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Abstrakt 
I många år har man använt sig av naturläkemedel för att lindra olika sjukdomssymtom. Dels 
användes förr dels i rituella handlingar för att blidka gudarna, och dels i medicineringssyfte. 
Växter som rabarber och ginseng användes i Kina. Egyptierna hade kunskaper om läkeväxter som 
aloe, myrra och bolmört, redan 1550 f.kr. Medicinens fader Hippokrates använde sig av ett stort 
antal läkeväxter och hade många teorier angående ämnet. 
 Olika delar av växten kan utnyttjas för att utvinna de aktiva substanserna. Delarna som 
används kan vara t ex roten, stammen, bladen, blomman. De aktiva substanserna består av 
eteriska oljor, garvämnen, slemämnen, bitterämnen m.m.. För att utvinna de aktiva substanserna 
använder man sig av olika bredningsformer som tinktur, extrakt eller annat. 
 Echinacea har använts mot flera olika sjukdomar. Nu används växten för att lindra 
förkylningssymtom. Johannesört ges mot depression. Som lugnande medel kan valeriana 
användas. Ginkgo kan användas vid dålig genomblödning, t ex i hjärnan. Den psykiska och 
fysiska prestationsförmågan kan höjas med hjälp av ginseng. Dessa är godkända naturläkemedel. 
Och intresset för dem ökar. Men fungerar de, och hur säkra är de? 
 I detta arbete granskades artiklar om Echinacea och Ginkgo, deras användning och 
säkerhet. Tre vetenskapliga artiklar, angående echinaceas effekt studerades, samt två artiklar om 
ginkgo. Echinacea-artiklarnas syfte var att undersöka om växten hade effekt mot förkylning. De 
andra två artiklarna undersökte ginkgos effekt dels mot minnesproblem, och dels mot tinnitus. 
Echinaceastudierna visade ingen signifikant terapeutisk skillnad jämfört med placebo. De 
biverkningar som fanns var få och inte allvarliga. Studierna om ginkgo visade inte heller någon 
terapeutisk skillnad jämfört med placebo. Biverkningarna var även här få och inte allvarliga. 
Dessa godkända naturläkemedel, har i andra studier visat vetenskapligt bevisad effekt, men kan 
denna effekt möjligen framför allt vara en placeboeffekt? 
 Användningen av naturläkemedel kan vara ett bra komplement till traditionell 
medicinering. Att läsa anvisningarna och följa doseringen är dock en viktig del av säkerheten. 
Flera studier behövs även kring säkerheten med naturläkemedel. 
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Summary 
 
Herbal remedies have been used for many years to alleviate various symptoms. They were 

used in ritual acts to reassure the Gods and as medication. Plants as rhubarb and ginseng 

were used in China long time ago. The Egyptians had knowledge of herbal medicine such as 

aloe, myrrh and henbane, 1550 BC. The father of medicine Hippocrates used a large number 

of herbal medicines, and had many theories on the subject. 

Different parts of the plant can be used to extract the active ingredients. The 

active ingredient is made up of essential oils, tanning substances etc. The parts that are used 

may be the root, stem, leaves, and flowers. In order to extract the active ingredients, you can 

use various strategies such as making tinctures or extracts. Echinacea has been used against 

various diseases, the plant now used to alleviate cold symptoms. St John's worth can be used 

for depression. Valerian can be used as a sedative. Ginkgo can be used for poor cerebral  

blood flow in the brain. The mental and physical performance can be increased with the help 

of ginseng. These are approved herbal medicine and the interest in them is increasing. But do 

they work and how safe are they? 

 Use and safety of Echinacea and Ginkgo where reviewed in the present study. 

Three scientific articles on the echinacea effect were studied, as were two articles about 

ginkgo. The aim of the Echinacea articles was to examine whether the plant was effective 

against the common or not. The other two articles examined ginkgo’s effect on memory 

problem and on tinnitus, respectively. Echinacea studies showed no significant difference 

therapeutically compared to placebo. The side effects were few, and not serious. The studies 

on ginkgo did not demonstrate any therapeutic difference compared to placebo. The side 

effects were few and not serious. These are approved herbal remedies. Do they really work, or 

could this effect rather be referred to as placebo? The use of herbal remedies as medicines 

could potentially be useful as complementary to traditional medicine. To read the instructions 

and follow the dosage, however, is an important part of the safety.  More studies are also 

needed on the safety of herbal remedies. 
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FÖRORD 
 
Detta arbete ingår i Farmaciprogrammet, som omfattar 10 veckors arbete, och 15 
högskolepoäng. 
 
Ett intresse för naturläkemedel har alltid funnits hos mig. Att rikta in sig på ett naturläkemedel 
var svårt. Med hjälp från handledaren fick jag en idé om att göra ett arbete om naturläkemedel 
allmänt, samt undersöka echinacea och ginkgo. Det har varit lärorika veckor, och det känns att 
man vill skriva mer om naturläkemedel. 
 
Ett stort tack riktas till min handledare Marie-Louise Wadenberg, som har hjälpt till mycket 
under dessa veckor, Tack. 
 
Tack till alla som har ställt upp, på ett eller annat sätt, inte bara under dessa veckor, men 
under själva utbildningen. Alla gamla och nya vänner och alla lärare. 
 
Ett stort tack till min underbara familj, Pappa och Mamma, tack för allt ni gör. Mina syskon, 
ni är mina bästa vänner. Ni är allt. 
 
Sist vill jag tacka mig själv under dessa år. 

 

Kalmar 2008-06-18 

Salar Almudafar
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Introduktion 

På Gautama Buddhas tid, femhundratalets f.Kr., levde en man vid namn Jivaka i Indien. I sju 

år blev han undervisad av sin mästare, en läkare och helare. Jivaka undrade när det skulle bli 

dags för honom att börja hela människor. Det svar han fick var ”gå ut i naturen och kom 

tillbaka med allt som äger läkande krafter”. Med detta svar gick Jivaka sin väg. Tre dagar 

efter detta kom han tillbaka. Han sade till sin mästare att han inte kunde bära hem allt ”för 

allt i naturen är läkande. Varje växt är en läkeväxt, också varje djur och varje mineral äger 

läkande krafter”1. 

Naturläkemedel 

Att använda växter som läkemedel går alltså långt tillbaka i tiden.  De upprörda gudarna 

straffade folk med sjukdomar, det var så sjukdomar uppfattades. Botandet var dels rituella 

handlingar, men även användes växtbaserad medicinering. Opium användes bland sumererna 

4000 år f.Kr.2 . Även timjan och lakritsrot användes som läkemedel av sumererna3. Flera 

växter, som ginseng, rabarber och efedra har använts i Kina i ca 5000 år2,3. Även i Egypten 

hade man kunskaper om växtbaserade läkemedel. Där har man hittat skrivna bevis att de 

använde olika växter i medicinskt syfte. Läkeväxter som aloe, myrra och bolmört finns 

nämnda i verket Papyrus Ebers, omkring 1550 f.Kr. 2,3,4 . 

Ett stort antal medicinalväxter användes även av medicinens fader, Hippokrates (460-377 

f.Kr.)2. Hans idéer och lärdom finns bevarade i "Corpus Hippocraticum"3-5. I den nämns c:a 

300 olika örter som användes i läkemedelsyfte, anis, persilja, fänkål och ricinusfrö (ricinolja) 

är några av dem3. Under romartiden, vid första århundradet runt Kristi födelse, dominerade 

grekerna läkarvetenskapen2. Läkaren Dioscorides skrev ”De Materia Medica”, ett stort 

samlingsverk, uppdelat i fem böcker. Här finns c:a 500 växter beskrivna med färgbilder. 

Botaniska ursprung av växterna, vad dessa växter används till och på vilket sätt man kan 

utvinna läkemedel från dem m.m.3-5. I samma bok finns ca 200 läkemedel från djur- och 

mineralrikena4. Här finns växter från Afrika och Asien. Kanel var en sådan krydda. Han 

skriver att den kommer från Arabien. Denna krydda användes både som läkemedel och i 

läkemedel för bl.a. ögonmedicin. Kanelträdet kommer egentligen från Kina, men kom till 

Rom via Arabien4. Läkemedelskonsten påverkades av detta verk ända fram till 1500 talet. 

Claudios Galenos (130-201 f. Kr.) var en annan grekisk läkare, bosatt i Rom som hade lika 

stor betydelse som Dioscorides2,3,4. Galenos stod för kombinationen av olika växter och 

bredningsformens roll för läkemedlets effekt2,3. Han tillverkade piller, salvor m.m. med hjälp 



 Introduktion 

    6  

av olika växter och örter. Han var först med att bereda hudkrämer genom att kombinera olika 

växtingredienser3. Han var även den första som införde olika doseringar som kunde 

upprepas6. Trots romerska rikets fall, så kunde dessa skrifter skyddas tack vare munkarna. 

