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ABSTRACT  

Sammanfattning  

 
Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor med en prevalens 

kring 67%- 90% världen över. Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och 

definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre buken i kombination med bland annat 

illamående och diarré som uppkommer under menstruationen. Vid primär dysmenorré anses smärtan 

grunda sig i överproduktion av prostaglandiner i livmodern varpå det medför kontraktion i kärl och 

muskulatur. För behandling av dysmenorré avses smärtlindring genom inhibering av 

prostaglandinsyntesen det primära syftet vilket åstadkoms med icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAID). Många kvinnor avstår från behandling med NSAID på grund av medförda 

biverkningar, kulturella anledningar eller utebliven effekt, som uppskattas till en fjärdedel av fallen. 

Detta har väckt intresse för icke syntetiska behandlingar som både är effektiva och har minimala 

biverkningar, såsom det växtbaserade läkemedlet ingefära. Syftet med arbetet är att värdera om 

ingefära är lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring, hos kvinnor med primär dysmenorré. 

Denna litteraturstudie är baserad på fem randomiserade kontrollerade studier där två utav dem jämför 

NSAID med ingefära på primär dysmenorré, för bedömning om deras effektivitet i förhållande till 

varandra; två artiklar som jämför ingefära med placebo vid primär dysmenorré, för en säkerställning 

på ingefäras verkan; och en artikel som jämför NSAID med placebo på primär dysmenorré för 

styrkande av befintlig effekt. Studierna erhölls via databasen PubMed. Sammanställningen av 

resultaten påvisar att ingefära är effektivt som smärtlindring vid behandling av primär dysmenorré. I 

studierna som jämförde ingefära med placebo indikerade båda en signifikant skillnad avseende den 

smärtlindrande effekten (p<0.05). Däremot konstaterades ingen signifikant skillnad på 

smärtreduktionen mellan NSAID och ingefära (p>0.05). Det sammantagna resultatet av denna 

litteraturstudien är att ingefära är lika effektivt som NSAID vid primär dysmenorré avseende 

smärtlindring. Även fast ingefäras verkan har indikerats, krävs fler utförda högkvalificerade studier 

med höga deltagarantal för att säkerställa effekten av ingefära vid primär dysmenorré. Det kan även 

vara av intresse att analysera de specifika koncentrationerna av de verksamma komponenterna i 

ingefära, utvidga jämförelsen av ingefäras effekt med flera olika NSAID samt andra växtbaserade 

läkemedel och metoder som påvisat smärtlindring vid primär dysmenorré. 
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ABSTRACT  
 

Dysmenorrhea is one of the most common gynecological condition reported by women 

with an estimated prevalence of 67% to 90% around the world. The condition is divided 

into primary and secondary dysmenorrhea and is defined as painful menstrual cramping 

in the abdominal region in combination with nausea, vomiting, insomnia, fatigue and 

diarrhea. The cause of the pain in primary dysmenorrhea is believed to result from an 

excessive increase in prostaglandin synthesis in the endometrium during the ovulatory 

cycle, which further causes vasoconstriction of the blood vessels in the uterine and 

increased uterine muscle contractions. The decrease of blood supply will result in 

ischemia and therefore induce pain.                                                                                                    

The treatments for dysmenorrhea include prostaglandin synthesis inhibitors such as Non 

-Steroidal Anti -Inflammatory Drugs (NSAID). NSAIDs are used as the first line 

therapy for pain relief of primary dysmenorrhea. In addition, one fourth of the patients 

don’t experience an effect of the drugs and some women don’t prefer the usage because 

of the lack of benefit, the adverse side effects or due to cultural reasons thus left with 

alternative treatments. Alternative non-synthetic treatments, such as herbal drugs, with 

effectiveness and low toxicity have been of high interest. Ginger, which is a herbal 

compound, have been reported to have beneficial effects on primary dysmenorrhea by 

inhibiting the prostaglandin synthesis and subsequent decrease of the pain. The aim of 

this study was to compare the effectiveness of ginger with NSAID on pain management 

in primary dysmenorrhea.                                                                                                                        

This study is a literature review where five randomized controlled trials has been 

evaluated and analyzed. Two of them compared the pain management between NSAID 

and ginger in primary dysmenorrhea, two studies compared the pain management 

between placebo and ginger in primary dysmenorrhea and one study compared the pain 

management between NSAID and placebo in primary dysmenorrhea. All the studies 

where collected from the database PubMed. Overall the result showed that ginger 

influences pain relief in primary dysmenorrhea. In the two studies that evaluated gingers 

effect with placebo, both of them indicated a statistically significant difference in pain 

reduction (p<0.05). The treatment with ginger resulted in a pain reduction around 61% 

in the first study respectively around 34% in the second. In the studies which compared 

NSAID with ginger, the highest reduction NSAID could achieve was 56.5% whereas 

ginger achieved 60.1%. However, there were no statistically significant reduction in 

pain between them (p>0.05).                                                                                                  

The conclusion is that ginger as well as NSAID are effective in relieving pain in women 

with primary dysmenorrhea. Although the effect of ginger has been observed, further 

studies are necessary to establish gingers efficacy for the treatment of primary 

dysmenorrhea. Furthermore, it’s suggested that in the future extend the studies of ginger 

by comparing with multiple NSAID, other herbal compounds and methods used for 

primary dysmenorrhea with larger number of patients. 

 

 

 

Nyckelord 
Primär dysmenorré, sekundär dysmenorré, ingefära, NSAID, menstruation, placebo, 

naturläkemedel, prostaglandiner, VAS, smärta   
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FÖRKORTNINGAR 

 
BMI  – Kroppsmasseindex (Body mass index) 

CNS  – Centrala nervsystemet 

COX  – Cyklooxygenas  

FSH  – Follikelstimulerande hormon (Follicel stimulating hormone) 

LH  –  Luteiniserande hormon (Luteinizing hormone) 

NSAID  –  Icke steroida antiinflammatoriska medel (Non -Steroidal Anti -Inflammatory 

Drugs) 

PD – Primär dysmenorré 

PG  – Prostaglandiner 

PGD2  – Prostaglandin D2 

PGE2  – Prostaglandin E2 

PGF2a  – Prostaglandin F2a 

PGI2  – Prostacyklin 

SD – Sekundär dysmenorré 

TRPV1  – Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1  

VAS – Visuell analog skala 
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INLEDNING  
 

Dysmenorré definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre delen av buken och 

uppkommer i samband med menstruation. Vanligtvis utstrålar smärtan mot ryggen och 

låren, och brukar starta några timmar innan menstruation och pågå i två dagar (1). 

Incidensen är oftast några månader efter menstruationsdebuten (menarche) eller inom de 

två första åren av menstruationen, i samband med att ägglossningscykeln blivit 

regelbunden (2). Dysmenorré innefattar inte endast mensvärk, utan andra symptom som 

förekommer är illamående, kräkning, huvudvärk, trötthet, insomnia och diarré (2, 3).  

De tillkomna symptomen ger därpå upphov till försämrad livskvalité, med hög frånvaro 

från jobb, skola, och sociala aktiviteter (4). Trots omfattande studier om dysmenorré så 

kvarstår frågetecken, speciellt avseende etologin bakom primär dysmenorré (5). 

 

 

 

Prevalens och riskfaktorer vid dysmenorré 

 

Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor.  

Prevalensen varierar konstant, men uppskattas ligga runt 67%- 90% för kvinnor i åldern 

17-24 år världen över (72% i Sverige). Däremot är det inte lika vanligt att lida av den 

intensiva typen (svår dysmenorré) vilket ligger runt 7%-15% (6-8).  

 

Det finns en rad olika riskfaktorer som bedömts medföra ökad risk för dysmenorré. 

Faktorer som är kopplade till tillståndet är bland annat familjehistorik av dysmenorré, 

ung ålder (<30 år), tidig menarche (<12 år), lågt body mass index (<20), premenstruella 

syndrom, stress, cykellängd samt vid oregelbunden, lång eller riklig menstruation (9). 

Därutöver kan faktorer som: våldtäkt, alkoholism, rökning, högt koffeinintag, 

bäckeninfektion, kejsarsnitt och abort även vara underliggande orsaker (9, 10). 

Mensvärken minskar i de flesta fallen efter graviditet och med högre ålder (3). 

 

I en del studier har det konstaterats att även psykologiska faktorer påverkar dysmenorré 

och att koppling finns mellan personlighetsdrag och mensvärk (10, 11). Det har visats 

att smärtintensiteten ökar vid depression, ångest och andra somatiska symptom. Utöver 

detta har det påvisats en koppling mellan dysmenorré och kvinnans relation till sin 

kropp. Ofta så korrelerar en negativ kroppssyn med oftast någon form av ätstörning och 

därmed erhålls ett onormalt BMI vilket ökar risken för dysmenorré (11).  

Därutöver finns det hypoteser enligt en del studier, att kvinnor med överkänslig tarm 

(IBS) har större risk att uppleva primär dysmenorré (PD) än kvinnor utan IBS (12). 

Vilket förklaras av att känsligheten på smärtstimuli av invärtes områden påverkas vid 

samtidig tillvaro av smärtsamt tillstånd i ett organ (3).  
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Klassificering av dysmenorré 

 

Dysmenorré delas upp i två kategorier: primär dysmenorré och sekundär dysmenorré 

(SD). Hos kvinnor med primär dysmenorré anses smärtan från menstruationen inte 

grunda sig på några patologiska förändringar i bäckenbotten utan beror på andra 

faktorer och förekommer vanligtvis hos kvinnor under 20 års ålder. Om orsaken till 

smärtan grundar sig på patologi i bäckenet, är det istället sekundär dysmenorré (8). Det 

är dock vanligast bland kvinnor mellan 40-50 års ålder (13). 

Den underliggande orsaken till dysmenorré, oavsett om det är av den primära eller 

sekundära typen, är livmoderkontraktion samt konstruktion av kärlen i livmodern (14).  

 
Visuell analog skala  

 

Visuell analog skala (VAS) är en väl använd uppskattningsskala för smärtintensitet och 

har använts i samtliga studier som föreligger i detta arbetet. På en 100 mm lång 

horisontell linje, får patienten märka sin smärta från 0–100, där 0 står för ” ingen smärta 

alls” och 100 står för ”värsta tänkbara smärtan”. Genom att beräkna avståndet mellan 

angivelserna gjorda under olika tillfällen, kan en uppskattning erhållas på 

smärtskillnaden (15). Beroende på smärtintensiteten, klassificeras dysmenorré till: mild 

(<40 mm), måttlig (40-60 mm) och svår (>60 mm) (1).  

