηα, ηε ζχθηιε θαη ηε θπκαηίσζε, θαη ε ζπλερήο 

επαθή σο ην 1800 απνδεθάηηζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Υαβάεο κε ηελ ηιαξά, ηελ αλεκνβινγηά, ηε ρνιέξα, ηελ παξσηίηηδα, ηε 

γξίπε, ηελ πλεπκνλία, ιέπξα θαη άιιεο αζζέλεηεο. Ζ θαξκαθνπνηία ηεο Υαβάεο δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 

αζζέλεηεο, αιιά θαη ε δπηηθή ηαηξηθή δελ είρε θακία ζεξαπεία γηα απηέο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Μηα απφ ηηο κεγάιεο ηξαγσδίεο απηήο ηεο εξήκσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υαβάεο ήηαλ ε απψιεηα πιεξνθνξηψλ ζε πνιινχο 

ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Υαβάεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηεο βνηαληθήο ηαηξηθήο γλψζεο. Ζ παξάδνζε ηεο 

Υαβάεο απαίηνχζε νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ θξαηνχζαλ ηε γλψζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο ηεο Υαβάεο λα 

επηιέμνπλ έλαλ καζεηεπφκελν γηα λα πεξάζνπλ ηελ γλψζε πξηλ  πεζάλνπλ. Απηφ ήηαλ βαζηθφ αθνχ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηδαζθαιίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο δηδάζθνληαλ πξνθνξηθά. Οη επηδεκίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ επαθή κε ην 

δπηηθφ θφζκν θαζάξηζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Υαβάεο κε ηξφπν γξήγνξν θαη ζαλάζηκν πνπ δελ έδσζε ηνλ ρξφλν ε αξραία 

γλψζε ησλ ρηιηάδσλ έησλ απηνχ ηνπ  πνιηηηζκνχ λα κεηαδνζεί. Ζ ιίγε γλψζε πνπ έρνπκε ζήκεξα έρεη πξνέιζεη απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ πξψησλ ηζηνξηθψλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπιιάβνπλ ζηα γξαπηά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξαθηηθήο θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο πξηλ απφ ην 1820, θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ λα θαηαγξάςνπλ 

ηελ θνηλή γλψζε ησλ παιαηφηεξσλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο. 

ήκεξα, ε αξραία ηαηξηθή γλψζε ηεο Υαβάεο εμεηάδεηαη κε αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ πνπ επηθεληξψλεηαη επάλσ ηνπο 

εξεπλεηέο ηνκείο ηεο εζλνβνηαλνινγίαο θαη ηεο εζλνθαξκαθνινγίαο. Ζ αλάγθε δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο 

γηα ηνλ θαζνξίζκφ ησλ θαξκαθνινγηθά ελεξγψλ ελψζεσλ κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ θπηψλ ηεο Υαβάεο. Ζ αλάγθε γηα απηέο ηηο 

κειέηεο ηνλίδεηε απφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα ζηε δπηηθή ηαηξηθή, 60% ησλ γξαπηψλ ζπληαγψλ αθνξά νπζίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

θπζηθά ζηε θχζε. Ζ ζπαληφηεηα ησλ κειεηψλ κέρξη ζήκεξα γηα ηα ηαηξηθά θπηά ηεο Υαβάεο ζεκαίλεη φηη ε "γλψζε ησλ 

θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θπηψλ ηεο Υαβάεο είλαη αθφκα ειιηπήο" ιέεη ην Γξ Isabella Abbott ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Υαβάεο. 