Det var munkarna, under medeltiden, som förde denna tradition vidare. De odlade mängder 

av medicinalväxter och spred växter till de nordiska länderna4. De första köksträdgårdarna 

fanns i klostren. Växter från medelhavsområdet odlades här, t.ex. citronmeliss och lavendel6.  

Många nya läkemedelsväxter från andra delar av världen fanns i Europa under 1500- och 

1600 talet Kakao, vanilj, perubalsam, tobak är några. Örtböcker med bilder på olika 

läkeväxter hade en stor betydelse för att bevara denna kunskap. Kunskapen kring växter 

påverkades mycket efter att Linné kom med ett system för namngivning och klassificering av 

olika växter. Morfin isolerades ur opium av Sertürner 1803. Nu blev det mycket fokusering 

på att isolera och karakterisera de aktiva rena substanserna. Efter det kunde nikotin, atropin, 

kokain och koffein m.fl. isoleras. Organiska kemin utvecklades under 1800-talet och många 

substanser kunde strukturbestämmas. Modern läkemedelsutveckling hade påbörjats2. 

”Det finns en ört för varje lidande” dessa berömda ord kommer från femtonhundratalets store 

läkare och alkemist, Paracelsus1.  

 

Olika växtdelar 

Tabell 1 visar olika växtdelar som vanligen användes 

 

Tabell 1: Olika växtdelar, med latinska namn, samt exempel på växter där dessa delar används2,7 
 
Växtdel Latin namn Exempel på växt 
Roten Radix Ingefära, ginseng 
Bark Cortex Skogsek, Almbark, Kanel 
Blomma Flos Timjan, Pepparmynta, Fläder 
Frön Semen Dill, Fänkål, Munkpeppar 
Blad Folium Timjan, Salvia, Pepparmynta 
Frukt Fructus Humlesuga 
Lök Bulbus Vitlök 
Ört Herba Gurkört 
 

Innehåll i naturläkemedel 

Innehållet i naturläkemedel (den aktiva substansen) ska vara ämnen som har sitt ursprung 

från naturen och att dessa aktiva ämnen inte alltför bearbetade. Detta till skillnad från vanliga 

läkemedel som kan vara helt industritillverkade, eller att man har ändrat mycket på den 
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aktiva substansen. Den aktiva substansen i naturläkemedel kan komma från växt/djurdel, 

bakteriekultur, salt, saltlösning eller mineral2,9,10. Den aktiva substansen måste vara av god 

kvalitet. Kvalitet hos läkemedel ska redovisas i form av kemisk och farmaceutisk 

dokumentation, som granska av läkemedelsverket. När de enskilda aktiva substanserna i 

naturläkemedel är kända, krävs haltbestämning av dessa. När de farmakologiskt aktiva 

substanserna inte är kända, då haltbestäms en markörsubstans, som är karakteristisk för 

medlet. Halten i det färdiga naturläkemedlet måste anges noga, så att sammansättningen inte 

varierar mellan olika tillverkningssatser över tiden10. Effekten av naturläkemedel skall vara 

dokumenterad, och vid normal dosering och användning ska substansen inte orsaka några 

större skadeverkningar. Tillverkningen måste följa Good Manufacturing Practice, GMP. Det 

är Läkemedelsverket som kontrollerar att tillverkningen sker enligt visa regler och att medlet 

är godkänt9,10. Växter som används som läkemedel kallas läkeväxter 9. Dessa växter 

innehåller flera verksamma ämnen såsom eteriska oljor, garvämnen, slemämnen, 

alkaloider.7,9,11. 

Eteriska oljor 

Eteriska oljor, kallas även eteroljor eller flyktiga oljor2. Innehållet i oljan består av ämnen 

som är lättflyktiga, mer eller mindre kraftigt doftande och är oljeliknande4. Eteriska oljor har 

bakteriedödande effekt, verkar inflammationsdämpande och vätskedrivande4-7-9. Oljan lagras 

som sekundära växtmetaboliter11 i olika vävnader, oljeceller, körtlar och andra särskilda 

delar4,11. Vid låg temperatur snabbtorkas växten och drogen sparas och förvaras i tätslutet 

kärl. Den läkande egenskapen går förlorad vid långtidslagring11. Fänkål, citronmeliss, 

kamomill är några exempel på denna kategori som innehåller eteriska oljor och kan användas 

för läkeegenskaper11. 

Garvämnen 

Garvämnen finns i många växter. Dessa ämnen kan vara lösta i cellsaft eller koncentrerade i 

särskilt cellsaftrum. Läkemedel som innehåller garvämnen ska förvaras lufttätt. Detta för att 

garvämnen sönderdelas i luften p.g.a. syre11. Det är den blodflödesstoppande och 

sammandragande effekten hos garvämnen som man utnyttjar vid användning som läkemedel, 

och som skyddar bl. a mot infektioner och motverkar blödningar4,7,9. Garvämnen ska 

användas med försiktighet, p.g.a. att de kan ge leverskador4. Ekbark, blåbär, rotstocken av 

blodrot innehåller garvämnen11, men garvämnen finns i varierande mängd i nästan alla 

växter2. 
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Slemämnen 

Slemämnen absorberar vätska, som ger en skyddande hinna, minskar irritation och lindrar 

inflammation. Det höga sleminnehållet samlar till sig vätska i magen vilket kommer att ge en 

bulkeffekt, och fungera som laxermedel4,7. Linfrö, islandslav och lindblommor är rika på 

slem och fungerar som avföringsmedel, men används även vid inflammationer i mun och 

magtarmkanalen4. 

 

Bitterämnen 

Här är det den bittra smaken hos drogen/växten som ger dess egenskap. Bitterheten har den 

effekten i magtarmkanalen genom att den stimulerar magsafter och enzymer, vilket är 

aptitretande2,4,7. Användningsområdet är stort, t ex vid dålig aptit, trög mage, leverproblem, 

gallproblem, och magkatarr. Andra terapeutiska effekter hos bittra örter sägs verka 

stimulerande på för immunförsvaret, och vissa sägs ha en lugnande effekt på nervsystemet7. 

Maskros och rosmarin är två kända bittermedel7. I vissa fall kan de dock vara mycket 

giftiga4. 

Alkaloider 

Detta är en av de viktigaste grupperna. Dessa ämnen är basiska och innehåller kväve2. De är 

komplexa ämnen och de flesta har farmakologisk effekt. Vid omsättningsprocessen uppstår 

alkaloider som sekundära metaboliter i många växter11. Alkaloider finns i hela växten i olika 

halter, och växtdelar som är rika på alkaloider är t ex bark, blad och frukt 12. Alkaloider är 

oftast mycket giftiga7,11. Redan vid intag av små mängder är risken för allvarlig förgiftning 

stor11. Till denna grupp hör t ex det smärtstillande ämnet morfin, kodein för hostdämpning, 

och atropin som verkar på det kolinerga nervsystemet. Andra exempel är nikotin och 

koffein9. Men även blad av bolmört, och belladonna, frön och knoppar av tidlösa, samt 

skelörten innehåller alkaloider11. 

Glykosider 

Detta är organiska föreningar som består av druvsocker och en annan kemisk förening4, 

aglykon (grekiska - betyder socker). Aglykon kan var en alkaloid, terpen, en fettsyra, eller 

något annat som inte är socker5. Digitalisglykosiderna är bland de mesta kända4. 

Antrakinonglykosider är gula och brukade användas vid färgframställning. 

Muskelsammandragningar i tjocktarmen stimuleras av antrakinonglykosider, vilket ger 
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laxerande effekt. Senna, aloeörter och rabarberrot innehåller antrakinoner som kan orsaka 

magknip om de tas i rent tillstånd. Bäst effekt mot väderspänningar7 sägs det att man erhåller 

om man tar t.ex. ingefära eller fänkål. 

Flavonoider 

Namnet på denna grupp kommer från latinets ”flavus”, vilket betyder gul. Man använde 

dessa fenolföreningar för att gulfärga kläder4. Flavonoider kan ha olika funktioner. I persilja 

har man den vätskedrivande effekten. Kramplösande och antiinflammatoriska effekter sägs 

man kunna få av lakritsrot7,9. Körvel, ljung och hagtorn är andra växter som innehåller 

flavonoider4. En viktig effekt är att falvonoider verkar som antioxidant och skyddar celler 

från fria radikaler. Flavonoider i grönsaker och frukt kan vara en viktig del för att motverka 

hjärtsjukdomar och cancer36. 