 
Diagnostik  

 

Diagnostisering av dysmenorré sker dels genom anamnes, fysisk undersökning av 

livmodern och ultraljudsunderökning för att utesluta differentialdiagnoser. Därpå kan 

det säkerställas om det är sekundär- eller primär dysmenorré patienten lider av. 

Ultraljud besitter stor vikt vid uteslutande av SD vilket kan bero på endometrios och 

adenomyos (16). 

 

 

 
Patofysiologin för primär dysmenorré 

 

Den mest accepterade underliggande orsaken till PD är överproduktion av 

prostaglandiner (PG) i livmodern (3, 5). PG förekommer främst i glatt muskulatur och 

agerar som hormon via kommunikation mellan celler (17).  

 
Eikosanoidsyntesen 

 

PG samt de andra eikosanoiderna, bildas av den fleromättade fettsyran arakidonsyra, 

viket är en vanlig komponent i cellmembranet. Eikosanoiderna utgör tillsammans med 

cykliskt endoperoxidas, tromboxaner och leukotriener en molekylär familj (18). 

Syntesen av arakidonsyra initieras genom stimulering av hormoner, neurotransmittorer, 

parakrina substanser och toxiner m.m. När de binder till receptorerna på målcellen 

aktiveras enzymet fosfolipas A2 som finns på målcellens plasmamembran. Därmed 

frisätts arakidonsyra från membranet, som därefter metaboliseras genom två olika vägar 

(figur 1).  
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Figur 1. Metaboliska processen för eikosanoidsyntesen. Inkluderande cyklisk endoperoxidas, 

prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, samt deras funktionella roller i kroppen. 

Prostaglandinerna medierar bland annat vasodilatation, inflammation, myometriumkontraktion och ökad 

smärtupplevelse (hyperalgesi). Stegen som medieras av cyklooxygenas inhiberas av icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Ingefära inhiberar både COX-2 och 5-lipooxygenas. Figuren är 

konstruerad utifrån information från (18-21). 

 

Ena vägen initieras av enzymet cyklooxygenas (COX) vilket inducerar bildning av 

cykliskt endoperoxidas, PG och tromboxaner. Tromboxaner ger en kontraktil effekt av 

blodkärl och medför aggregation av trombocyter. Andra vägen initieras av enzymet 

lipooxygenas vilket medför bildning av leukotriener som spelar en stor roll vid allergi- 

och inflammationsprocesser (18, 19).  

Vilken metabolit som bildas av arakidonsyran beror huvudsakligen på vad cellen får för 

stimuli och även det uttryckta enzymet i den specifika cellen. Därefter agerar 

eikosanoiden antingen som en intracellulär förmedlare eller frisätter substanser och 

agerar lokalt och eikosanoider kategoriseras därför som både parakrina och autokrina 

substanser (18).  

 

 
Prostaglandiner  

 

PG syntesen är begränsad av tillgängligheten av fria fettsyror, vilket är prekursorn för 

arakidonsyra. De fria fettsyrornas produktion regleras av cykliskt adenosinfosfat. Ökad 

halt av faktorer såsom cykliskt adenosinfosfat, adrenalin, peptidhormoner och 

steroidhormoner stabiliserar fosfolipas A2 vilket stimulerar PG produktionen. En av de 

faktorer som stimulerar fosfolipas A2 är progesteronhalten. Hög halt av progesteron 

leder till stabilisering av enzymet vilket ökar dess aktivitet och därmed minskad 

mängden PG (3).   

Stimuli  

Membranfosfolipider 

Arakidonsyra 

Fosfolipas A2 

Prostaglandiner Tromboxaner Leukotriener 

Lipooxygenas 
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Arakidonsyra oxideras av COX till instabila endoperoxidas-PG. Därefter syntetiseras de 

av endoperoxidaset till däribland PGE2, PGD2 och PGF2a, se figur 1 ovan. 

Prostaglandinen E2 (PGE2) roll är påverkan på inflammationsresponser genom 

bidragande till feber, smärta samt vidgning av blodkärl. Febern uppkommer genom att 

interleukin-1 frisätter PG in till centrala nervsystemet (CNS) där de stör funktionen i 

centrat som reglerar kroppstemperaturen (termostaten) i hypothalamus, vilket ger 

upphov till den ökade temperaturen i kroppen. Den dilaterande effekten induceras 

genom att PGE2 inhiberar noradrenalinets frisättning från sympatiska nervterminaler 

(19). PGE2 verkar även både kontraherande och relaxerande på den glatta muskulaturen 

i magtarmkanalen samt bronkerna, beroende på vilken PG-receptor (EP1-EP4) den 

binder till PGE2 verkar även hyperanalgetiskt genom signalering via inbindning till EP1 

receptorn (22).                                                                                                                  

Prostaglandin F2a (PGF2a) binder till FP-receptorerna i livmodern och glatt muskulatur 

(19). Där medierar den kontraktion av livmodern och blodkärlen i livmodern vilket båda 

resulterar i minskad blodtillförsel till vävnaden. Det leder till att ischemi uppstår i 

livmodermuskulaturen vilket anses vara ett av skälen till smärtan vid PD (3, 15, 23).  

Vad prostaglandin D2 (PGD2) ger upphov till är vasodilatation och inhibering av 

trombocyternas aggregationsförmåga och därmed också trombosbildningen.                                                

Utöver PG, syntetiserar endoperoxidaset även prostacyklin (PGI2) vilket också medför 

inhibering av trombocytaggregation, vasodilatation och hyperalgesi (19). 

 

PG har en stor inverkan vid utvecklingen av inflammation. Vid akut inflammation ökar 

biosyntesen av PG signifikant i de inflammerade vävnaderna främst genom rekrytering 

av leukocyter och infiltration av immunceller, vilket därigenom ger upphov till 

inflammationssymptom (22). 

Från det inflammerade området frisätter de lokala vävnaderna och blodkärlen PGE2 och 

PGI2 samtidigt som mastceller frisätter PGD2. Med den kraftiga vasodilatationen 

kommer PGE2, PGI2, PGD2, tillsammans med bradykinin och histamin medföra ökat 

blodflöde kring det inflammerade området varpå rodnad, svullnad och smärta 

uppkommer (19, 22). Det är dock inte PG i sig som ger upphov till smärtan utan de 

förstärker effekterna av andra smärtframkallande substansers, som 5-hydroxytryptamine 

eller bradykinin, genom att öka känsligheten på deras nervterminaländar. Det uppnås 

bland annat genom hämning av kaliumkanalerna (19).  

 

Det är främst koncentrationen av PGE2 och PGF2a som är kraftigt förhöjd vid 

patogenesen av PD jämfört med asymptomatiska kvinnor under menstruation.  PG-

nivåerna förblir ökade under de första 48 timmarna av menstruationen, med högsta 

upplevelsen av symptomen (3). Det finns indikationer från flera studier att 

koncentrationen av just PGF2a är upp till fyra gånger så hög i livmoderslemhinnan hos 

kvinnor med PD (24). Således är mensvärk och de tillkommande symptomen vid 

dysmenorré proportionella mot mängden frisatta PG (3). 
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Vasopressin  

 

Vasopressin, ett peptidhormon som utsöndras från neurohypofysen till blodet, visat sig 

vara en ytterligare underliggande faktor för mensvärk (3, 18, 25). 

Ett begränsat antal studier har observerat att det sker en överproduktion av hormonet vid 

PD. Med hög halt vasopressin induceras orytmiska livmoderkontraktioner vilket tillför 

således ytterligare ischemi i livmodern (3, 25). Inblandningen av vasopressinet i 

patologin för PD förblir dock kontroversiell, då andra studier inte har indikerat högre 

plasmanivåer av vasopressin hos kvinnor med, respektive utan PD. Dessutom har 

vasopressinantagonister inte haft någon verkan på vare sig mensvärken eller 

blödningsvolymen (3). 

 

 
Sekundär dysmenorré  

 

SD innebär menstruation associerad med missbildning i bäckenet (7). SD kan likaså 

inkludera endometrios, adenomyos, myom och livmoderinflammation (4, 23).  

Endometrios är den främsta orsaken till SD. Syndromet karakteriseras av en 

inflammation som anses vara östrogenberoende, där tillväxten av livmoderslemhinnan 

sker utanför livmodern (24). Livmoderslemhinnan kan således återfinnas på bäckenet, 

urinblåsan, tarmarna eller äggstockarna (då kallat chokladcysta). Tillväxten kan även 

ske på njurarna och lungorna (7, 26, 27).       

 

Varför livmoderslemhinnan börjar växa utanför livmodern beror på avflödeshinder av 

menstruationsblodet. Istället för att blodet rinner ut ur slidan via livmoderhalsen drivs 

blodet ut till bukhålan via äggledare. På så vis följer små fragment av 

livmoderslemhinnan med blodet där det fäster och börjar växa däribland i bukhinnan 

och äggstockarna. Immunförsvaret tar hand om kvarstående vävnad på fel plats i 

normala fall, dock inte hos alla kvinnor, varpå det kvarstår och bidrar till en kronisk 

inflammation d.v.s endometrios (27). 

Typiska symptom som uppträder till följd är kronisk bäckensmärta, krampaktig 

mensvärk, riklig menstruation och smärtsamma samlag m.m. Vissa kvinnor kan dock 

vara helt symptomfria (26, 27). 

 

Adenomyos är en speciell form av endometrios som föreligger vid SD, där 

livmoderslemhinnan är inväxt i livmodermuskeln. Hur denna tillväxt sprider sig till 

livmoderslemhinna och orsakar endometrios är ännu oklart (26). Förutom adenomyos 

kan det likaså yttra sig om myom, vilket är muskelknutor som formar sig inuti eller 

utanpå livmodern och beroende på storleken medför de olika symptom (28). 

 
 
Livmoderns fysiologi  

 

Det kvinnliga reproduktionssystemet utgörs av de inre genitala organen vilka omfattar 

de två äggstockarna, äggledarna, livmodern, livmoderhalsen (cervix) och vaginan. 