Οη Γξ. Tabrah θαη Eveleth, ζε κηα έθζεζε ζε ηαηξηθφ πεξηνδηθφ ηεο Υαβάεο, κε ηνλ ηίηιν «Αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αξραίαο ηαηξηθήο ηεο Υαβάεο», δειψλνπλ φηη «νη Kahunas ηεο Υαβάεο ήηαλ ηδηαίηεξα εηδηθεπκέλνη 

κε ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζηε θπζηθή δηάγλσζε θαη ηε θαξκαθνινγία». Έλαο Kahuna ήηαλ εθπεδεπκέλνο δάζθαινο ηνπ αξραίνπ 

ζψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο, ηαηξηθήο θαη θηινζνθηθήο γλψζεο απνθαινχκελεο Huna. Σν Huna κεηαθξάδεηε σο "απηφ πνπ 

είλαη θξπκκέλν" θαη έλαο Kahuna ήηαλ απιά δάζθαινο ηνπ Huna. Οη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο δέρηεθαλ εχθνια ηηο ρξηζηηαληθέο 
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δηδαζθαιίεο ησλ ηεξαπνζηφισλ επεηδή ην Huna επίζεο δήισλε φηη ππάξρεη έλαο Θεφο θαη ζεψξεζαλ ηνλ Ηεζνχ έλα κεγάιν 

θαη ηζρπξφ Kahuna. Οη Kahunas ηεο αξραίαο Υαβάεο, πξίλ δηαθζαξεί ν πνιηηηζκφο ηνπο απφ ηνπο άπιεζηνπο θαη αηκνδηςείο 

θπβεξλήηεο θαη κε επφκελν ηελ απψιεηα ηεο γλψζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ άθημε ησλ ιεπθψλ πνπ ήηαλ θεκηζκέλνη φηη 

είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζαχκαηα πνπ ηα απέδηδαλ ζηνλ Ηεζνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο αλαγέλλεζεο 

ησλ λεθξψλ. ηαλ νη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη νη ηεξαπνζηνιηθνί ηεξείο δελ ήηαλ ηθαλνί λα αλαπαξαγάγνπλ ηα 

ζαχκαηα ηνπ Ηεζνχ, νη Kahunas επαλαζηάηεζαλ θαη επέζηξεςαλ ζηηο παιαηέο πξαθηηθέο. Οη ηεξαπφζηνινη, γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε κεηαηξνπή ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο κε ρξηζηηαληθέο πεπνηζήζεηο, έθηηα3αλ 

λφκνπο πνπ δειψζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ Huna παξάλνκε θαη ηηκσξεηέα κε πξφζηηκα αθφκα θαη θπιάθηζε. Ήηαλ κφιηο ιίγν 

πξηλ ηελ δεθαεηία ηνπ '60 πνπ απηνί νη λφκνη αθπξψζεθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο γλψζεο ράζεθε, 

ίζσο γηα πάληα. 

Ζ αξραία ηαηξηθή γλψζε ηεο Υαβάεο αζθήζεθε απφ δηάθνξεο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο Kahunas. Οη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο 

αλαγλψξηζαλ δχν θαηεγνξίεο αζζελεηψλ. Απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ δπλάκεηο έμσ απφ ην ζψκα θαη απηέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ δπλάκεηο κέζα απφ ην ζψκα. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπλάκεηο κέζα απφ ην ζψκα 

αληηκεησπίδνληαλ απφ ηνλ kahuna haha (εηδηθφο ζηηο (ηαηξηθφο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο), ην lapa`au kahuna (ηαηξφο) ή ην lapa`au 

kahuna la`au (βνηαλνιφγν). 

Ο Kahuna la`au lapa`au  άξρηδε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζε ειηθία πέληε εηψλ ζην ζπίηη ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ/ηεο. Γηα κία πεξίνδν 

πεξίπνπ 20 εηψλ κάζαηλε γηα ηα ηαηξηθά θπηά, ηελ επίδξαζή ηνπο ζην ζψκα, πνπ κεγαιψλνπλ θαη πψο λα ηα πξνεηνηκάδνπλ 

θαη λα δηαρεηξηδνληαη. Τπάξρνπλ κεξηθνί Kahuna la`au lapa`aus πνπ δνπιεχνπλ αθφκα θαη ζήκεξα, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ηαηξηθψλ θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη θαηνίθνη ηεο Υαβάεο, κε ηελ πξνζζήθε κεξηθψλ ζχγρξνλσλ θπηψλ φπσο ε 

Aloe Vera θαη ην Comfrey. 