 

Två preparat 

Echinacea 

Echinacea purpurea är det vetenskapliga namnet på växten rödsolhatt. De nordamerikanska 

indianerna använde växten mot olika slags sjukdomar13, för bl.a. sårläkning, ormbett, 

infektioner, halsont och brännskador7. Delar som kan användas är bladen8, örten9 och 

roten7,8,9. I Sverige har denna växt fått ett ganska bestämt användningsområde. Det har visats i 

vissa vetenskapliga studier att växten har bra effekt mot vanlig förkylning9,13, genom 

stimulering av immunförsvaret9. Det går att använda medlet både i förebyggande syfte, när 

man börja känna förkylningens symtom, då sägs den ha bäst effekt, eller akut under 

förkylningen13. Denna växt har visat antibakteriella, antiinflammatoriska effekter, och ger en 

förbättring av immunförsvaret35. De immunstimulerande ämnena är alkylamider, samt 

polysackarider38. Echinacosid har låg antibakteriell effekt men ingen stimulerande effekt på 

immunförsvaret16. I Europa används växten för behandling av bakterie- och virusinfektioner, 

ffa mot infektioner i övreluftvägarna, förkylning35. 

 

Alkylamider i Echinacea angustifolia har en antiinflammatorisk effekt, detta via inhibering av 

cyclooxygenase35. Polysackarider i echinacea aktiverar makrofager. Stimulering av 

makrofager leder till producering av cytokiner som TNF-α, interleukin-1, interleukin-6, 

interleukin-10 (IL-1, IL-6, IL-10)16. En ökning av T-celler sker också35. T-celler producerar 

ämnen som drar makrofager till infektionsområdet och fagocyterar infekterade celler31. 
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Stimulering av T-celler leder till mer produktion av interferon16 som skyddar omgivande 

vävnad31. En stimulering av lymfocyter sker som leder till en ökning av T-celler, och att 

makrofager fagocyterar16. Dessa aktiviteter som sker är en stor och viktig del av 

immunförsvaret31. Det viktigaste egenskapen denna växt har är effekten som är kopplad till 

polysackariderna16, och det är denna effekt som tros kunna påverka bl.a. förkylning och 

influensa35. 

Negativa reaktioner är få och sällsynta14, men allvarliga överkänslighetsreaktioner som t ex 

svullnad i ansikte och slemhinnor i mun och svalg, har drabbat människor som har använt sig 

av produkter som innehåller echinacea9.  Att vara överkänslig mot olika livsmedel eller 

läkemedel är något som många individer lider av, och på samma sätt så kan man vara 

allergisk mot korgblommiga växter som echinacea. Det gäller och avbryta behandlingen i så 

fall14. Användning under lång tid av echinacea kan vara onödigt, och kan möjligen orsaka 

hittills okända, nya biverkningar13. Att echinacea skulle interagera negativt med annan 

pågående medicinering, finns det dock inget som tyder på9.  

Ginkgo biloba 

Ginkgo biloba, eller tempelträd, kallas idag för ”levande fossil” p.g.a. att trädet fanns redan 

för 250 miljoner år sedan9. Det är en uppskattad läkeväxt sedan långt tillbaka i tiden. Kliniska 

studier har visat att växten har egenskaper som vidgar blodkärl och därmed ökar 

genomblödningen, och den används t ex vid cirkulationsbesvär och dålig genomblödning i 

hjärnan15. De medicinska delarna som används är bladet15, och även fröna35. Innehållet som 

man har nytta av är bl.a. falvonoider16, 35, diterpenlaktonerna ginkgolid A B C J och M. 

Många effekter har observerats hos Ginkgo biloba extrakt16, bland annat på nervsystemet och 

cirkulationssystemet, samt på åldersrelaterade sjukdomar, och symtom som tinnitus, sämre 

minnesfunktion, och nedsatt hörsel. Symtom som dessa är ofta kopplade till dålig 

blodcirkulation p.g.a. cerebrovasculär insufficiens. Det är flavonoider och ginkgolider som 

anses stå för den aktiva farmakologiska effekten36. Antioxidanteffekter hos Ginkgo erhålls av 

falvonoider36,37, men även av ginkgolider16. 

Inhibering av platelet-activating factor (PAF) medieras av ginkgolider16, 36. Cellorganeller 

som mitokondrier, cellmembran och DNA, men även cellen som helhet, kan skyddas med 

Ginkgo- extrakt, mot skador från bl.a. strålning, toxicitet, och åldrande16. 

 

Tromboxan A2, fungerar som ett starkt blodplättsaggregat, och är involverad i 

blodproppsbildning. Via inhibering av cyclo-oxygenas (COX), med hjälp av ginkgo 
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flavonoider, kommer produktionen av tromboxan A2 att minska. Detta leder till minskning av 

blodproppsbildning36. PAF, en fosofolipid, är involverad i CNS-rubbning och 

inflammatoriska tillstånd. Konversionen av fosfolipider i celler till arakidonsyra sker via 

stimulering av PAF35. Detta leder till biosyntes av prostaglandiner, vilket är kopplat till 

trombos och inflammation36. Gingkolider fungerar som en antagonist till denna mekanism. 

Och inhiberar bindningen av PAF till sin receptor. Detta kommer att motverka inflammation 

och minska blodproppsbildning35, 37. Studier har visat att ginkgoextrakt kan hjälpa vid 

cerebrala störningar hos äldre36, och att det hjälper mot tinnitus och minnesstörningar35, detta 

p.g.a. den ökade blodcirkulationen. 

 

Några allvarligare biverkningar har det inte rapporterats, men huvudvärk, mag-tarmproblem 

och allergiska reaktioner är något som man kan drabbas av. Ginkgo biloba har en 

förstärkande effekt på blodförtunnande läkemedel9. 

Säkerhet 

Interesset för naturläkemedel och att äta mer hälsosamt, ökar mer och mer. Detta har lett till 

att man hör mer och mer om ogynnsamma effekter. Fast det är kanske den olagliga 

användningen och blandningen av olika farliga växter, eller kanske den felaktiga 

användningen, doseringen, som leder till allvarliga tillstånd. De ogynnsamma 

effekterna/biverkningarna kan delas in i: 

1. Reaktionen på växten: oförväntade och skadliga reaktioner som visar sig i 

undersökningar efter användning av standarddosering. 

2. Doseringsrelaterade effekter: användning av högre doseringar, vilket ger mer förstärkt 

effekt, mer biverkningar, och kanske t.o.m. toxiska reaktioner. 

3. Innehållet i naturläkemedlen: allergiska reaktioner, överkänslighet. 

4. Läkemedelsinteraktioner16. 

Biverkningar 

Att användning av naturläkemedel inte skulle vara farligt, eller riskfritt, är inte helt korrekt17. 

Få biverkningar av godkända naturläkemedel har dock rapporterats18. De vanligaste 

biverkningarna är emellertid inte så allvarliga. Det kan gälla påverkan på mag-tarmkanalen17, 

hudbiverkningar och allergiska reaktioner18. De naturläkemedel som ska klara, och har klarat, 

kraven för att bli godkända har låg toxicitet, vilket ger mindre biverkningar. Dödlig 

förgiftning av naturläkemedel har inte skett i Sverige18. Att drabbas av skadliga biverkningar 
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är vanligare vid intag av vanliga läkemedel. Men innehållet i de flesta naturläkemedlen är 

giftigt i stora doser, kan ge allvarliga biverkningar, och skada olika organ. Att följa 

doseringen som står på förpackningen är viktigt. Vissa naturläkemedel är också menade att 

tas tillfälligt. Vid längre tids användning, ökar risken för fler och allvarligare biverkningar9. 

Interaktioner 

Kunskapen om interaktioner mellan naturläkemedel och läkemedel är ganska liten18. 

Naturläkemedel har inte studerats lika mycket eller noga som andra läkemedel som finns 

idag17. Krav på interaktionsstudier för att ett naturläkemedel ska bli godkänt finns inte och de 

rapporter som Läkemedelsverket har fått in är få18. 

 Det har rapporterats att användning av Ginkgo biloba kan leda till blödning. En 70-årig 

patient behandlades med aspirin och samtidigt med ginkgo extrakt. Efter en veckas 

användning av ginkgo fick han en blödning i ögat. När han slutade ta ginkgo men fortsatte 

med aspirinbehandling, så upphörde den spontana blödningen. Man observerade denna 

patient i tre månader efter att han slutade med ginkgo. Det finns liknande fall beträffande 

interaktioner mellan andra naturläkemedel och vanliga läkemedel19. Johannesört tillhör de 

naturläkemedel som man vet mycket om angående växtens interaktion med andra 

läkemedel17. Den gemensamma nämnaren här är leverenzymgruppen cytokrom P450 (CYP 

450, se bilaga). Ett stort antal läkemedel bryts, som en del av eliminationen, ner av ett eller 

flera enzymer som tillhör denna grupp. Johannesört innehåller hyperforin, en substans som 

har hög affinitet till en receptor, pregnan X-receptorn. När substansen binds till receptorn 

sker en aktivering som leder till ökat uttryck av enzym CYP 450 (cyp 3A4). Resultatet blir 

ökad metabolisering av många läkemedel som använder detta/dessa enzym för sin 

metabolisering, med lägre plasmakoncentrationer och minskad effekt som resultat. Oönskade 

graviditeter p.g.a. interaktion med p-piller, interaktion med warfarin som lett till förkortat 

blödningstid, och organavstötning vid interaktion med ciklosporin har rapporterats18. 