Äggstockarna är små mandelformade organ belägna i övre delen av bäckenhålan, på var 

sida om livmodern. Varje äggstock följs utav en äggledare, där änden kopplas samman 

till livmodern så att tömning sker direkt in till dess hålighet (18).   
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Livmodern är ett ihåligt, päronliknande muskulärt organ beläget mellan urinblåsan och 

rektum. Den nedre delen av livmodern kallas livmoderhalsen vilket mynnar ut till 

vaginan (18). Livmodern ansvarar för utvecklingen av fostret under graviditeten varefter 

den förser fostret med nutrition via placentan.  

Väggen i livmodern består av en bindvävshinna kallat perimetrium, ett muskulärt lager 

kallat myometrium (livmodermuskulaturen) och en inre slemhinna kallat endometrium 

(livmoderslemhinnan). Perimetriet är sammanställt av ett tunt lager luckerbindväv täckt 

av enkelt skivepitel. Myometriet vilket är en 1,25 cm tjock glatt muskulatur, utgör 

största delen av livmodern. Vid livmoderhalsen blir myometriet mindre muskulärt och 

mer fibröst och berikat med kollagen. I muskulaturen är muskelcellerna vanligtvis runt 

40 µm långa varpå de växer sig dubbelt sin längd under mitten av menstruationscykeln 

och upp till tio gånger under graviditeten.                                        

Endometrium som beklär livmoderns inre vägg består av enkelskiktat cylinderepitel, 

körtlar och stromaceller innehållande de inflammatoriska cellerna leukocyter och 

makrofager m.m. (29). 

 

 
Menstruationscykeln  

 
Menstruationscykeln är uppdelad i två faser, separerade av ägglossningen: follikulära 

fasen som pågår från dag 1-14 av menstruationscykeln samt den luteala fasen son pågår 

från dag 15-28 av menstruationscykeln och börjar kort efter ägglossningen (18).  

 
Follikulära fasen 

  

I äggstockarna består äggen av strukturer som kallas folliklar. Follikeln består av en 

primär oocyt omringad av ett tunt lager granulosaceller som frisätter östrogen, små 

mängder progesteron (innan ägglossning) och inhibin (18).  

Vid början av varje menstruationscykel är det 10-25 folliklar som börjar växa och 

utvecklas till större folliklar. Därefter är det endast en som mognar, den dominanta 

follikeln, som därpå frisätts under menstruationscykeln, samtidigt som resten genomgår 

degeneration. När ägglossningen börjar närmar sig börjar ägget (primär oocyt) meotiskt 

dela sig och bli till en sekundär oocyt (18). 

 
Ägglossning 

 

Ägglossningsprocessen kontrolleras av hypotalamus i hjärnan genom sekretion av 

hormonet gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) vilket därigenom stimulerar 

frisättningen av luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH) 

från adenohypofysen. 

Vid slutet av den follikulära fasen (14:e dagen av menstruationen) ökar halten östrogen, 

vilket medför en peak av FSH och LH. Den ökade LH koncentrationen initierar 

ägglossningen genom att de tunna väggarna på follikeln som sammanfogar den med 

äggstocken brister, så att den sekundära oocyten släpps från äggstocken och förs ut i 

äggledaren. Från äggledaren förflyttar den sig därefter till livmodern där oocyten blir 

redo för befruktning (18) . 
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Luteala fasen 

  

Om ingen befruktning sker kollapsar den dominanta follikeln och omvandlas till en 

struktur som kallas gulekropp (corpus luteum) under inverkan av LH. Corpus luteums 

uppgift är att producera och frisätta östrogen, progesteron och inhibin. Peptiden inhibin 

agerar inhiberande på adenohypofysens sekretion av FSH samtidigt som den höga 

koncentrationen av progesteron vid närvaro av östrogen, inhiberar frisättningen av 

GnRH vilket inhiberar LH och FSH via negativ feedback. Detta leder till att LH toppen, 

som är nödvändig vid ägglossning och graviditet, motverkas. 

När Corpus luteum bryts ner och dess mekanism upphör, kan LH och FSH börja 

frisättas igen och en ny menscykel kan påbörjas (18). Den minskade progesteronnivån 

kommer även medföra minskad stabilitet av enzymerna som metaboliserar fosfolipas A2 

vilket bidrar till ökad mängd PG. Således anses en regelbunden ägglossning vara 

nödvändig för utveckling av PD (3, 5, 16). Därav förklaringen till varför PD 

uppkommer efter menarche och varför god effekt erhålls av ägglossningsinhibitorer 

(hormonella preventivmedel) (16). 

 

 
Livmoderslemhinnan under menstruationen 

 

Händelserna som sker i livmoderslemhinnan delas in i tre faser: menstruation (dag 1- 5), 

prolifieringsfas (dag 6-14) och sekretionsfas (dag 15-28). 

Förändringen som sker i livmodern under menstruationscykeln är orsakade av 

förändringar på plasmakoncentrationen av östrogen och progesteron. Under 

prolifieringsfasen stimulerar östrogenkoncentrationen tillväxten av livmoderslemhinnan 

såväl som livmodermuskulaturen för att kunna ta emot det befruktade ägget.  

För övrigt inducerar den även syntesen av progesteronreceptorer i endometriecellerna. 

 

Prolifieringsfasen efterföljs av den sekretoriska fasen som omfattar både ägglossningen 

samt utvecklingen av corpus luteum. Med sin höga koncentration agerar progesteronet 

på endometriet för att omvandla den till en aktivt sekretorisk vävnad. Stimuleringen av 

progesteronet agerar på inlagringen av glukogen i endometriets körtlar, nybildningen av 

blodkärl och ackumuleringen av enzymer i körtlar och vävnader. 

Dessutom hämmar hormonet kontraktion av livmodermuskulaturen till stor del genom 

att motverka stimuleringen av östrogen och PGs effekt. Detta är viktigt för att försäkra 

sig om att det befruktade ägget, när det når fram till livmodern, inte stöts ut utav 

livmoderkontraktioner innan det hinner implantera sig i livmoderväggen (18). 

 

Efter den sekretoriska fasen, när corpus luteum har brutits ner och östrogen och 

progesteronnivåerna sjunkit, sker menstruationen. Menstruationen varar mellan tre till 

fem dagar i en typisk cykel. Under denna fasen kommer konstriktion av kärlen i 

livmodern uppstå vilket medför minskad syretillförsel och därmed minskar näringen till 

endometriet. Därpå kommer endometriet att degenerars och, med kontraktion av den 

glatta muskulaturen i livmodern, stötas ut, vilket resulterar i menstruationsblödning ( 

figur 2) (18). 
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Figur 2. Schematisk figur illustrerande livmodernslemhinnans tillväxt under prolifieringsfasen samt 

degredering som resulterar i mensturationsblödningen. (Med tillstånd via Wikipedia; public domain) 

 
 
Behandling vid dysmenorré 

 

För behandling av dysmenorré avses smärtlindringen vara det primära syftet (16). Den 

vanligaste farmakologiska behandlingen vid dysmenorré är icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (3, 15). Andra behandlingsmetoder är 

däribland växtbaserade läkemedel, hormonella preventivmedel, träning, akupunktur, 

värmeterapi och elektrisk nervstimulation (7, 30). 

 

 
 Icke steroida antiinflammatoriska läkemedel  

 

NSAID är en läkemedelsgrupp som agerar antiinflammatoriskt, febernedsättande 

(antipyretisk), smärtstillande (analgetiskt) och förekommer i flera olika formuleringar 

såsom tabletter, injektioner och geler. Indikationen är främst huvudvärk, muskelvärk, 

mensvärk, inflammation och reumatiska sjukdomar. Olika substanser som tillhör 

NSAID är ibuprofen, naproxen, acetylsalicylsyra, diklofenak, mefenamsyra m.m. 

NSAID förekommer i två olika kategorier: oselektiva COX hämmare och selektiva 

COX-2 hämmare, beroende på enzymet de inriktar sig på och påverkar (19). 

Läkemedlen verkar genom att inhibera COX-enzymet som i sin tur inhiberar 

produktionen av både PG och tromboxaner (3). 

 
Farmakodynamik  

 

COX förekommer i två isoformer, COX-1 och COX-2. Trots att isoformerna är nära 

besläktade (>60% identiska sekvenser) och katalyserar samma reaktioner, finns det 

viktiga skillnader mellan deras roll, kinetik och struktur, observeras i figur 3 nedan. 

COX-1 är ett konstitutivt enzym uttryckt i de flesta vävnaderna, inklusive i trombocyter. 

Det ansvarar bland annat för produktionen av PG som agerar som homeostatiska 

regulatorer (t.ex. reglering av magsaftutsöndringen, termoreglering och utstötning av 

livmoderslemhinnan vid menstruation). COX-2 har istället störst betydelse för 

induceringen av PG som medverkar vid inflammation (19).                                                                                                                 

Båda enzymerna har en hydrofobisk tunnel i sin struktur varpå arakidonsyran binder in 

för att oxideringsreaktionen ska ske som leder till PG-syntesen. NSAID verkar genom 

att binda in i den hydrofobiska tunneln likt COX och formar vätebindningar med en 

argininsite på enzymet, och förhindra således inbindning av arakidonsyran. 
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På COX-2 enzymet är en aminosyra utbytt (isoleucin till valin på position 533) i 

strukturen vilket medför en inbuktning som inte COX-1 har, se figur 3. Just denna 

substitutionen är avgörande för inbindningen av läkemedel, och förklarar varför vissa 

substanser, särskilt de som har stora svavelinnehållande-sidogrupper, är mer selektiva 

för COX-2 isoformen (19). 

 

 

De flesta traditionella NSAID binder oselektivt till COX-1 och COX-2, med en ökad 

inhibering av COX-1, däribland naproxen och ibuprofen (15). Detta medför större risk 

för gastrointestinala biverkningar, såsom magsår, då de minskar antalet PG som bidrar 

till den skyddande slemhinnan i magsäcken (19, 31).  

Därav uppkomsten av den nya generationen av NSAID vilka selektivt endast inhiberar 

COX-2 (t.ex. celecoxib, refecoxib och lumiracoxib), se figur 4. Trots att de anses ha 

bäst antiinflammatorisk effekt och mindre risk för gastrointestinala biverkningar, 

används de inte så ofta då de associerats med förhöjd risk av kardiovaskulära 

komplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke (15, 19).  