Σν Noni, ηνπ νπνίνπ ην επηζηεκνληθφ φλνκα είλαη Citrifolia Morinda θαη ιέγεηαη επίζεο ηλδηθή κνπξηά θαη ήηαλ κηα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά θπηά πνπ θαιηεξγήζεθαλ ζηε Υαβάε απφ ηνπο πξψηνπο Πνιπλήζηνπο. Αλ θαη, φπσο αλαθέξζεθε πξηλ, ππάξρνπλ 

317 είδε θπηψλ πνπ ηεθκεξηψζεθαλ απφ ηνπο βνηαλνιφγνπο Kaaiakamanu θαη Akina ην 1922 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ηνπο βνηαλνιφγνπο ηεο Υαβάεο ηνπ πξν-20νχ αηψλα, κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα γλσζηέο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ αζζελεηψλ. Απφ ηηο 12 ζπρλφηεξα αλαθεξφκελα θπηα (8 απφ ηα νπνία ηα θέξαλ απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία) ην Noni είλαη ην δεχηεξν δεκνθηιέζηεξν θπηφ πνπ αλαθέξζεθε γηα ρξήζε ζηηο βνηαληθέο ζεξαπείεο. Οη 

Δζλνβνηαλνινγηθέο κειέηεο απφ ηελ Ηλδνλεζία απαιεζεχνπλ πνιιέο απφ ηηο ρξήζεηο γηα ην Noni κε εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαβάεο. 

Οη θάηνηθνη ηεο Υαβάεο ρξεζηκνπνίεζαλ νιφθιεξα ηα θπηά Noni. Οη ξίδεο, νη κίζρνη, ν θινηφο, ηα θχιια, ηα ινπινχδηα θαη ηα 

θξνχηα φια αλαθέξνληαη κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ζηηο ζρεδφλ 40 γλσζηέο θαη πνπ θαηαγεγξακκέλεο βνηαληθέο 

ζεξαπείεο πνπ αθνξνχλ ην Noni. Δπηπιένλ, νη ξίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παξαγάγνπλ κηα θίηξηλε ή θφθθηλε ρξσζηηθή 

νπζία γηα ηα πθάζκαηα tapa, θαη ηα θξνχηα ηα ηξψγαλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηεο πείλαο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο 

πνιπλεζηαθέο ηζηνξίεο εξψσλ θαη ησλ εξσίδσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηελ πείλα ηξψγνληαο Noni. Τπάξρεη κηα ηζηνξία γηα ηνλ 

Kamapua`a, ηνλ Θεφ γνπξνχλη πνπ αγάπεζε ηελ Pele ηελ ζεά ησλ εθαηζηείσλ, ζαξθάδνληαο ηελ Pele κε ην άζκα, έρσ δεη ηε 

γπλαίθα λα καδεχεη ην noni/λα μχλεη ην noni /λα θνπαλάεη ην noni. Τπνζεηηθά, ην άζκα αλαθεξφηαλ ζηα κάηηα ηεο Pele πνπ 

ήηαλ θφθθηλα θαη απηή ζχκσζε ηφζν πνιχ πνπ κάισζε καδί ηνπ. Έλαο κχζνο ησλ λήζσλ Σφγθα ιέεη γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

Θενχ Maui ζηε δσή ηνπνζεηψληαο θχιια ηνπ Noni ζην ζψκα ηνπ. 