Interaktioner mellan SSRI preparat och johannesört förekommer också. Johannesört ökar 

halten av serotonin på samma sätt som SSRI preparat40. Detta kan leda till serotonergt 

syndrom40, med symtom som tremor, ökat blodtryck, koordinationsstörningar, och i värsta 

fall döden12. Tabell 2 visar de vanligaste naturläkemedlen och de läkemedelsinteraktioner 

som kan uppstå . 

 



 Introduktion 

    13  

Tabell 2: Vanliga naturläkemedel och deras interaktioner. 

Naturläkemedel, Preparat Kända interaktioner 

Johannesört (Hypericum perforatum), 

Movina, Espericum 

Stor risk. P-piller, Warfarin, Cyclosporin16,20 

+ SSRI- preparat 

 

Ginseng (Panax Ginseng), 

Ginsana och Gerikomplex 

Ej studerade20 

Kinesiskt tempelträd (Ginkgo biloba), 

Seredrin, Gink-Yo 

Aspirin16, Waran20 

Echinacea purpurea 

Echinagard, Esberitox 

Ej studerade20 

Vänderot (Valeriana), 

Valeriana 

Ej studerade20 
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Syfte 

Föreliggande arbete syftade till att undersöka om det, enligt relativt nyligen publicerade 

vetenskapliga studier, finns belägg för att: i) användning av Echinacea hjälper mot 

förkylning; eller att ii) ginkgo biloba har någon gynnsam effekt på minnesfunktioner 

respektive tinnitusbesvär, samt att iii) granska deras kliniska säkerhetsprofil. 

 

Metoder 

Information till detta arbete samlades in från böcker om ämnet i fråga från 

högskolebiblioteket samt stadsbiblioteket i Kalmar. Även vissa hemsidor på nätet användes 

för hjälp. 

Till själva artikelurvalet användes databasen PubMed. Begränsningar för sökningen var att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste 10 åren, att det skulle finnas länkar till full 

text/länkar till fri text, att det rörde sig om randomiserade och kontrollerade kliniska studier, 

samt att de var skrivna på engelska. De sökorden som jag använde mig av var ”ginseng, 

echinacea, ginkgo”. Tre artiklar valdes ut ur echinaceasökningen, och två artiklar valdes ut 

vid sökningen med ginkgo. Denna sökning ägde rum den 4 april 2008.  

 

Andra sökvägar användes för informationsamling. Sökord som ”naturläkemedel, säkerhet, 

biverkningar, interaktioner” användes vid sökning på Googles hemsida. Sökdatum var den 9 

april 2008.
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Studieartiklar: 

En kort sammanfattning av utvalda artiklar finns i tabellen nedan. 
 
Tabell 3 
Sammanfattning av studierna i artiklarna 

Studie Design Deltagare 
(indelning) 

Syfte Duration Resultat 

An 
evaluation of 
Echinacea 

angustifolia 
in 
experimental 
Rhinovirus 
infections 

Randomiserad 
Dubbelblind studie, 
placebo-
kontrollerad 

437, där 
399 ingick 
i resultatet 
(296/103) 

Att undersöka om 
Echinacea 

angustifolia 

hjälper mot 
rhinovirus 
infektion 

7 dagar 
profylaktiskfas, 
5 dagar 
behandlingsfas 

Inga 
signifikanta 
effekter av 
tre 
echinacea 
extrakt mot 
infektion 
eller 
symtom 

Echinacea 

purpurea 
therapy for 
the treatment 
of the 
common 
cold 

Randomiserad 
Dubbelblind 
placebo kontrollerad 
studie 

128 ingick 
i studien 

Att undersöka om 
ehinaceacea är 
verksamt mot 
förkylning? 

Tills symtomen 
försvann, eller 
14 dagar 
(vilket som 
kom först) 

Inga 
statistiska 
signifikanta 
skillnader 
mellan 
grupperna 

Echinacea 
root extracts 
for the 
prevention of 
upper 
respiratory 
tract 
infections 

Dubbelblind 
placebokontrollerad 
randomiserad studie 

302 
deltagare 
(100/99/90) 

Testa säkerheten 
och effektiviteten 
hos två extrakt av 
echinacea mot 
övre 
luftvägsinfektioner 

12 veckor Någon 
profylaktisk 
effekt av 
echinacea 
kunde inte 
påvisas 

Ginkgo for 
memory 
enhancement 

Randomiserad 
placebokontrollerad, 
dubbelblind studie 

230 
deltagare, 
203 
slutförde 
försöket 

Att undersöka om 
ginkgo kan 
förbättra 
minnesfunktioner 

6 veckor Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna 

Effectiveness 
of ginkgo 

biloba in 
treating 
tinnitus 

Dubbelblind 
placebokontrollerad 
studie 

1121, där 
978 
deltagare 
matchades 
(489) 

Att undersöka om 
ginkgo biloba är 
effektivt mot 
tinnitus 

12 veckor Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna 
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Studie 1 
An Evaluation of Echinacea angustifolia in Experimental Rhinovirus Infections21 
R. B. Turner et al, 
N Engl J Med 2005; 353: 341-8 
 
Syfte: Studiens syfte var undersöka om det fanns någon effekt av olika echinaceaextrakt på 

rhinovirusinfektion och förkylningssymtom. 

Design/metod: Från universitet i Virginia valdes unga vuxna frivilliga deltagare. De 

skulle vara mottagliga för rhinovirus typ 39, vilket identifierades som serum-neutraliserad 

antikroppkoncentration 1:4 eller mindre. Ett skrivet samtycke av deltagarna erhölls och 

godkändes av the Human Investigations Committe of the University of Virginia. Det preparat 

som skulle undersökas var extrakt från E. angustifolia rot. Man använde extrakt med 

antingen överkritisk koldioxid, 60 % etanol eller 20 % etanol. Placebo i undersökningen 

bestod av alkohol att dricka, denatonium bensoate och vatten. Behandlingen gavs tre gånger 

dagligen och bestod av 1,5 ml tinktur med 300 mg echinacea rot. Det fanns sju olika 

behandlingstyper att administrera till de 437 deltagarna. De som deltog och personalen visste 

inte vilken behandling som deltagarna fick. Deltagarna delades i sex kohorter. Studien hade 

två olika faser: profylaktiskfas och behandlingsfas. Den profylaktiska fasen räknades som 

dag -7 till dag 0, som var den dag när deltagarna skulle få virus. Den andra fasen, 

behandlingsfasen, var från virusangreppet, dag 0 till 5 dagar efter det. De behandlingarna 

som deltagarna kunde få var: 

1. Extrakt med överkritisk koldioxid båda faserna 

2. Extrakt med 60 % etanol båda faserna 

3. Extrakt med 20 % etanol båda faserna 

4. Placebo första fasen, överkritisk koldioxid extrakt andra fasen 

5. Placebo första fasen, 60 % extrakt andra fasen 

6. placebo första fasen, 20 % extrakt andra fasen 

Som kontroll hade man den sjunde gruppen, som tog placebobehandling under båda faserna. 

Efter att deltagarna fått sina behandlingar under första fasen (-7 till 0 dag), så skulle alla 

symtomfria få rhinovirus typ 39 och sedan isoleras i individuella hotellrum så att den andra 

fasen av studien skulle börja. Viruset, som de skulle utsättas för, var testat för säkerhet. 

Symtomberäkningar gjordes och utvärderades varje morgon och kväll under dagarna 0-5. 

Nässköljning skedde varje morgon efter symtom beräkningar. 3 veckor efter 

virusexponeringen kom deltagarna tillbaks för att lämna blodprov, och mäta antikroppar mot 
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virus. Under den profylaktiska fasen, erbjöds kända volymer av medicinering och 

compliance beräknades med hjälp av mått på den volymen som returnerades. Personalen 

delade ut och observerade användningen av medicinen under andra fasen. Nasala 

sköljningsprover togs under dag 0 innan virusangreppet, och undersöktes för att se ifall de 

hade virus innan andra fasen. Efter virusexponeringen togs nasalprover under dagarna 1-5 

och odlades för att se förekomst av virus. Serumprover testades för antikroppar mot virus typ 

39 för att se vilka blev infekterade. 