 

Figur 3. Schematisk bild avseende bindningsstället av cyclooxygenasen COX-1 och COX-

2. Illustrationen visar skillnaden mellan isoformernas bindnigsställe för substrat. Aminosyran isoleucin i 

position 523 (Iso 523) i COX-1 är utbytt av valin (Val 523) i COX-2. Denna substitution formar en 

inbuktning (side-pocket) i det aktiva bindningsstället på COX-2. Med sin inbuktning och något bredare 

bindningsställe, ryms således substanser med större sidogrupper bättre, såsom celcoxib, se struktur i figur 

4 (32). (Tillstånd enligt License CC BY 3.0) 

 

 
Verkningsmekanism  

 

NSAID är verksamt mot mild och måttlig smärta, framför allt orsakat av inflammation 

eller vävnadsskada. Den analgetiska effekten, som uppnås vid bland annat PD, 

uppkommer genom reducerad produktion av PG som genererar ökad känslighet i 

nociceptorernas (smärtreceptorer) nervände, därigenom kan den sänkta smärttröskel 

som PG medför motverkas (3, 19).  

 

Substansernas antiinflammatoriska verkan åstadkoms genom hämning av de 

inflammatoriska PGE2 och prostacyklin, som härleds huvudsakligen av COX-2. Således 

minskar deras inverkan på vasodilatationen och ödem genom inhibering av inkluderade 

mediatorer såsom histamin. Minskningen av prostaglandin-medierad vasodilatation 

medför därför smärtlindring, främst vid huvudvärk (19). 

Den pyretiska effekten kan hämmas med NSAID genom att inhibera syntesen av PGE2 i 

hypotalamus. Detta medför att PGE2 det inte kan frisättas och därmed påverkas inte 

kroppstemperaturen (19).  
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Diklofenak 

 

Diklofenak är en fenylättiksyra som är starkt antiinflammatorisk, antireumatisk, 

analgetisk och antipyretisk. Det hämmar COX oselektivt vilket medför inhibering av 

PG-syntesen och har visat sig vara en effektiv behandling för PD (15, 33). Substansen 

är tillgänglig i två saltformulationer, natrium- och kaliumsalt. Diklofenaknatrium 

förekommer oftast i en enterisk kapsel vilket motstår dissociation i det låga pH värdet i 

magsäcken, för att inte frisättas förrän i duodenum (tolvfingertarmen). Detta leder till 

långsammare absorption från tarmen till blodet. Denna formuleringen är framställd för 

just kroniska smärttillstånd. Diklofenakkalium däremot är framtagen för snabb 

absorption i magsäcken med högst effekt efter ca 45 minuter, som gör den mer passande 

för akuta smärttillstånd, såsom PD (34). Den rekommenderade dosen för 

diklofenakkalium är mellan 100–200 mg/dag (35). För struktur av diklofenak se figur 4. 

 

 
Mefenamsyra 

 

Mefenamsyra är en NSAID där selektiviteten för COX enzymerna inte är känd. 

Vanligtvis används den för mild till måttlig smärta för dysmenorré, artros, postoperativ 

smärta samt reumatoid artrit (19).  

Det rekommenderade intaget av mefenamsyra vid PD är 500 mg initialt, följt av 250 mg 

var 6:e timme (7). Se figur 4 för struktur. 

 
Novafen 

 

Novafen är en blandning av komponenterna paracetamol, ibuprofen (NSAID) och 

koffein. Komponenternas mekanism är följande: paracetamol påverkar det centrala och 

perifera nervsystemet, ibuprofen verkar antiinflammatoriskt och koffein stimulerar 

CNS, medför relaxation av glatt muskulatur och verkar uppiggande. 

Kombinationen anses enligt en studie vara effektivare än endast ibuprofen, eftersom 

kombinationen tillför en lägre dos av de inkluderade läkemedlen med mindre 

biverkningar (19, 36). 

 

 
Biverkningar 

  

NSAID kan ge upphov till en del biverkningar såsom diarré, magont, illamående, 

gastrointestinal blödning och njurkomplikation. Det har även rapporterats att i 20–25% 

av fallen uppnås inte den önskade effekten av NSAID vid PD (19, 20). Många kvinnor 

motstår därför behandling med NSAID på grund av de medförda biverkningarna, 

kulturella anledningar och den höga uteblivna effekten. Därav rekommenderas andra 

behandlingsmetoder, som inte inkluderar eventuella skadliga effekter, såsom 

växtbaserade läkemedel och träning (1). 
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NSAID vid primär dysmenorré 

 

Behandling med NSAID i terapeutiska doser ger bäst effekt när det påbörjas två dagar 

före menstruationens start. Kan inte menstruationens start förutspås, ska det intas vid 

första tecken på blödning. Genom regelbundet intag under menstruationen i adekvata 

doser kan smärta samt de tillkommande symptomen på bästa sätt undvikas. Tabletten 

bör tas i samband med mat för att förhindra magirritation, samt med ökat vätskeintag för 

förhindring av njurkomplikationer (7, 16).  

 

Figur 4. Kemiska strukturen för olika NSAID. Strukturer hämtade från Wikipedia (public domain) med 

tillåtelse. 
 
Växtbaserade läkemedel  

 

Användningen av växtbaserade läkemedel är betydligt vanligare inom vissa etniska 

bakgrunder än andra (37). De har föredragits eftersom de både är säkra avseende deras 

få biverkningar och effektiva för lindring av symptom (38).  

Ingefära, vilket är en rotstock från växten Zingiber officinale Roscoe, är ett 

naturläkemedel som är väl använt vid lindring av förkylning, illamående, astma, hosta, 

blödning och smärta (39). Ingefäras struktur är väldigt komplex och inkluderar ett flertal 

komponenter såsom gingerol, gingerdiol, beta-caroten, zingerone, shogaols och 

curcumin (20, 21, 39). Komponenterna har pleiotropiskt farmakologiska aktiviteter 

såsom gastrointestinala, antioxidanta, kardiovaskulära, analgetiska och 

antiinflammatoriska effekter. Minskad upplevelse av illamående och kräkningar medför 

ingefära genom inducering av motiliteten i magtarmkanalen.                                             

I flera studier har ingefära visats ha en antiinflammatorisk verkan på PD genom dess 

inhiberande inverkan på COX-2 såväl som 5-lipooxygenas, resulterande till 

leukotrienhämning och därmed minskad PG-syntes, vilket är den primära 

bakomliggande faktorn för primär dysmenorré (figur 1) (20, 21, 40). Dessutom 

inhiberas även tromboxansyntesen, vilket resulterar i aktivering av endorfinreceptorer 

(41). Med ökat uttryck av receptorerna ökar endorfinets inbindning och därmed deras 

verkningsmekanism vilket är däribland ospecifik analgetisk effekt (7, 25). 

 

Därutöver agerar ingefäran med sina komponenter, specifikt shogaols, som agonist på 

receptorer av typen transient receptor potential cation channel av subfamiljen V medlem 

1 (TRPV1) som är inblandade i signaleringen av fysisk och kemisk smärta, se figur 5 

nedan. Under förlängd inverkan av shogaols blir TRPV1 mindre känslig, varefter det 

leder till smärtlindrande effekt.  

På grund av detta har TRPV1 blivit ett läkemedelsmål för utveckling av analgetika, där 

både agonister och antagonisters påverkan på receptorn medför smärtlindring (20). 
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Ytterligare mekanismer som ingefära besitter antas vara minskning av endothelin 1, en 

parakrin substans som medierar vasokonstriktion. Det ökar även kväveoxid (NO) som 

förbättrar cirkulationen i bäckenet genom vidgning av kärlen (18, 41). Genom 

vasodilatationen kan livmodervävnaden tillräckligt förses med blodförsel och ischemi 

kan hindras vilket medför ytterligare smärtlindring. 

Således är det högst trovärdig att ingefära besitter antiinflammatoriska samt analgetiska 

effekter vid användning för PD genom flera mekanismer(3, 21). 

 

Figur 5. Kemiska strukturen för shogoal, en av komponenterna i ingefära som bland annat binder till 

TRPV1 (Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1). (Med tillstånd, Wikipedia; 

public domain) 

 

 
 
 
 
Hormonella behandlingar 

 

Sekundär behandling för PD är behandling med hormonpreparat, såsom preventivmedel 

i olika former, vilka vanligtvis används vid NSAID-resistent dysmenorré (3). Orala 

preventivmedel omfattar kombinationspreparat som innehåller både östrogen och 

gestagen (t.ex. p-piller). Hormonerna verkar genom att inhibera FSH- och LH-

sekretionen vilket förhindrar utvecklingen av follikeln och därmed förhindrar 

ägglossning (19). Det kommer även modifiera och begränsa tillväxten av endometriet så 

att blödning, PG-syntes och mensvärk minskas samt försvårar implantation av spermier 

(3, 19).  

 

Kontinuerlig hormonbehandling, oberoende av administreringssätt (oral, transdermal 

eller intravaginal) har indikerats vara ett effektivt alternativ för PD avseende 

smärtlindring, minskad blödningsvolym och minskad symptomupplevelse (16). Det kan 

likaså användas av kvinnor med SD som inte svarar på NSAID behandling och som inte 

önskar operation (42). Däremot har studier bekräftat att långtidsanvändning av orala 

preventivmedel ger en ökad risk för venös tromboembolism (3). 

 

 
Alternativa behandlingsmetoder  

 

Eftersom kemiska läkemedel som vanligtvis används vid dysmenorré medför måttliga 

till svåra bieffekter, har icke farmakologiska behandlingar med hög effekt och minimala 

biverkningar haft potentiella värden (38). 

 

Fysisk träning, som stretching och rörelse, har rekommenderats som en icke-medicinsk 

behandling för PD. Genom att utföra stretchingsövningar sker utsträckning utav 

bindväven som omger bäckenet, höftleden och muskulaturen på insidan av låren och 

således förbättring av blodflödet i bäckenet. Utförandet av fysisk aktivitet har även 
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påvisat frisättning av hormonet β-endorfin, vilket ger en icke specifik analgetisk effekt 

(7, 25). En studie påstår ytterligare att hög intensitetsträning medför ökad 

progesteronproduktion, vilket reducerar PG-mängden, samt minskar det pro-

inflammatoriska cytokinet TNF-α, som i sin tur minskar smärtintensiteten (3, 43). 

Förutom detta medför träning minskad stress (som inducerar livmoderkontraktioner) 

och minskar spasmer och smärtan som uppstår vid tryck på nerverna (1). 

 

 

Akupunktur är en annan metod som är aktuell för smärtlindring vid PD, framför allt i 

Kina. Proceduren går ut på införande av tunna nålar vilket främst leder till stimulering 

av nervsystemet. Stimuleringen uppnås genom bland annat frisättning av opioidpeptider 

och serotonin. Den analgetiska effekten har inte fullständigt klarlagts (44, 45). 