Σν θπηφ Noni είλαη έλα κηθξφ αεηζαιέο δέληξν πνπ βξέζεθε λα κεγαιψλεη ζε αλνηρπηηέο παξαζαιάζηεο πεξηνρέο θαη ζε 

δαζηθέο πεξηνρέο πεξίπνπ ζηα 1.300 πφδηα επάλσ απφ ηε ζηάζκε ζάιαζζαο. Σν θπην βξίζθεηε ζπρλά λα κεγαιψλεη θαηά 

κήθνο ησλ ξνψλ ηεο ιάβαο. Αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ επζχ θνξκφ ηνπ, ηα κεγάια θσηεηλά πξάζηλα θαη ειιεηπηηθά θχιια ηνπ, 

ηα άζπξα ζσιελνεηδή ινπινχδηα ηνπ θαη είλαη ηηο εκθαλείο σναγσγνχο, θαη ηα ζαλ "ρεηξνβνκβίδα" θίηξηλα θξνχηα ηνπ. Σα 

θξνχηα κπνξνχλ λα κεγαιψζνπλ έσο θαη 12 cm ή θαη πεξηζζφηεξν θαη θαιχπηνληαη απφ κηα άκνξθε επηθάλεηα κε 

πνιπγσληθά δηακνξθσκέλα ηκήκαηα. Οη ζπφξνη ηνπ πνπ έρνπλ ηξηγσληθή κνξθή θαη θαθεθφθθηλν ρξψκα, ζπλδένληαη κε 

έλαλ αεξνζχιαθα απφ ηε κία πιεπξά πνπ θάλεη ηνπο ζπφξνπο λα επηπιένπλ, (απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη, ελ κέξεη, ηελ επξεία 

θαηαλνκή ησλ θπηψλ ζε φια ηα λεζηά ηεο Υαβάεο). Σα θξνχηα Noni, φηαλ είλαη ψξηκα, έρνπλ κηα απνθξνπζηηθή γεχζε θαη 

κηα κπξσδηά. Ζ κπξσδηά θαη ε γεχζε ηνπ πνιηνχ ησλ θξνχησλ είλαη ηφζν απνθξνπζηηθά πνπ έλαο εξεπλεηήο ηα νλφκαζε 

ζπγγελή ηνπ "εκεηηθνχ"! Αλ θαη ηφζν γλσζην θαη δεκνθηιέο ζηα λεζηά, (ην παλεπηζηήκην ηνπ ηκήκαηνο βνηαληθήο ηεο Υαβάεο 

ιακβάλεη πεξίπνπ 10 θιήζεηο εβδνκαδηαίσο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ έλα θπηφ Noni) απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, κέρξη ηψξα, είλαη έλα κφλν εκπφδην ζηελ δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. 
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Σν 1992, ν θ. Herbert Moniz, έλαο εμνπζηνδνηεκέλνη ζεξαπεπηήο ηνπ καζάδ θαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Maui, αλέπηπμε κηα 

δηαδηθαζία γηα λα αθπδαηψζεη ηα θξνχηα Noni θαη λα ηα θάλεη ζθφλε πνπ έρεη ιηγφηεξε κπξσδηά θαη γεχζε φηαλ ηνπνζεηείηαη 

ζηηο θάςνπιεο. Ο θ. Moniz έκαζε γηα ηα θξνχηα Noni θαη ηελ ηαηξηθή ηνπο αμία φηαλ ην ζχζηεζε έλαο νηθνγελεηαθφο θίινο ζηε 

ζχδπγφ ηνπ, Lona, ε νπνία ππνβαιιφηαλ ζε ζεξαπεία γηα  θαξθίλν ηνπ καζηνχ. ηαλ ν θαξθίλνο ηεο θαο Moniz δελ 

ζεξαπεπφηαλ, ν θ. Moniz αλέπηπμε ηε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία ηα θξνχηα noni πνιηνπνηνχληαλ, νη ζπφξνη αθαηξνχληαλ θαη 

θπιάζζνληαλ γηα λα θπηεπηνχλ λέα θπηά θαη ν πνιηφο απνμεξελφηαλ κεηά ζε κνξθή ζθφλεο. 