 

Deltagarna skulle sätta mått på sina symtom: nysningar, slemutsöndringar, nästäppa, halsont, 

huvudvärk, illamående och kyla på en skala från 0-4 (symtomfri, mild, medelmåttig, svår, 

väldigt svår). Detta skedde första gången innan virusangreppet, och sedan varje morgon 

innan nässköljning och varje kväll under dagarna 1-5. De som hade minst 6 poäng för dessa 

fem dagar, eller under minst tre dagar hade slemutsöndringar, eller kände att de var förkylda 

definierades som förkylda. Utvärdering av inflammation skedde via mätning av interleukin-8 

i nässköljningsprover. De som hade hög antikropps titer (koncentration mer än 1:4), eller de 

som hade patogen vid dag 0, exkluderades från dataanalyser. Under första fasen (även genom 

hela studien) skulle man se hur många som blev infekterade av virus i de olika grupperna 

jämfört med placebogruppen. Som baslinje hade man antikroppskoncentration, interleukin-8 

koncentration, ålder, kön och ras.  Syftet var, under andra fasen, att mäta och jämföra den 

totala symtomsumman i varje behandlingsgrupp med den för dem som ingick i 

placebogruppen. Sekundära analyser var utvärdering av de olika grupperna med avseende på 

antal förkylda, effekten av viruskoncentrationen i nasalsekretion, effekter på individuella 

symtom, med neutrofiler och interleukin-8 som markörer. 

 

Resultat: 437 deltagare fick medicin. 18 gick genom första men inte den andra, fasen, där 

8 hoppade av frivilligt och 10 blev sjuka innan virusangrepp. Av de 419 som fick virus, 

hoppade 2 personer av innan data insamlades, 18 personer hade antikroppskoncentration 

högre än 1:4 i serumprov som togs dag 0, eller patogen innan virusangrepp. Dessa 20 

personer exkluderades från analysen. Det var en balanserad fördelning i grupperna vad gällde 

ålder och kön, med undantag av gruppen som fick 60 % extrakt där det var fler kvinnor i 

jämförelse med placebogruppen.  

Echinacea som användes hade inte effekt på virus under den profylaktiska fasen. Ingen effekt 

på infektionens mått kunde heller ses i grupperna som fick bara echinacea under 
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behandlingsfasen. Viruskoncentrationen var inte påverkad av echinacea under någon av de 

båda faserna. Dessa extrakt hade ingen signifikant effekt på symtomen, och inte på 

sjukdomstiden under båda faserna. 

 
Grupp Antal som är deltog/antal som 

infekterades  
p-värde för 
skillnaden i 
infektionsmått mot 
placebo 

Antal kliniska 
förkylningar 

1 45/40 (89 %) 0,57 25 (62 %) 
2 52/42 (81 %) 0,46 24 (57 %) 
3 52/48 (92 %) 0,22 24 (50 %) 
4 48/43 (90 %) 0,48 27 (63 %) 
5 48/44 (92 %) 0,28 33 (75 %) 
6 51/44 (86 %) 0,89 28 (64 %) 
Kontroll 103/88 (85 %) - 58 (66 %) 

 

Studie 2: 
Echinacea purpurea therapy for the treatment of the common cold22 
S H. Yale; K. Liu,  
Arch Intern Med. 2004; 164:1237- 1241 
 
Syfte: Man ville undersöka om symtomen och durationen av en förkylning kan minskas vid 

användning av Echinacea purpurea. 

 

Design/Metoder: Deltagare från Marshfield Clinic, Wisconsin, USA, valdes ut. 

Inklusionskriterier var: Skriftligt samtycke, 18 år eller äldre, akuta nysningar och 

nasalsekretion inte mindre än 6 timmar innan och inte mer än 24 timmar innan inskrivning, 

fri från förkylningssymtom och feber i minst 2 veckor innan inskrivning, visade minst två 

symtom (nysningar, nasalsekretion, nästäppa, muskelvärk, huvudvärk, halsont, heshet, eller 

hosta) i början av studien, inte ha andra infektioner, använda godkända preventivmedel, 

behärska det engelska språket och vara tillgänglig i två veckor. Exklusionskriterier var om de 

visste att de var känsliga mot echinacea eller besläktad växt, tog antibiotika, antihistaminer, 

avsvällande medel, nässpray, kortikosteroider 48 timmar innan inskrivning, använde 

kortikosteroider 8 veckor innan inskrivning, uppvisade biljud från luftvägarna, hade allergi, 

bronkit eller sinuit, senaste månaden, hade feber, var gravid eller ammade, inte kunde 

fullgöra dagboksanteckningar, hade nedsatt immunförsvar, hade emfysem, astma eller annan 

kronisk lungsjukdom, visade positivt screeningsresultat för grupp A streptokock faryngit, var 
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beroende av alkohol eller någon annan drog, eller hade psykisk sjukdom som kunde påverka 

studien. 

Patienter anmälde sig inom 24 timmar, när de kände av förkylningssymtomen. De fick 

kapslar innehållande 100 mg frystorkad pressad juice från extrakt av Echinacea purpurea 

eller så fick de laktos i placebokapslar. De tog 1 kapsel 3 gånger dagligen så länge de hade 

symtom, men under max 14 dagar. Andra mediciner mot förkylning inklusive antihistaminer, 

avsvällande medel, hostdämpande, kortikosteroider, eller isotonisk natriumklorid lösning 

skulle undvikas under försöket, men om det behövdes så kunde de ta paracetamol. Man förde 

dagbok över sina symtom och de skulle fördela symtomsvårigheten på en skala mellan 0-3 

(inga symtom, mild, medelmåttig, svår). Symtomfri var man om man hade en total summa på 

0 eller 1. Patienterna skulle vara symtomfria i minst 12 timmar, eller i sista 

dagboksanteckningen och sista intervjun, för att bli förklarad fri från förkylning. Compliance 

mättes vid varje besök genom kapselräkning, och dagboksgranskning. Vid dag 3, 6, 10 och 

13 kontaktades patienterna för att svara på frågor och redogöra för biverkningar. 

Uppföljningsbesök bokades dag 7 och 14. Vid sista uppföljningsbesöket utvärderades 

dagböckerna, och compliance studerades genom kapselräkning och utfrågning. 

 

Totalt 128 personer ingick i studien. Åldern hos patienterna låg mellan 18 till 62 år. Av dessa 

bestod 14,1 % av män. Man hade ett medelvärde på 15 timmar, från att de lade märke till 

symtomen till att de påbörjade studien (2-24 timmar). Andelen rökare var 10,1 %, och 21,1 

% hade rökt tidigare. De som inte hade varit rökare var 68,8 %. Data från dag 8 till 14 

inkluderades inte, detta för att när de jämförde den totala symtomsumman och individuella 

symtomsumman, så hade de flesta patienterna blivit av med sina symtom vid dag 7. 16 

patienter (12,5 %) hade tagit avsvällande medel någon gång under studien. 

 

Resultat: Med p ˂ 0,05 som kriterium på signifikans visade en jämförelse av den totala 

symtomsumman för varje dag, under 7 dagar, ingen skillnad mellan den aktiva gruppen och 

placebogruppen (p ˃ 0,05). Individuella symtom mellan grupperna visade ingen skillnad (p ˃ 

0,05). Även en jämförelse av tiden tills patienterna var symtomfria visade ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna (p= 0,73). 

 

Studie 3 
Echinacea Root Extracts for the Prevention of Upper Respiratory Tract Infections23 
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D. Melchart et al. 
Arch Fam Med 1998;7;541-545 
 
Syfte: Man ville undersöka effekten av 2 echinaceaextrakt på övre luftvägsinfektioner. 
 
