
 

 

FRUCTUS LIGUSTRI  

 

Nome científico: Ligustrum lucidum Ait. 

Sinonímia cientifica: N/A 

Nome popular: Nu Zhen Zi (Medicina Chinesa). 

Família: Oleaceae 

Parte Utilizada: Fruto 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

Formula molecular: N/A    Peso molecular: N/A 

CAS: 223749-57-3 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Indicações e Ação Farmacológica 
 

Os frutos de Ligustrum lucidum são conhecidos na Medicina Tradicional Chinesa 

como Nu Zhen Zi. É tradicionalmente usada devido aos seus efeitos hepáticos. 

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa esses frutos se encaixam na categoria e 

subcategoria de substâncias que tonificam o yin. Suas propriedades são: amarga, 

doce e fresca. Os meridianos alvos são o fígado e os rins.   

Segundo a Medicina Chinesa, a função do Ligustrum lucidum é nutrir o yin do fígado e 

do rim, restituindo a essência do rim. Além disso, beneficia os cabelos em caso de 

embranquecimento e perda precoce, e os olhos em casos de diminuição da acuidade 

visual.  

Seu extrato concentrado é efetivo em aumentar a contagem de leucócitos, tendo efeito 

positivo na granulocitopoiese, apresenta propriedades cardiotônicas, aumentando o 

inotropismo cardíaco, efeito antineoplásico in vitro e efeito antibacteriano contra 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Shigella dysenteriae.  



 

 

Estudos (Zhang, 2006) comprovam a ação do Ligustrum lucidum como 

antiosteoporótico. Este erva auxilia na prevenção da perda de cálcio aumentando sua 

absorção intestinal, podendo ser utilizado na prevenção e tratamento da osteoporose 

pós-menopausa. Além disso, seu extrato etanoico também demonstrou ser capaz de 

melhorar a diferenciação osteogênica das células estaminais mesenquimais (Li, 2010).  

Outros estudos (Ju, 2012) comprovam sua atividade antioxidante intracelular, sendo 

utilizado para amenizar os sintomas associados ao envelhecimento.  

Um dos principais componentes do Ligustrum lucidum é o ácido oleanólico. Este ácido 

apresenta atividades anticolesterolêmica, anti-hepatotóxica, anti-inflamatória, 

antioxidante, antifúngica, antineoplásico e antagonista da interleucina 8, agindo contra 

a psoríase e protegendo a pele da ação da luz (Kelecom, 2002). Estudos (Yim, 2001) 

comprovam sua ação como hepatoprotetor, aumentando a capacidade de 

regeneração da glutationa.  

Toxicidade/Contraindicações 

Seu uso é contraindicado em casos de diarreia por deficiência de yang de baço e do 

rim. É uma erva considerada extremamente atóxica.  

Dosagem e Modo de usar: 

- Extrato concentrado (10:1): 900 a 1800 mg ao dia. 
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