 

Användning av värme har konstaterats vara ett vanligt sätt att hantera dysmenorré bland 

kvinnor (36.5%–50%). Tillämpningen av värme minskar muskelspänning samt 

relaxerar bukmuskeln så att muskelspasmerna som medför smärtan minskas. Värme kan 

därpå även öka blodcirkulationen vid bäckenet för att förhindra vätskeretentionen och 

därmed minska uppsvällning och tryckinducerad smärta (46). 

 

Transkutan elektrisk nervstimulation är ett annat alternativ med minimala bieffekter.  

Det antas ha en lindrande effekt på smärtan vid PD genom olika mekanismer däribland 

frisättning av endogent morfin och reducering av ischemi i livmodermuskeln genom 

vasodilatation (30). 
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METOD 
                                                                                                                                                                

Arbetet var en litteraturstudie baserad på sex randomiserade kontrollerade vetenskapliga 

studier (RCT) som undersökte ingefäras samt NSAIDs effekt på PD. Artiklarna erhölls 

från den vetenskapliga databasen PubMed via Linnéuniversitetets bibliotek under mars 

och april 2019. Sökorden som användes var ”primary dysmenorrhea ginger”, vilket gav 

12 träffar. Efter begränsning till RCT studier och studier där hela texten var tillgänglig 

erhölls sex studier, varpå fyra som undersökte ingefäras effekt vid primär dysmenorré 

valdes ut. Inklusionskriterierna för de, var; inte lida av sekundär dysmenorré, ha 

regelbunden menstruation, gradera smärtintensiteten efter VAS, inte använda 

hormonella preventivmedel och i möjligaste mån undvika andra läkemedel i samband 

med studiebehandlingen. Två av de sex artiklarna uppfyllde inte alla 

inklusionskriterierna. En av dessa uteslöts då den inkluderade sekundär dysmenorré och 

den andra jämförde ingefära med träning vilket föll utanför syftet med föreliggande 

studie.  

 

I PubMed söktes även studier som jämför NSAID med placebo hos kvinnor med primär 

dysmenorré. Sökning gjordes med sökorden ”primary dysmenorrhea NSAID placebo”, 

vilket gav 129 träffar. Studier exkluderades om de inte var RCT studier och om de var 

publicerade för mer än fem år sedan. Det resulterade i tre artiklar, varav endast en 

artikel som jämförde NSAID med placebo hos kvinnor med primär dysmenorré och 

därmed mötte inklusionskriterierna, valdes ut. 

  

Slutligen utgjordes de inkluderade studierna av: två artiklar som jämförde NSAID med 

ingefära, för att få en bedömning om deras effektivitet i förhållande till varandra; två 

artiklar som jämförde ingefära med placebo, för att få en säkerställning på ingefäras 

verkan; och en artikel som jämförde NSAID med placebo för att styrka befintlig effekt 

av NSAID vid primär dysmenorré. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med examensarbetet var att jämföra ingefäras effekt med NSAID vid primär 

dysmenorré hos kvinnor. Kan växtbaserade läkemedel ge samma effekt avseende 

smärtlindringen på mensvärken. Den primär frågeställningen löds:   

 

• Är ingefära lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring, hos kvinnor med 

primär dysmenorré? 

 

Sekundärt syfte har berört behandlingarnas effekt i förhållande till dosering och 

biverkningar. 

 
 
 

 
RESULTAT 
 

I denna del kommer samtliga artiklar analyseras och väsentliga resultat redovisas. En 

inledande sammanställning av studierna redovisas i tabellen nedan där studie, syfte, 

dosering, primär utfallsvariabel och resultatet presenteras (tabell I). Därefter presenteras 

varje artikel mer detaljerat avseende syfte, metod och resultat. 

Till en början presenteras två artiklar som behandlar ingefäras effekt jämfört med 

NSAID för PD. Därefter två artiklar som jämför ingefära med placebo, och slutligen 

NSAID jämfört med placebo.  

Avslutningsvis redovisas en sammanställning över artiklarnas resultat avseende 

primära- och sekundära utfallsvariabler, enligt tabell VII. 
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Tabell I.  Sammanställning av de analyserade studierna med avseende på namn, syfte, dosering, primära 

utfallsvariabler och resultat. 

Studie Syfte Dosering Primära 

utfallsvariabler 

Resultat   

Studie 1.               

“Effect of Ginger 

and Novafen on 

menstrual pain: A 

cross-over trial” (47) 

Att jämföra 

ingefära och 

Novafens effekt 

på primär 

dysmenorré 

200 mg ingefära var 6:te 

timme i 24 h 

200 mg Novafen var 6:te 

timme i 24 h 

 

Minskning av 

mensvärken efter 48 

h, efter behandling 

under en menscykel 

av vardera läkemedel, 

graderat enligt VAS.  

 

Behandling med 

ingefära och Novafen 

gav minskning av 

mensvärken.                     

Ingen signifikant 

skillnad sågs mellan 

grupperna 

Studie 2.                  

“The effect of 

mefenamic acid and 

ginger on pain relief 

in primary 

dysmenorrhea: a 

randomized clinical 

trial” (41) 

Att jämföra 

ingefära och 

mefenamsyras 

effekt på 

smärtlindring av 

primär 

dysmenorré 

250 mg ingefära var 6:te 

timme (tills smärtlindring 

uppnåtts) 

250 mg mefenamsyra var 

8:de timme (tills 

smärtlindring uppnåtts) 

Minskning av 

mensvärken efter 

behandling av två 

menscykler, graderat 

enligt VAS 

Båda behandlingarna 

minskade mensvärken. 

Ingen signifikant 

skillnad sågs mellan 

grupperna. 

 

Studie 3. 

“Comparison of the 

Effect of Ginger and 

Zinc Sulfate on 

Primary 

Dysmenorrhea: A 

Placebo-Controlled 

Randomized Trial” 

(38) 

Att jämföra bland 

annat ingefära och 

placebos effekt på 

smärtlindringen 

hos unga kvinnor 

med primär 

dysmenorré 

250 mg ingefära eller 

placebo 3 gånger om dagen      

i 4 dagar 

 

Minskning av 

mensvärken efter 

behandling av två 

menscykler, graderat 

enligt VAS 

Skillnaden mellan 

ingefära och placebo 

gruppen avseende 

smärtlindringen var 

statistisk signifikant 

både efter första och 

andra månaden 

(p<0.001). 

Studie 4.              

“Effect of Zingiber 

officinale R. 

rhizomes (ginger) on 

pain relief in primary 

dysmenorrhea: a 

placebo randomized 

trial” (21) 

Att undersöka 

ingefäras effekt på 

smärtlindringen 

på primär 

dysmenorré 

Protokoll 1: 500mg ingefära 

eller placebo, tre gånger 

dagligen i fem dagar, med 

start två dagar innan 

menstruation 

Protokoll 2: 500mg ingefära 

eller placebo, tre gånger 

dagligen påbörjat i 

kombination med 

menstruationsstart. 

Minskning av 

mensvärken enligt 

VAS, samt 

smärtdurationen. 

Skillnaden mellan 

ingefära och placebo 

avseende smärtlindring 

var signifikant för både 

protokoll 1 och 2, 

p=0.015 respektive 

p=0.029  

Det var en signifikant 

skillnad på 

smärtdurationen mellan 

behandlingarna i 

protokoll 1 (p=0.017), 

däremot inte i protokoll 

2 (p=0.210), 

Studie 5.                 

“The 24-h 

progression of 

menstrual pain in 

women with primary 

dysmenorrhea when 

given diclofenac 

potassium: a 

randomized, double-

blinded, placebo-

controlled crossover 

study” (15) 

Att undersöka 

diklofenakkaliums 

(NSAID) effekt 

på 

smärtlindringen 

på svår primär 

dysmenorré 

50 mg diklofenak eller 

placebo 3 gånger om dagen      

i 24 h 

 

Minskning av 

mensvärken efter 

behandling i 24 h 

graderat enligt VAS 

Skillnaden mellan 

placebo och diklofenak 

avseende 

smärtlindringen var 

statistisk signifikant 

under hela 

behandlingsperioden 

(p<0.0001). 
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Studie 1.                                                                                                                                                           
Effect of Ginger and Novafen on menstrual pain: A cross-over trial (47) 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att jämföra ingefäras effekt med Novafen (NSAID) på 

smärtlindringen hos unga kvinnor med PD, graderad efter VAS. Den primära 

utfallsvariabeln för studien var minskningen av mensvärk efter 48 h, efter behandling 

under totalt två menscykler. Sekundär variabel var förändring av blödningsvolymen.   

 

Metod 

Studiens design var en randomiserad, cross-over, klinisk studie utförd på unga kvinnor 

på Babols universitet i Iran. Studien utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen, 

hade etiskt tillstånd från Babol University och samtliga deltagare gav sitt skriftliga 

samtycke. För klassificering av dysmenorréns intensitet användes VAS. 

Inklusionskriterierna var; kvinna mellan 18-26 år med regelbunden menstruation, 

uppleva mensvärk de första tre dagarna av mensen och lida av PD. 

Exklusionskriterierna var bl.a.: SD, mild dysmenorré, användning av analgetikum eller 

hormonella preventivmedel, sjukdom i njurar eller lever och upplevelser av svår stress 

senaste halvåret. 

Studiepopulationen innefattade 168 kvinnor, vilka randomiserades till två olika grupper. 

Då det var en övrekorsningsstudie behandlades första gruppen (n=90) med Novafen i 

första menscykeln och ingefära i andra cykeln, och andra gruppen (n=78) behandlades 

med ingefära i första menscykeln och Novafen i andra cykeln.  

Grupperna behandlades med identiska kapslar innehållande antingen 200 mg Novafen 

eller ingefära. Läkemedlet intogs under första dagen av menstruationen var 6:e timme i 

24 h. Deltagarna fick gradera sin smärta enligt VAS före intag av läkemedlet, sedan en 

timme efter varje ny dosering och slutligen 48 timmar efter första dosen. Vid behov av 

ytterligare smärtstillande, var det tillåtet att inta extra läkemedel, förutsatt att 

smärtintensiteten noterades innan intag. 