Design/metod: Det var en randomiserad dubbelblind och placebokontrollerad studie 

utförd i 4 militärbaser i München, Tyskland. Frivilliga deltagare, 18 till 65 år gamla, som var 

friska och gav ett skriftligt samtycke, kunde vara med. Exklusionskriterier var om de hade 

haft akuta luftvägsinfektioner eller andra infektioner de senaste 7 dagarna, allvarliga 

progressiva sjukdomar, om de tagit kortikosteroider, antibiotika, eller immunstimulerande 

medel de senaste 2 veckorna, var allergiska mot korgblommiga växter, och om de var 

gravida. Totalt hade man 302 deltagare. Sju deltagare kom bara till inskrivningen, och 6 

hoppade av. Dessa 13 ingick inte i studien. I själva intention-to-treat analysen ingick 289 

personer (100 i E angustifolia, 99 i E purpurea och 90 i placebo). Deltagarna skulle ta 50 

droppar (ca.20 µl per droppe) 2 gånger dagligen under 12 veckor, måndag till fredag. Det var 

antingen växtextrakt från rötter av E angustifolia, E purpurea eller placebo. Vid starten 

dokumenterades information om deltagarna, och de fick fylla i två frågeformulär angående 

livskvaliteten. Kontrollbesöken var efter 4 och 8 veckor, för utdelning av nya mediciner, och 

man ställde frågor om infektioner, och studerade compliance och bieffekter. Vid sista besöket 

fick de svara på frågor om livskvalitet igen. Deltagarna fick kontakta personalen vid 

uppkomst av symtom. Personalen antecknade deltagarnas symtom såsom rinnig näsa, hosta, 

huvudvärk, smärta i armar och ben, ont i hals eller öron, frysningar eller svettningar, 

välbefinnande, förmågan att genomföra dagliga aktiviteter och graderade enligt en fyragradig 

skala. För att det skulle klassas som övre luftvägsinfektion, behövde man ha minst 2 milda, 

eller 1 medelmåttig, symtom. Även skulle den kliniska bilden passa in i diagnosen för 

läkarna. All nödvändig behandling skulle dokumenteras. Med hjälp av dagböcker, kunde 

patienterna skriva ner durationen av symtomen. Man ville göra en statistisk analys av antalet 

patienter som drabbades av minst en infektion. 

 

Resultat: 113 övre luftvägsinfektioner inträffade. 32 % i E angustifolia gruppen hade minst 

1 övre luftvägsinfektion, i E purpurea-gruppen hade 29 % drabbats och 37 % i 

placebogruppen (p= 0,55). Detta ger en relativ risk (relativt till placebo) på 0,87 i E 

angustifolia och 0,80 i gruppen som tog E purpurea. Tiden tills den första infektionen skedde 

var 66 dagar (95 % CI 61-72) i E angustifolia-gruppen, i E purpurea-guppen tog det 69 dagar 

(CI 64-74), medan det i placebogruppen tog 65 dagar (59-70) med p= 0,49. Skillnaden 
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mellan grupperna när det gäller mängden, svårigheten och durationen av övre 

luftvägsinfektioner var inte signifikant, och inte beträffande livskvaliteten heller. I E 

angustifolia, så hade 18 patienter rapporterat 21 biverkningar, 10 patienter i E purpurea 

gruppen rapporterad 13 biverkningar, och 11 patienter i placebogruppen hade rapporterat 12 

biverkningar (p= 0,24). 7, 2, respektive 1, patienter hade hoppat av p.g.a. biverkningar. 

Biverkningarna var inte allvarliga och extra behandlingar krävdes inte. 

 

Studie 4 
Ginkgo for Memory Enhancement24 
P R. Solomon et al, 
JAMA 2002;288:835-840 
 
Syfte: Man ville undersöka ifall ginkgo förbättrar minnet hos äldre. 
 
Design/metod: Information om studien spreds med hjälp av tidningar, där man sökte 

deltagare som var villiga att delta i en studie om att förbättra minnet. Via telefonsamtal 

bestämdes vilka som uppfyllde kriterierna för studien. Därefter skaffades ett skriftligt 

samtycke och medicinsk bakgrund/anamnes med bl.a. uppgifter om nuvarande medicin, 

neurologisk eller psykisk sjukdom, huvudtrauma, mental sjukdom, mental 

utvecklingsstörning, och livshotande sjukdom de senaste 5 åren. De som inkluderades skulle 

vara över 60 år, skulle kunna ge skriftligt samtycke, skulle ha någon de hade kontakt med 

regelbundet (minst 4 gånger per vecka för ≥ 1 timme).  Det blev 230 deltagare (98 män, 132 

kvinnor), mellan 60- 82 år som randomiserades till studien. Upplägget var en sex veckor, 

dubbelblind, placebokontrollerad studie. Deltagarna fick aktiv behandling (ginkgo) eller 

placebo. Doseringen följde rekommendation på etiketten till ginkgopreparat, där 1 tablett (40 

mg) tre gånger dagligen, skulle tas med måltid. Placebogruppen tog laktos i gelatinkapslar 

(samma utseende) med samma schema. En dag före starten av medicin- eller placebointaget, 

i slutet av studien (när de var på behandling) och tre dagar efter studien fick deltagarna 

genomgå undersökningar, tester som handlade om inlärning, minnet, uppmärksamhet, 

koncentration och språkuttryck. Frågeformulär fylldes i av deltagarna angående deras minne. 

På slutet fick de fylla i ett globalt frågeformulär för att se och utvärdera den totala bilden av 

minnesförändringen. Via telefon kontaktades deltagarna, i slutet på vecka 2 och vecka 4, för 

att utvärdera compliance. De fick utgå ur studien om de missade 6 doser i två veckors 

perioder, eller missade att ta tre doser i följd. 
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Testerna för inlärning och minnet bl.a. gick ut på att deltagarna skulle lära sig 16 saker från 

en lista under fem försök, och sen se om de kunde komma ihåg det. Deltagarna fick upprepa 

olika stycken direkt efter, och 30 minuter efter, att de hört dem varje dag. I ett test fick de 

varje dag rita av saker de sett, genast efter och även 30 minuter efter, man visat bilden. De 

fick snabbt kopiera symboler som var parade med nummer, test där de inte skulle störas av 

irrelevanta stimulus (the stroop test), att upprepa nummerserier efter att har hört dem (the 

digit span), och att upprepa serier av nummer och bokstäver (mental control). Man skulle 

även nämna olika namn i en kategori (djur) under en minuts period, samt korrekt bestämma 

det de såg på olika bilder. Ett minnesformulär (global utvärdering) fick fyllas i med hjälp av 

en släkting eller en vän de hade regelbunden kontakt med. Det var 27 frågor som skulle 

besvaras, och man skulle gradera hur ofta vissa minnesstörningar dök upp. En 4- gradig skala 

användes enligt följande: 1: väldigt ofta, 2: ibland, 3: sällan och 4: aldrig. Informatörer fick 

ge sin åsikt om vad som stämde bäst på deltagarnas minnesbild över 6 veckor. Dessa var: 1; 

minnet hade utvecklats väldigt mycket, 2; utvecklats mycket, 3; utvecklats lite, 4; ingen 

förändring, 5; lite sämre, 6; mycket sämre, och 7; väldigt mycket sämre. 

 

Resultat: 230 deltagare skulle ingå i studien, och 203 (88 %) fullgjorde studien. Av de 27 

som inte genomförde studien, var det 16 (7 ginkgo och 9 placebo) inte accepterade 

doseringen, och 11 (4 ginkgo och 7 placebo) som inte gav samtycke. Alla deltagare 

uppmanades att komma tillbaka för utvärdering vecka 6. Efter studien kom 219 för 

utvärderingen, inklusive de 203 som var med under hela studien, 13 av 16 (6 ginkgo och 7 

placebo) som hade problem med doseringen, och 3 av de 11 (2 ginkgo och 1 placebo) som 

inte givit samtycke. 11 deltagare kom inte tillbaks (4 ginkgo och 7 placebo) och var inte med 

i analysen. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde visas. Resultatet av testerna 

visade ingen skillnad mellan grupperna med p= 0.31. Frågeformuläret med 27 frågor 

angående minnet med resultat mellan 27 till 108, ju mer poäng desto sämre resultat, visade 

inte någon skillnad mellan grupperna med p= 0,26. 

 

Studie 5 
Effectiveness of Ginkgo biloba in treating tinnitus25 
S. Drew, E. Davies 
BMJ 2001; 322:1-6 
 
Syfte: Man ville undersöka om ginkgo biloba är effektivt för behandling av tinnitus. 
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Design/Metod: Det var en dubbelblind, placebokontrollerad studie för att undersöka om 

Ginkgo biloba extrakt har effekt på tinnitus i England. Antalet individer som valdes var 1121 

personer av de 8667 som hade hört av sig, och man försökte matcha dem så bra som möjligt. 

Kriterierna för att matcha olika par var att de skulle vara samma kön, nästan lika gamla (≤ 10 

års skillnad), och durationen av tinnitus skulle vara ≤ 5 år. Exklusionskriterierna för 

patienterna var om de var under 18 och över 70 år, om de var gravida eller försökte att bli 

det, om de hade använt ginkgoextrakt tidigare, hade haft tinnitus under 12 månader, eller att 

deras tinnitus hade varierat mycket, om de hade försökt andra behandlingar de senaste 6 

månaderna, att de hade allmänt dålig hälsa, använde antikoagulanta eller antidepressiva, eller 

hade onormalt blodtryck. Studien gjordes genom telefonsamtal och e-mail. Varje par fick 

antingen en aktiv behandling eller en placebo. Tinnitus bedömdes subjektivt med hjälp av 

fyra frågeformulär Inga audiologiska metoder användes. Det första formuläret fylldes i innan 

behandlingen påbörjades, det andra 4 veckor in i studien, det tredje efter slutet på tolfte vecka 

i studien och det sista två veckor efter studien. 