Ζ ηαηξηθέο γλψζεηο θαη ε θαξκαθνπνηία ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηεο Υαβάεο ζεσξνχληαη ηψξα αξθεηά ζχλζεηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη νη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηαηξηθέο θνηλφηεηεο ζήκεξα άξρηζαλ λα κειεηνχλ ηα θπηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο kahunas ηεο Υαβάεο. Ζ ζεκαζία απηψλ ησλ κειεηψλ ππνγξακκίδεηε ζε έλα απφζπαζκα απφ 

κηα έθζεζε ηνπ 1987 ζην πεξηνδηθφ Ethnopharmacology: "ην παξειζφλ, ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία έρεη ζηεξηρζεί ζπρλά 

ζηα ηξνπηθά θπηά σο πεγέο λέσλ θαξκάθσλ (π.ρ. θηλίλν, vincristine, tubocurine, ξεδεξπίλ (αληηυπεξηαζηθφ), θνθαίλε θαη 

πνιιά άιια). Δάλ ε βηνκεραλία πξφθεηηαη λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα θπηά γηα λα αλαπηχμεη ηα λέα πξντφληα, ππάξρεη 

κηα επείγνπζα αλάγθε γηα ηε ζπιινγή ησλ βαζηθψλ εζλνβνηαλνινγηθψλ ζηνηρείσλ... " 

ε κηα έθζεζε ζηελ 83ε εηήζηα ζπλεδξίαζε ηεο ακεξηθαληθήο έλσζεο γηα ηελ έξεπλα θαξθίλνπ ηνλ Μάην ηνπ 1992 (Hirazumi, 

Α., Furusawa, Δ., Chou, S.C., Okano, Γ. θαη Ching, Γ.,  ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηεο Υαβάεο, ηκήκα ηεο θαξκαθνινγίαο θαη ηκήκα 

ηεο ηαηξηθήο) αλαθέξεηε πσο ν ρπκφο ησλ θξνχησλ ηνπ θπηνχ Noni απνδείρζεθε φηη παξαηείλεη ζεκαληηθά ηε δσή ησλ 

πνληηθηψλ κε ην εκθπηεπκέλν θαξθίλσκα πλεπκφλσλ Lewis. Σν ζπκπέξαζκά ηνπο ήηαλ φηη θάλεθε λα θαηαζηέιιεηε ε 

αχμεζε ησλ φγθσλ έκκεζα κε ηελ ππνθίλεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.Ο κεραληζκφο ηεο ππνθίλεζεο είλαη αθφκα 

άγλσζηνο θαη είλαη θάησ απφ  πεξαηηέξσ κειέηε. 

ε έλα έγγξαθν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1949 ζην Pacific Science, ηξηκεληαίν αθηέξσκα ζηηο βηνινγηθέο θαη θπζηθέο επηζηήκεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Δηξεληθνχ, αλαθέξζεθε πσο ηα θξνχηα ηνπ Noni έδεημαλ έηξηεο αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο ελάληηα ζηα 

bacterias M. pyrogenes, E. coli and Ps. aeruginosa. 

Πξφζθαηα, ζε έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Honolulu Advertiser ζηηο 9 ηνπ Φεβξ. 1992, ε θαζεγεηήο ηεο βνηαληθήο ζην 

παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο, Isabella Abbott, αλαθέξζεθε ιέγνληαο "Οη αλζξψπνπο είλαη ηξειινί γηα απηφ ην θπηφ. Σν 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην δηαβήηε, ηελ πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηνλ θαξθίλν θαη πνιιέο άιιεο αζζέλεηεο." Δπίζεο, εξεπλεηήο 

R.M. Heinicke, δειψλεη φηη ηα θξνχηα Noni πεξηέρνπλ έλα θπζηθφ αιθαινεηδέο ην xeronine, θαζψο επίζεο θαη κηα ρεκηθή 

νπζία πνπ κεηαηξέπεηαη ζε xeronine κέζσ ηεο πεπηηθήο νδνχ. Οη αζζέλεηεο πνπ ζεσξεί πσο κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