Blödningsvolymen, vilket var den sekundära utfallsvariabeln, bedömdes visuellt enligt 

PBAC (pictoral blood loss assessment chart). Blödningen poängsattes med 1, 5 eller 20, 

utifrån mängden blod på binda. Dessa poäng användes för att bestämma om 

blödningsvolymen var liten, måttlig eller stor. 

Statistiska beräkningar för att jämföra gruppernas kliniska symptom gjordes med Mann-

Whitney test. Ett p-värde mindre än 0,05 ansågs som statistisk signifikant. 

 

 

 

 

Resultat  
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Studiens primära utfallsvariabel var hur mycket mensvärken minskade av behandling 

med 200 mg Novafen gentemot ingefära under menstruationens första 48 h. De två 

gruppernas resultat för ingefära respektive Novafen-behandling slogs samman, vilket 

gjorde att 168 patienter analyserades i vardera grupp.  

Innan behandlingen startade, var medelvärdet av smärtan i Novafengruppen 71.2 

± 23.2. Efter 48 h hade smärtan minskat till 31.0 ± 26.9, likaså i ingefäragruppen (76.0 

± 18.4 till 29.7 ± 26.9) se tabell II. Trots att smärtlindringen i ingefäragruppen var 

något högre än i Novafengruppen, var skillnaden inte statistiskt signifikant (p> 0,05). 

Ingen av behandlingarna gav heller någon uttalad effekt på blödningsvolymen. Då 

smärtintensiteten registrerades innan intag av eventuella extra smärtstillande preparat, 

ansågs detta inte påverka redovisade resultat. 

 

Tabell. II Resultatet från studie 1 avseende smärtintensiteten (VAS, cm) mellan Novafen och ingefära 

gruppen före behandling och efter 48 h. 

 Novafengrupp (n =168) 

 
 Ingefäragrupp (n =168)   

 Medelvärde ± S Medelvärde ±  S p-värde                                                      

Smärtintensitet (VAS)      

    Före behandling 71.2 ± 23.2  76.0 ± 18.4  p>0.05 

    Efter 48 h 31.0 ± 26.9  29.7 ± 26.9  p>0.05 

      
VAS: visuell analog skala S: standardavvikelse     
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Studie 2.                  
The effect of mefenamic acid and ginger on pain relief in primary dysmenorrhea: a 

randomized clinical trial (41) 

 

Syfte  

I studien undersöktes effekten av ingefära och mefenamsyra (NSAID) på PD. Den 

primära utfallsvariabeln för studien var effekten på smärtlindringen, baserad på VAS, 

efter två menscykler. Blödningsvolym, cykel- och menstruationslängd angavs som de 

sekundära variablerna.  

 

 

Metod 

 

Den kliniskt randomiserade studien utfördes på Mazandaran universitet i Iran. Studenter 

över 18 år och med medel till svår PD, deltog i studien. Informationen som erhölls om 

deltagarna var ålder, längd, vikt, menarche, menstruationslängd, cykellängd, mensvärk 

och blödningsvolym. Exklusionskriterier var bland annat om de hade oregelbunden 

menstruation, SD eller använde hormonella preventivmedel.  

Studien utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen, hade etiskt tillstånd från 

Mazandaran University och samtliga deltagare gav sitt skriftliga samtycke.                                                   

Antalet deltagare som inkluderades var 122 stycken, vilket randomiserades till antingen 

behandling med mefenamsyra eller ingefära. Patienterna i mefenamsyragruppen (n=61) 

intog en 250 mg kapsel med mefenamsyra första dagen av menstruationen var 8:e 

timme tills smärtlindring uppnåtts. Ingefäragruppen (n=61) intog 250 mg kapslar med 

ingefära var 6:te timme tills smärtlindring uppnåtts. Behandlingarna pågick i totalt två 

menscykler. 
 

Under sista dagen av menstruationen fick deltagarna redogöra för den intensivaste 

smärtan de upplevt under studiens gång, för både första och andra menstruationen.  

Vid behov av ytterligare smärtstillande, var det tillåtet att inta extra läkemedel, förutsatt 

att notering av smärtintensiteten skulle ske före intag. Då smärtintensiteten registrerades 

innan intag av eventuella extra smärtstillande preparat, ansågs detta inte påverka 

redovisade resultat.  

Blödningsvolymen, vilket var den sekundära utfallsvariabeln, bedömdes visuellt, utefter 

om den hade minskat, ökat eller förblivit oförändrad. T-test användes för att påvisa 

skillnader i smärtintensitet, p<0.05 ansågs vara statistiskt signifikant. 

 

 

Resultat  

 

Studiens primära utfallsvariabel var behandlingarnas effekt avseende smärtlindring. Vid 

studiestart var smärtintensiteten i mefenamsyragruppen och ingefäragruppen 

55.03± 14.95 respektive 58.01± 14.52. Efter första månaden var den 39.01 ± 17.77 

respektive 33,75±17.71 och 43.49 ± 19.99 respektive 38.19 ± 20.47 efter andra 

månaden, se tabell III. Skillnad i smärtlindringen mellan mefenamsyra- och 

ingefäragrupperna var inte statistiskt signifikant (p>0.05) efter två månaders 

behandling. Behandlingen gav inte någon större effekt på cykel- eller 

menstruationslängden.  
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Gällande blödning, observerades en blödningsminskning hos ca en femtedel hos 

patienterna som behandlades med ingefära (16.3% ena månaden och 18.0% i andra) 

respektive en tredjedel hos dem som behandlades med mefenamsyra (32.8% ena 

månaden och 34.4% i andra), enligt tabell III. Däremot så upplevde ungefär dubbelt så 

många i ingefäragruppen jämfört med mefenamsyragruppen en ökad blödning. Överlag 

upplevde dock största andelen ingen skillnad alls. Skillnaden på blödningsvolym mellan 

grupperna gav ingen signifikant skillnad. Behandlingen gav inte heller någon större 

effekt med avseende på cykel- eller menstruationslängden. 

 

 
Tabell III. Resultatet från studie 2 med avseende på primära och sekundära utfallsvariabler. Resultat 

anges som medelvärde ± standardavvikelse (M ± S). 

 

             

Mefenamsyragrupp (n=61)  Ingefäragrupp (n=61) 

Start  Första månad Andra månad  Start  Första månad Andra månad  

Smärtintensitet  
(VAS, mm) 

55.03± 14.95 39.01 ± 17.77 33.75 ± 17.71  58.01± 14.52 43.49 ±19.99 38,19 ± 20,47 

Cykellängd (M ± S) 28.39 ± 2.83 27.98 ± 4.01 28.04 ± 2.70  27.44 ± 3.15 28.85 ± 2.92 28.95 ± 2.67 

Menstruations längd  

(M ± S) 
6.60 ± 1.17 5.93 ± 1.31 6.21 ± 1.19  6.70 ± 1.22 6.50 ± 1.19    6.67 ±  1.24 

Skillnad i blödning 
(n) 

       

    Minskning  20 21   10 11 

    Ökning   3 5   8 9 

    Ingen förändring   38 35   43 41 

S: standardavvikelse M: medelvärde VAS: visuell analog skala (mm) 
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Studie 3.  
Comparison of the Effect of Ginger and Zinc Sulfate on Primary Dysmenorrhea: A 

Placebo-Controlled Randomized Trial (38) 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av ingefära och placebo på smärtlindringen 

hos unga kvinnor med PD. I studien ingick också en grupp där effekten av zinksulfat 

undersöktes som uteslutits i nedanstående metod och resultatbeskrivning, då det faller 

utanför syftet med föreliggande studie.  

Den primära utfallsvariabeln för studien definierades som effekten på smärtlindringen, 

baserad på VAS, efter behandling av två menscykler. Sekundärt undersöktes 

behandlingarnas bieffekter. 

 

 

Metod 

 

Den placebokontrollerade, dubbel-blinda, randomiserade kliniska studien, utfördes på 

studenter från tre gymnasieskolor i Bojnurd i Iran. Den pågick från september 2011 till 

september 2012.  

Alla kvinnliga studenter vid de tre skolorna fick en informationsbroschyr varpå de 

kontaktade forskargruppen vid intresse av deltagande. Studenterna fick då svara på en 

enkät med frågor om: ålder, religion, historik av dysmenorré i familjen och menarche. 

Vidare fick de uppge menstruationslängd, cykellängd och mensvärkens intensitet under 

två cykler i följd varefter enkäterna samlades in och de som mötte kriterierna (se nedan) 

rekryterades till studien.        

Studien hade etiskt tillstånd från North Khorasan University och samtliga deltagare och 

föräldrar gav sitt skriftliga samtycke.  

 

Deltagarna som inkluderades skulle vara mellan 15-18 år och ha regelbunden 

menstruation, uppleva mensvärk de första tre dagarna av mensen och lida av PD 

Exklusionskriterierna var om de led av mild eller sekundär dysmenorré, upplevt svår 

stress senaste tiden och om de använde analgetikum eller hormonella preventivmedel. 

 

Av de 284 rekryterade, inkluderades totalt 150 deltagare till studien. Därpå 

randomiserades de till behandling med ingefära eller placebo. Ingefäragruppen (n=56) 

fick kapslar med 250 mg ingefära respektive placebokapslar i placebogruppen (n=46). 

Kapslarna var identiska i utseende, färg och vikt. Deltagarna instruerades ta en kapsel 

tre gånger om dagen, innan menstruationsstart och under de tre första dagarna av 

menstruationen. Därefter fick de redogöra upplevelsen av smärtintensiteten enligt VAS 

dagligen under två cykler. Även eventuella biverkningar noterades.   

 

Förekomst av skillnader i smärtintensitet analyserades genom t test, p<0.05 ansågs som 

signifikant. 
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Resultat 

 

Den primära utfallsvariabeln för studien var effekten på smärtlindring av ingefära och 

placebo. Före starten av behandlingarna, noterades ingen signifikant skillnad i 

grupperna vad gäller deltagarnas smärta eller andra menskarakteristika. Däremot 

observerades en aning bättre smärtlindring första månaden med ingefära än placebo. I 

ingefäragruppen minskade smärtintensiteten från 79.7 ± 14 till 62 ± 14.0 respektive 

77.6 ± 13 till 71.3 ± 13 i placebogruppen (tabell IV). Andra månaden noterades en 

betydligt större skillnad på reduktionen, då den sjönk till 30.8 ± 15.2 i ingefäragruppen, 

gentemot endast 69.5 ± 16.7 i placebogruppen. Skillnaden mellan grupperna avseende 

smärtlindringen var statistisk signifikant både efter första och andra månaden                

(p <0.001). Under studiens gång uppkom fyra avhopp i placebogruppen respektive tre i 

ingefäragruppen. 