 

Behandlingen bestod av 252 tabletter med 50 mg av ginkgoextrakt eller placebo. Patienterna 

fick instruktioner att ta 3 tabletter dagligen under 12 veckor. Doseringen valdes med ledning 

av andra tidigare studier som visat att denna dos har effekt vid cerebral insufficiens. 

Formulären bestod av 21 frågor om svårighetsgraden av tinnitus. Dessa delades in i tre olika 

grupper: hur hög tinnitus, hur medveten patienten är om sin tinnitus, hans förmåga att 

ignorera den, och effekten av tinnitus. En summa av mättningar gjordes i varje grupp 

Graderingen i varje grupp var: 0-12 när det gällde högljuddhet, 0-22 för mätning av 

medvetenheten och förmågan att ignorera den, och 0-39 för effekt. Summan av poängen i 

dessa grupper utgjorde den totala summan på hela testet. Summa med 0 poäng indikerar att 

patienten inte har tinnitus, med andra ord helt tyst, går att ignorera och har ingen effekt på 

patientens liv. Max poäng, 73, visar att patienten lider av en svår tinnitus, alltid högt ljud, går 

inte att ignorera och har en stor effekt på patientens liv. Summan från alla formulär 

beräknades, och jämfördes mellan olika deltagare. I andra, tredje och fjärde frågeformulären 

hade man ytterligare tre frågor om ändringar i tinnitus; har tinnitus ändrats i högljuddhet eller 

har det skett ändring i besväret sen behandlingens början (andra och tredje) eller efter hela 

behandlingen (fjärde). Ändringar i högljuddhet i tinnitus skulle sättas in i en skala från -4 

(har blivit mer högt) till 6 (behandlingen har lyckats). Förändringar i mängden besvär 

graderades från -4 (mer besvär efter behandlingen) till 4 (behandlingen har gjort besväret 
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mindre). Ingen ändring låg i mitten av skalan, eller nära mitten. Medelvärdet jämfördes 

mellan grupperna, och antalet deltagare som rapporterade att deras tinnitus hade blivit bättre 

jämfördes mellan grupperna. Man ville i första hand mäta och se förändringar i tinnitus, i 

andra hand skulle man undersöka svårighetsgraden av tinnitus. Mätningar gjordes även på 

variationen av tinnitus, och påverkan av tinnitus på cerebrala aktiviteter, såsom 

koncentration, uppmärksamhet, trötthet m.m. Variationen på tinnitusskalan låg mellan 0 

(ingen variation) till 6 (varierar väldigt mycket). Skalan för cerebrala aktiviteter var från -24 

(alla symtom värre) till 24 (en förbättring) av alla symtom.  Skala för Compliance var: 0 

(instruktioner följdes inte bra) till 8 (instruktioner följdes bra). 

 

Resultat: 1121 deltagare valdes ut för studien, och 559 fick aktiv behandling och 562 fick 

placebo. Av de som valdes ut matchades 956. Till analyser, angående sidoeffekter av 

behandlingen, användes data från alla 489 matchade deltagare. Men 26 deltagare 

kompletterade inte något frågeformulär, så andra analyser gjordes på de andra 478 paren. 

Någon signifikant skillnad mellan grupperna kunde inte påvisas efter vecka 4, 12, och 14. 

 

Antal 
veckor 

Inga av 
behandlingarn
a gav positivt 
resultat 

Aktiv 
behandling 
negativt 
resultat/ 
positivt resultat 
i 
kontrollgruppen 

Aktiv 
behandling 
negativt 
resultat/ 
positivt resultat 
i 
kontrollgruppen 

Båda 
behandlingarna 
gav positivt 
resultat 

Andelen 
positiva 
(Aktiv) 

Andelen 
positiva 
(Placebo) 

4 
veckor 

367 27 18 2 4.8 % 7,0 % 

12 
veckor 

292 34 33 1 9,4 % 9,7 % 

14 
veckor 

275 32 40 7 13,3 % 11,0 % 

 
t tester visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad det gäller primära, sekundära 

mål, följsamhet och cerebral aktiviteter.
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Diskussion: 

Echineacea studier (1, 2, 3) 
 
Inklusion/exklusionskriterier: Första studien om echinacea21 tar inte upp särskilda 

inklusion/exklusionskriterier. Vi vet alltså inte vilka typer av individer som är med, om de 

har andra sjukdomar, eller vad de har för sjukhistoria/anamnes. Man vet helt enkelt inte 

mycket om patienterna, om de har något som kan påverka resultatet, i fall de har tagit andra 

läkemedel mot förkylning, eller om de har prövat ehinacea tidigare. Patienterna i denna 

studie isolerades, till skillnad från designen i de andra studierna22,23. I samma studie nämns 

att 10 individer fick utgå från andra fasen av studien p.g.a. sjukdom. Man undrar vilken typ 

av sjukdom det var. Kan det vara något som var relaterat till echinacea? 

 

I den andra studien22 hade man litet mer kriterier att utgå från. Detta kan vara en av de största 

skillnaderna jämfört med den tidigare studien. Här tar man upp sjukdomsbakgrund och ifall 

individerna kan språket, vilket kan eliminera språkbias. Att de skulle visa två av några 

symtom var lite konstigt. Bland dessa symtom fanns huvudvärk och muskelvärk. Jag tycker 

inte att det behöver vara en förkylning ifall en patient har dessa två symtom. Till skillnad från 

den första studien, där individerna blev infekterade av virus, skulle deltagarna i denna studie 

rapportera att de var på väg att bli förkylda, och de skulle göra det inom 24 timmar. 

 

I den tredje studien23 hade man också kriterier, men inte lika många som i den andra studien. 

Man tar hänsyn till individens bakgrund vad det gäller tidigare/nuvarande sjukdom, samt 

intag av medicin och allergi. Det som studien inte tar upp är hur individerna blir sjuka. I 

första studien blir de infekterade, i den andra skriver individerna in sig inom 24 timmar med 

förkylningssymtom, i den tredje nämns inte hur detta gick till. Dessa kriterier är viktiga för 

studien, för att kunna ha alla vid baseline, och för att undvika selektionsbias. 

 

Säkerhet/biverkningar: I studie 1 hade man två missade doseringar p.g.a. biverkningar. 

Under den profylaktiska fasen, hade 19 av 437 deltagare rapporterat biverkningar. 

Biverkningar, som man trodde berodde på medicineringen var 4 av 163 hos de som använde 

echinacea (2 %), och i placebogruppen var det 5 av 274 (2 %). Under behandlingsfasen hade 

15 av 315 (5 %) biverkningar i den aktiva gruppen, medan 4 av 104 placebobehandlade 

deltagare (4 %) rapporterade biverkningar. Det vanligaste var biverkningar från mag-
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tarmkanalen. Vilka biverkningar som gjorde att de missade sina doser nämns inte, och inte 

heller allvarligare typer av sidoeffekter. 

 

Studie 2 nämner att uppkomsten av biverkningar var få. De vanligaste biverkningarna i denna 

studie var muntorrhet och huvudvärk. Dessa biverkningar hade även funnits hos dem som 

ingick i placebogruppen. Det är litet svårt och bestämma ifall huvudvärk berodde på 

behandlingen, eftersom huvudvärk även kan vara ett vanligt symtom vid förkylning. I den 

tredje studien angående echinacea, hade 39 deltagare totalt rapporterat sidoeffekter. I E. 

angustifolia-gruppen hade 18 personer rapporterat 21 biverkningar. De vanligaste var 

biverkningar från mag-tarmkanalen, och huvudvärk. I gruppen som fick E. purpurea, hade 10 

personer rapporterat 13 biverkningar, där bieffekter från mag-tarmkanalen var det vanligaste. 

Även hos dem som fick placebo, hade 11 personer rapporterat 12 biverkningar, av vilka 

störningar i mag-tarmkanalen var det vanligaste. 

 

Vad det gäller biverkningar av echinacea, så är de inte alls många. Säkerheten är stor. De 

vanligaste är från mag-tarmkanalen. I studierna fick inga individer allvarliga biverkningar, 

inte mer än kanske de man får av ett vanligt läkemedel kanske t.o.m. mindre. I en analys 

(Ernst, 2002)26 nämns att den allvarligaste biverkningen, vid användning av echinacea, är en 

allergisk reaktion. 