βνεζεζνχλ απφ ην Noni είλαη: πςειή πίεζε αίκαηνο, εκκελνξξντθνί πφλνη, αξζξίηηδα, γαζηξηθά έιθε, δηάζηξεκκα, 

ηξαπκαηηζκνί, δηαλνεηηθή θαηάζιηςε, άλνηα, θησρή πέςε, αξηεξηνζθιήξπλζε, πξνβιήκαηα αγγείσλ αίκαηνο, εζηζκφο 

λαξθσηηθψλ θαη πφλνο. Δπηπιένλ, έρνπλ αλαθεξζεί επηηπρίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Noni ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ θαη ζε πξνβιήκαηα καηηψλ. Ο Γξ Joseph Betz, έλαο εξεπλεηήο θαξκαθνπνηφο ζην ηκήκα F.D.A. ηνπ Κέληξνπ 

Φπζηθψλ Πξτφλησλ γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ησλ Δθαξκνζκέλσλ Δηδψλ Γηαηξνθήο δειψλεη, "ην Citrifolia 

Morinda έρεη εμεηαζηεί γηα δηάθνξεο βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δψα θαη αληηκηθξνβηαθέο κειέηεο." Αλαθέξεη φηη ν μεξφο 

θαξπφο αλαπηχζζεη κηα νκαιή δηεγεξηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κπψλ θαη κηα ηζηακηλεξγηθή επίδξαζε.Ζ ξίδα αλαθέξζεθε 

επίζεο πσο έρεη αλαιγεηηθή θαη εξεκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο 30 επηεκβξίνπ 1993 ην ηεχρνο ηνπ Cancer Letters πεξηέρεη 

κηα έθζεζε απφ ην παλεπηζηήκην Keio θαη ην Ίδξπκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Ηαπσλία πνπ ηζρπξίδεηαη ηελ απνκφλσζε 

κηαο λέαο έλσζεο anthraquinone απφ ηε ξίδα ηνπ Noni απνθαινχκελε damnacanthal πνπ πξνθάιεζε ηελ θαλνληθή 

κνξθνινγία θαη ηελ θπηνζθειεηηθή δνκή ζηα θαξθηληθά θχηηαξα K-ras-NRK. Οη ζεκεξηλνί εξεπλεηέο ζηνπο αλεξρφκελνπο 

ηνκείο ηεο εζλνβνηαλνινγίαο θαη ηεο εζλνθαξκαθνινγίαο επηζηξέθνπλ πίζσ ζηνλ ρξφλν θαη αλαθαιχπηνπλ πάιη απηφ πνπ νη 

αξραίνη Πνιπλήζηνη ήμεξαλ θαζψο πξνζεθηηθά θαη ζηνξγηθά ηνπνζέηεζαλ ηνπο λένπο βιαζηνχο ησλ πνιχηηκσλ θπηψλ ηνπ 

Noni ζηα θαλφ ηνπο, κεηαμχ ησλ κπαλαλψλ, taro θαη ησλ γιπθνπαηάηαο θαη μεθίλεζαλ γηα άγλσζηνπο νξίδνληεο. ρεδφλ 

ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ ηψξα γηα απηνχο ηνπο πξψηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαβάεο, πψο θαη ηη ζα κηινχζαλ κεηαμχ ηνπο θαζψο 

έβιεπαλ ην ιακπξφ ηξνπηθφ ειηνβαζίιεκα, γηα άιιε κηα θνξά, ζηνλ απέξαλην θαη κνλαρηθφ σθεαλφ πνπ ηνπο θξάηεζε 

απνκνλσκέλνπο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν γηα ζρεδφλ 2.000 έηε. Δμαθαλίζηεθαλ, ζην πέπιν ηνπ ρξφλνπ αθήλνληαο καο 

κφλν ππαηληγκνχο γηα ηελ δσή ηνπο θαη ην αεηζαιέο δψξν ηνπ Noni.  
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