 

Totalt fem fall av biverkningar rapporterades i ingefäragruppen jämfört med fyra fall i 

placebogruppen. I båda grupperna upplevdes halsbränna (tre i ingefäragruppen samt två 

i placebogruppen). Däremot noterades huvudvärk endast i ingefäragruppen (två 

tillfällen). Diarré förekom endast i två fall hos placebogruppen. Ingen av dessa 

skillnader i biverkningar var statistiskt signifikanta (p>0.05).  

 

 
Tabell IV. Resultatet från studie 3 avseende smärtintensiteten (VAS, m) för ingefära och placebo, före 

behandling, efter första och andra menstruationscykeln. Resultat anges som medelvärde ± 

standardavvikelse (M ± S). 

        Placebogrupp   

(n) 

Ingefäragrupp   

(n) 

 

 Medelvärde ± S Medelvärde±  S P- värde                                                      

Smärtintensitet (VAS)      

    Före behandling 77.6 ± 13 (46) 79.7 ± 14 (48)  

    Första cykel 
    Andra cykel  

71.3 ± 13 

  69.5 ± 16.7 

(45) 
(42) 

   62 ± 14.0 

 30.8 ± 15.2 

(47) 
(45) 

p<0.001 
p<0.001 

      

VAS: visuell analog skala. S: standardavvikelse     
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Studie 4.               
Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary 

dysmenorrhea: a placebo randomized trial (21) 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka ingefäras effekt avseende smärtlindring, enligt 

VAS, på PD genom att jämföra med placebo.  

Smärtlindringen samt smärtdurationen efter behandling var de primära 

utfallsvariablerna. 

 

Metod 

 

Studiedesignen var en dubbel-blind, placebokontrollerad, parallellgrupp, randomiserad 

kontrollerad studie. Studien utfördes i Tehran i Iran från juni till december 2008 och 

hade etiskt tillstånd från Shahed University och skriftligt samtycke av samtliga 

deltagare.                                                  

 

Studenter som var över 18 år inkluderades om de mötte samtliga inklusionskriterier; 

vara singel, ha en menscykel mellan 21–35 dagar med 2 till 6 dagars blödning, blödning 

på 20 till 60 ml och medel till svår PD. För att inkluderas klassificerades dysmenorrén 

genom ett verbal multidimensionellt poängsystem (VMS) vilket innebar att deltagarna 

själva uppskattade sin smärta på en fyrgradig skala (0-3) där en poäng på 2-3 motsvarar 

måttlig till svår PD. Kriterierna som fastställde exklusionerna för studien var; mild 

dysmenorré, användning av hormonella preventivmedel, tidigare graviditeter, 

diagnostik för sjukdom (bl.a. SD) och BMI under 19 kg/m2 och över 25 kg/m2. 

 

Totalt randomiserades 118 deltagare till antingen placebo (n=59) eller 

ingefärabehandling (n=59). Behandlingen bestod av 500 mg ingefära eller placebo tre 

gånger dagligen. Kapslarna var identiska i utseende, smak och färg. Varje 

behandlingsgrupp bestod av två olika protokoll, där protokoll 1 användes under första 

menscykeln och protokoll 2 under andra. I behandlingsprotokoll 1 gavs ingefära och 

placebo två dagar innan menstruationen startade och därefter de tre första dagarna. I 

behandlingsprotokoll 2 gavs ingefära och placebo endast under de tre första dagarna av 

menstruation. För studieupplägg se figur 6 nedan. 

 

Patienten redogjorde för smärtintensitet både innan och efter behandlingen, enligt VAS. 

Även smärtdurationen samt eventuella biverkningar noterades. Det fanns ingen skillnad 

på deltagarnas menskaraktäreristiska eller smärta vid studiestart. 

 

T-test användes för att påvisa skillnader i smärtintensitet, p<0.05 ansågs vara statistiskt 

signifikant. 
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Figur 6. Flödesschema över studieupplägget i studie 4. 
 

 

 

 

Resultat  

 

Resultatet baserades på totalt 105 patienter. Under studiens gång var det 13 patienter 

som behandlades med placebo som avbröt studien, med indikation att de inte ville delta 

i studien längre. Avhoppet påverkade dock inte placebogruppens sammansättning 

eftersom det ej visades någon signifikant skillnad på karaktäristiken mellan patienterna 

som lämnade och patienterna som återstod.  

De primära utfallsvariablerna var smärtlindring samt durationen på menstruationen efter 

behandling. Innan behandling var smärtintensiteten 75.2 ± 93. i placebogruppen, vilket 

minskade till 65.8 ± 20.2 i protokoll 1 respektive 60.1 ± 26.5 i protokoll 2 (tabell V 

nedan). Smärtan i ingefäragruppen minskade från startvärdet 73.4 ± 11 till 51.2 ± 26.9 i 

protokoll 1 respektive 46.1 ± 25.5 i protokoll 2. 

Resultaten efter behandling mellan ingefära och placebo avseende smärtlindringen för 

protokoll 1 gav ett p-värde på 0.015 respektive 0.029 för protokoll 2, vilket medför en 

signifikant skillnad. Det var även en signifikant skillnad (p=0.017) på smärtdurationen 

mellan behandlingarna i protokoll 1, däremot inte i protokoll 2 (p=0.210), se tabell V.  
  

Överlag, var det tre stycken i ingefäragruppen (5.1%) och 4 stycken i placebogruppen 

(8.7%) som upplevde biverkningar. Biverkningarna som rapporterades av ingefäran var 

halsbränna och illamående för placebo. 

 
 

 

 
 

Protokoll 1 (n=59) 

Placebo (n=59) 

Protokoll 2 (n=59) 

Protokoll 1 (n=59) 

Ingefära (n=59) 

Randomiserade (n=180) 

Protokoll 2 (n=46) 

Analyserade (n=105) 
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Tabell V. Resultatet från studie 4 med avseende på primära utfallsvariabler. Resultat anges som 

medelvärde ± standardavvikelse (M ± S). 

 

 

            Variabel 

Placebogrupp (n=46)  Ingefäragrupp (n=59) 

Start  Protokoll 1  Protokoll 2 Start  Protokoll 1  Protokoll 2 

Smärtintensitet (VAS) 

M ± S 

75.2 ± 9.3 65.8 ± 20.2 60.1 ± 26.5 73.4 ± 11 51.2 ± 26.9* 46.1 ± 25.5* 

Smärtduration (h) 

M ± S 

19.06 ± 22.73 21.36 ± 25.59 15.57±14.72  19.38 ±16.35 14.7 ± 18.36* 10.88±14.54** 

S: standardavvikelse M: medelvärde VAS: visuell analog skala (mm) 
*: p<0.05 
**: p>0.05 
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Studie 5.                  
The 24-h progression of menstrual pain in women with primary dysmenorrhea when 

given diclofenac potassium: a randomized, double-blinded, placebo-controlled 

crossover study (15) 

 

Syfte 

 

I studien undersöktes effekten av den dagligt rekommenderade dosen (150 mg) av 

diklofenakkalium (NSAID) med placebo, administrerad under ett flertal intervall under 

första 24 timmarna av menstruation hos kvinnor med svår PD. 

Den primära utfallsvariabeln för studien definierades som effekten på smärtlindringen, 

baserad på VAS. 

 

Metod 

 

Den randomiserade, dubbel-blinda, cross-over, placebokontrollerade studien utfördes 

vid University of Witwatersrand, Johannesburg i Sydafrika. Studien utfördes i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen och hade etiskt tillstånd från universitetet.                                                                      

Trettiotre kvinnor medverkade frivilligt från universitetet varpå de både blev intervjuade 

och screenade för PD och gav därmed också sitt skriftliga samtycke. Patienterna 

inkluderades endast om de led av svår PD, hade historik av dysmenorré och ej hade 

genomgått en graviditet.   

 

Exklusionskriterierna var bland annat om de hade SD, historik av sjukdomar i 

urinvägarna, oregelbunden menstruation och användning av hormonella preventivmedel 

under de senaste sex månaderna. 

 

Patienterna som mötte samtliga kriterier, 24 stycken, randomiserades till antingen 

diklofenak eller placebo-behandling. I första gruppen fick 14 placebobehandling och 

resterande 10 fick behandling med diklofenak. Under ena menstruationscykeln 

behandlades ena gruppen med placebo, och diklofenak under andra cykeln och vice 

versa. Patienterna försågs med 50 mg diklofenak (Cataflam D, Novartis) respektive 

placebo som skulle tas vid specifika tider under menstruationens första dygn. Den första 

kapseln togs på morgonen, den andra fem timmar efter start och den tredje kapseln togs 

före sänggåendet. Smärtintensiteten registrerades före första kapseln samt två timmar 

efter intag förutom för kapsel tre, där registrering fördes före intag vid sänggåendet och 

morgonen efter, se figur 7.  

Vid behov av ytterligare smärtstillande, var det tillåtet att inta extra läkemedel, förutsatt 

att notering av smärtintensiteten och tiden skulle ske innan intag. 

 

Ett p-värde mindre än 0.05 ansågs som statistisk signifikant och för smärtintensitet 

användes t-test. 
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Figur 7. Sammanställning av behandlingsschemat för studie 5 avseende tiden för dosering samt notering 

av smärtintensiteten enligt VAS. 
 

 

 

 

Resultat 

 

Av de 24 deltagarna som behandlades med placebo var det 6 stycken (25%) som tog 

andra smärtstillande preparat jämfört med ingen i diklofenakgruppen men skillnaden 

mellan grupperna var inte statistiskt signifikant. Det påverkade inte heller det 

redovisade resultatet eftersom smärtintensiteten registrerades innan intaget vilket 

bevisades genom att liknande resultat erhölls vare sig resultaten för dessa deltagare 

inkluderades eller exkluderades. 

Kvinnornas smärtintensitet på dysmenorrén före behandlingarna var inte statistisk 

signifikanta innan cross-over (p=0.9). Angående smärtlindring, observerades en 

signifikant skillnad (p<0.0001) mellan placebo (63 ± 24) och diklofenak (25 ± 20) efter 

intaget av första kapseln, enligt tabell VI nedan, och förblev signifikant under hela 

perioden. 