 

Resultat: 

Förkylning är en vanlig sjukdom. Tiden man är förkyld är oftast kort, och detta kan vara ett 

problem vid undersökningar av echinaceas effekt. Symtomen av förkylning brukar oftast vara 

svårast i början. Ingen av studierna kunde visa någon effekt av echinacea. Varken som 

profylaktisk behandling, eller efter att man har blivit förkyld. Det är svårt att veta även i 

vilken miljö deltagarna lever. I studie 1 hade de isolerat deltagarna, så att de levde nästan 

under samma förhållanden, vilket var bra. Man vet inte heller hur deltagarna i studierna tog 

hand om sig, ifall man levde på ett hälsosamt sätt eller ej. Behövs det studier som pågår 

under längre period? Detta är också svårt att säga med tanke på att förkylning är en kortvarig 

sjukdom. Eller kanske man ska ta echinacea vid rätt tillfälle, innan sjukdomen bryter ut, när 

man har de första, milda symtomen. Få studier har visat att echinacea har en positiv effekt 

mot förkylning26, bl.a. i en studie av Taylor et al, 200327 som visade att echinacea inte hade 

en effekt mot förkylning. Men det skadar förstås inte att pröva. 
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Ginkgo biloba studier (4, 5) 
Dessa två studier hade olika syften. Dels att undersöka om ginkgo kan ha effekt för 

minnesförbättring24, och dels att undersöka om ginkgo fungerar som behandling mot 

tinnitus25. Både studierna var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. Denna 

6 veckor långa studie kunde inte visa att användning av ginkgo kunde förbättra minnet. 

Räcker 6 veckor för att undersöka om minnet har förbättrats? Enligt26, som tar upp olika 

studier angående naturläkemedel, nämns en systematisk analys som inkluderar 40 svaga 

studier om ginkgo, där 8 av dessa har bra, godkända metoder. Alla, utom 1 studie av dessa 8, 

visade en positiv effekt av ginkgo. De varnar för publikationsbias, eftersom inga negativa 

resultat rapporterades26. 

 

I den andra studien25 undersöks effekten av ginkgo för tinnitus. Det finns ingen särskilt 

effektiv behandling mot tinnitus. Studien kunde inte påvisa en signifikant skillnad mellan 

ginkgo och placebo. Vad det gäller studier kring ginkgos effekt just mot tinnitus så är dessa 

väldigt få26. 

 

Säkerhet/biverkningar: 

Studie 4, angående minnet24, tar inte hänsyn till biverkningar av ginkgo, eller av placebo för 

den delen. Studien tar inte heller hänsyn till de som skulle påverkas av biverkningar. De fick 

kontakta sjukvården själva, ifall de drabbades av biverkningar. Patienter rapporterade 

biverkningar som blödning, störning i mag-tarmkanalen och huvudvärk. Inga av patienterna 

hoppade dock av studien p.g.a. biverkningar. Med andra ord, biverkningarna var troligen inte 

allvarliga. I studie 5 fanns det inte någon skillnad i uppkomst av biverkningar mellan 

grupperna. Det vanligaste var biverkningar i mag-tarmkanalen, men även huvudvärk 

förekom. 

 

Biverkningar av ginkgo är milda och reversibla26. Blödning hör till de allvarliga 

biverkningarna. Men de som drabbades av blödning i denna studie var inte så allvarligt.  På 

vilket sätt blödningen yttrar sig nämns det inte. Interaktioner med t.ex. antikoagulantia kan 

förkomma vid användning av ginkgo26. Men enligt studien28 så har detta inte kunnat noteras. 
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Resultat: 

Dessa studier kunde inte påvisa att ginkgo hade någon positiv effekt på varken 

minnesfunktioner eller mot tinnitus. Men med tanke på att biverkningarna inte är så stora, så 

är det inget man inte kan rekommendera om inte patienten använder antikoagulanta, då risk 

för interaktion finns. Tinnitus är svår att behandla, så kanske ginkgo ändå kan prövas, även 

om upplevda förbättringar visar sig vara en placeboeffekt. 

Slutsats: 
Studier kring naturläkemedel är få, speciellt vad det gäller säkerhet, och interaktioner. De 

studierna som valdes ut visade negativa resultat.  Men artiklarna refererar till andra studier 

som har visat effekt. Med tanke på att de är godkända av läkemedelsverket så finns det 

påvisad effekt. Och biverkningarna som deltagarna drabbades av var inte allvarliga. 

 

Tanken att man använder naturens krafter är tilltalande. Men det är viktigt att veta att de inte 

är fria från biverkningar, och att de inte alltid är effektiva. Man bör väga riskerna mot  

fördelen av att använda naturläkemedel, och vara medveten om att det kanske är en 

placeboeffekt som fungerar för vissa individer. Olika fall rapporteras ibland angående litet 

mer allvarliga biverkningar. Det är viktigt att veta att naturläkemedel ska användas som 

läkemedel, att läsa bipacksedel för mer information, och tala om för läkaren ifall man 

använder naturläkemedel. Detta för att veta vilken typ av biverkningar man kan vänta sig, 

eller vilken risk för interaktioner som föreligger vid användning av andra läkemedel 

samtidigt.  

Med tanke på att naturläkemedel är avsett för egenvården, så resulterar detta i att det 

rapporteras mindre om dessa preparat vad det gäller deras egenskaper. Det skulle behövas 

mer forskning. Att forska på olika doseringar, olika beredningar, kvalitén m.m. Många 

naturläkemedel rekommenderas inte till gravida, ammande kvinnor eller till barn under 12 år. 

Detta p.g.a. bristen på kunskap och studier. På Aftonbladets hemsida skrivs ”Gravida kvinnor 

bör undvika att ta ginseng - det kan skada fostret. 

– Vi utfärdar en varning till alla gravida kvinnor för alla örtmediciner, säger den brittiske 

forskaren Edzard Ernst vid Exeters universitet.” Det står även att forskare från Hongkong har 

kommit till samma resultat29. 

 Men tills mer forskningsresultat kommer, så kan man använda sig av de kunskaper som 

finns, och troligen med viss fördel använda naturläkemedel som kompletterande läkemedel. 
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Med tanke på att det finns godkända naturläkemedel i handeln, borde man kunna utgå från att 

de i alla fall skulle kunna fungera mot lindrigare besvär.
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Bilaga 

Cytokrom P450 

En grupp enzymer, järnproteiner, som finns i de flesta organismerna. Cytokrom P450 

(CYP450) är involverat i metabolism av olika ämnen i kroppen, samt av substanser som är 

både främmande för kroppen och som är kroppsegna. Dessa proteiner absorberar ljus vid 

våglängden 450 nanometer, därav namnet. I människan är ca 63 CYPar kända. CYP är viktig 

för läkemedelsmetabolismen. Aktiviteten hos olika substanser i läkemedel höjs eller sänks av 

en viss CYP. Då talar man om enzyminduktion eller inhibition, och detta är en vanlig orsak 

till läkemedelsinteraktioner. Läkemedel kan hämma CYP-nedbrytning av ett annat läkemedel 

vilket leder till en ökad aktivering/plasmanivå av det andra läkemedlet. Effekten kan bli 

större än förväntat, och risken för toxicitet ökar. Det är viktigt att anpassa doseringen ifall 

kombination av läkemedel med CYP-inducerande/hämmande egenskaper används. Och detta 

gäller även naturläkemedel. 

Polymorfonukleär granulocyt 

Även kallad neutrofiler, tillhör den vanligaste vita blodcellen30. Cellen bildas i benmärgen 

och finns i det perifera cirkulerande blodet. Cellen utgör 45-70% av totala antalet vita 

blodkroppar31. Denna cell utgör en viktig del i det medfödda immunförsvaret. Den förhindrar 

att bakterier, som normalt finns i vår kropp, förökar sig, på så sett förhindra infektioner32. De 

eliminerar patogener, som bakterier, för att förhindra sjukdom31,32. Med livslängd på 3-4 

dagar31, måste de bildas kontinuerligt32. 

Cytokiner 

En familj proteiner som fungerar som sändebud, och reglerar celldelning. Fysiologin hos dem 

är komplicerad. De är ett kemiskt nätverk som länkar samman cellerna i immunsystemet. 

Cytokiner utsöndras av flera celler i immunsystemet, och leder till kaskader av cytokiner. De 

har bl.a. till uppgift att stimulera respons till inflammation, inducera feber, och stimulera 

celler till att producera antivirala proteiner39. 

IL-8 

Interleukin-8 är en cytokin som bildas i många celler, särskild makrofager. IL-8 är involverad 

i cellmigration och inflammation samt aktivering och invandring av neutrofiler33,34.
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