Efter de totala 24 timmarna med behandlingarna hade smärtan reducerats till 50 ± 26 i 

placebogruppen jämfört med 18 ± 18 i diklofenakgruppen. 

För patienterna som behandlades med placebo, erhölls en statistiskt signifikant 

smärtlindring vid t =7h och på morgonen jämfört med startvärdet. Dock var skillnaden 

mellan grupperna signifikant vid alla tidpunkter under perioden 

Därutöver upplevdes inga biverkningar utav vare sig placebo, diklofenak eller intag av 

extra smärtstillande.  

 

 

VAS notering 

↓ 

Kapsel 1 

2 h senare 

VAS notering 

VAS notering 

↓ 

Kapsel 2 

 

VAS notering 

↓ 

Kapsel 3 

 

VAS notering 

VAS notering 

2 h senare 

3 h senare 

 

6-10 h senare 
  

2h senare 

Kväll  
  

Nästa morgon  
  

Tid 0 
  

Över natten 

  



  
 

28 

Tabell VI. Resultat från studie 5 avseende smärtintensitetens förändring under behandlingsperioden. 

Uppskattade medelvärden och standardavvikelse (VAS, mm) från studiens figur 2 (15). 

Tid (h)* Placebo (n=24)  Diklofenak (n=24) 

Medelvärde ± S  Medelvärde ±  S  

0  70 ± 13  70 ± 11 

2  63 ± 24  25 ± 20 
5  60 ± 24  30 ± 24 
7 52 ± 26  10 ± 11 
Kväll 60 ± 24  22 ± 22 

Morgon  50 ± 26  18 ± 18 
VAS: visuell analog skala. S: standardavvikelse  

*Smärtintensiteten mättes vid sex olika tillfällen under 24h: före intag av första kapseln (tid=0), 2h efter intag av kapsel 1 (tid=2), före intag 

av kapsel 2 (tid=5), 2h efter intag av kapsel 2 (tid=7), före intag av kapsel 3 (tid=kväll) och morgonen därpå  

 
 

 

 

Sammanfattning av studiernas resultat 
Avslutningsvis redovisas en sammanfattande tabell över samtliga studiers primära och relevanta 

sekundära utfallsvariabler, tabell VII. I tabellen kan reduktionen av smärtan från start, 

rapporterade biverkningar och skillnad på blödningsvolymen noteras. 

 

 

 

Tabell VII . Sammanfattande tabell över artiklarnas resultat avseende primära- och sekundära 

utfallsvariabler. 

 
 

 

 

 
P1: protokoll 1 

P2: protokoll 2 

-: saknar uppgift 

 Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 5 
NSAID  Ingefära NSAID Ingefära Placebo Ingefära Placebo Ingefära Placebo NSAID 

P1  P2  P1 P2 
Smärtintensitet 

(VAS, mm) 
          

Före 

behandling 

71.2 76.0 55.03 58.01 77.6 79.7 75.2 73.4 70 70 

Absolut  

reduktion från 

startvärdet 

(%): 
Första cykeln 

56.5 60.1 29.1 25.0 8.12 22.2 12.5 20.1 30.2 37.2 28.6 74,3 

Absolut  

reduktion från 

startvärdet 

(%): 
Andra cykel 

-  -  38.7 34.2 10.4 61.4 -  -  -  -  

Biverkning 

(antal fall) 

-  -  -  -  Diarré (2) 

Halsbränna 
(2) 

Huvudvärk 

(2) 
Halsbränna 
(3) 

Illamående 

 
(4) 

Halsbränna 

 
(3) 
 

0  0  

Minskad 

blödning  

 

Nej  Nej  Ja  Ja  
 

-  -   -  -  -  -  
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DISKUSSION  
 

Dysmenorré är ett vanligt gynekologiskt tillstånd bland unga kvinnor i världen. 

Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och definieras av 

smärtsamma muskelkramper från nedre delen av buken i kombination med andra 

symptom vilka försämrar livskvalitén. Förstahandsläkemedlet för tillståndet är 

behandling med NSAID trots att det kan medföra diverse biverkningar och utebliven 

effekt i 20-25 % av fallen (41). Många kvinnor avstår från behandling med NSAID på 

grund av risken för biverkningar och kulturella anledningar att inte inta syntetiska 

läkemedel. Detta tillsammans med det faktum att NSAID inte har någon effekt i 20-

25% av fallen har medfört att det väckts intresse för icke syntetiska samt icke 

farmakologiska behandlingar som både är effektiva och har minimala biverkningar, 

såsom växtbaserade läkemedel, vilket är vad som analyserats i föreliggande arbete (1). 

Trots att patofysiologin bakom PD inte är fullständigt klarlagd, är den främsta 

eftersträvande verkningsmekanismen hos behandlingarna inhibering av PG-syntesen, 

vilket anses som främsta bakomliggande orsaken av smärtan. Detta eftersom det finns 

indikerat att symptomen vid dysmenorré är proportionell mot mängden frisatta PG (3). 

Syftet med detta examensarbetet har varit att jämföra ingefäras effekt med NSAID, vid 

behandling av PD. Fem RCT studier har sammanställts och analyserats för att besvara 

följande frågeställning: Är ingefära lika effektiv som NSAID för behandling av primär 

dysmenorré hos kvinnor avseende smärtlindring? Sekundärt undersöktes även 

behandlingarnas effekt i förhållande till dosering och biverkning. 

 

För samtliga studier som inkluderats rekryterades patienter som led av PD, som hade 

liknande karakteristiska faktorer (t.ex. BMI, ålder, menarche, duration), ej hade 

oregelbunden menstruation och ej gick på andra behandlingar såsom hormonella 

preventivmedel (15, 21, 38, 41, 47). Troligtvis valdes det senaste inklusionskriteriet att 

utesluta andra behandlingar, för att motverka eventuell inverkan på aktuell behandling, 

eftersom det indikerats att hormonell behandling kan åstadkomma smärtlindring vid PD 

(16). Därutöver inkluderades samtliga patienter genom gradering med VAS för 

utredning av svårighetsgrad och förbättring av diverse behandlingar. Den 

genomsnittliga svårighetsgraden bland samtliga patienter var medel till svår dysmenorré 

(15, 22, 37, 40, 46). De relevanta resultaten från studierna är framför allt 

smärtlindringen av dysmenorré, vilket är den primära utfallsvariabeln i samtliga studier. 

Variabeln bedömdes genom jämförelse av olika behandlingar såsom ingefära med 

NSAID eller ingefära respektive NSAID med placebo. En av studierna redovisade sina 

resultat endast i figurer (15). Resultatet från denna studie uppskattades därför 

personligen vilket eventuellt kan medföra risk för felbedömning.  

Nedan analyseras och bedöms studiernas resultat med återkoppling till frågeställningen 

samt teorin. Först diskuteras studie 1 (47) och 2 (41) som jämför NSAID med ingefära, 

därefter studie 3 (38) och 4 (21) som jämför ingefära med placebo och slutligen studie 5 

(15) som jämför NSAID med placebo. 
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Behandlingarnas effekt avseende smärtlindringen 

  

Studie 1 (47) vilket jämförde behandling med ingefära och Novafen uppmätte ingen 

signifikant skillnad avseende smärtlindringen (p>0.05). Efter behandlingen under en 

menstruationscykel noterades en procentuell smärtreduktion på 56.5% för Novafen 

respektive 60.1% för ingefära, mätt utifrån startvärdet, tabell VII. Reduktionen mellan 

grupperna skiljde sig endast 3.6 procentenheter vilket förklarar varför statistisk 

signifikans inte uppnåddes. Trots att skillnaden mellan gruppernas effekt inte var 

signifikant, var smärtintensiteten efter 48 timmar betydligt lägre inom båda 

behandlingsgrupperna, varigenom dysmenorrén ändrades från en gradering på svår         

( >60 mm) till mild (<40 mm). Således påvisar resultaten att ingefära har en 

anmärkningsvärd smärtlindringseffekt på PD och är lika effektiv som Novafen, trots att 

Novafen är ett starkt analgetikum som inkluderar både NSAID, paracetamol och 

koffein. Däremot går det inte att bedöma om ingefära är ett bättre alternativ än Novafen, 

eftersom ingen notering gjordes över andra aspekter såsom biverkningar.                     

Inte heller resultaten från studie 2 (41) visade statistisk signifikans avseende 

smärtlindringen, mellan NSAID och ingefära (p>0.05). Efter första månaden 

observerades en smärtreduktion på 29.1% med mefenamsyra respektive 25.0% med 

ingefära. Därefter var den absoluta reduktionen från startvärdet, efter andra cykeln, 

38.7% med NSAID respektive 34.2% med ingefära. Dysmenorrén sjönk således från 

måttlig (40-60mm) till mild (<40 mm) hos patienterna. Ingefära gav, likt NSAID, en 

smärtlindring både efter första och andra månaden. Skillnaden på deras totala reduktion 

i förhållande till varandra, 4.5 procentenheter, var väldigt låg vilket tyder på likvärdig 

erhållen effekt. Svagheten med studie 2 var dock att den exakta doseringen som 

patienterna administrerade inte noterades till följd av att patienterna behandlades med 

en tablett var 6:e samt 8:e timme till smärtlindring uppnåddes, vilket gav en utebliven 

jämförelse mellan effekt och dos. Däremot kan den maximala dosen uträknas, vilket blir 

1000 mg ingefära respektive 750 mg mefenamsyra. Bedömningen av blödningsvolymen 

uppskattades endast visuellt vilket medför en eventuell risk för felbedömning och 

därmed bias. 

I både studie 3 (38) och 4 (21) säkerställdes ingefäras effekt vid PD, genom att jämföra 

med placebo. Den totala reduktionen efter två menscykler i studie 3 var 10.4% i 

placebogruppen respektive 61.4% i ingefäragruppen (38). Reduktionen var avsevärd 

högre i ingefäragruppen jämfört med placebo, med en skillnad på 51 procentenheter, 

vilket förklarar den signifikanta skillnaden som erhölls (p<0.001). Den stora skillnaden i 

ingefäragruppen motsvarade förändring från väldigt svår till mild dysmenorré. Det visar 

på att ingefära har en markant effekt på PD jämfört med placebo. Resultatet av studie 4 

visade i liknelse med studie 3 en signifikant skillnad avseende smärtlindringen mellan 

placebo och ingefära. Styrkan med studien var att försöket utfördes som två protokoll: 

behandling med start två dagar innan menstruation och därmed första tre 

menstruationsdagarna, samt behandling under endast de tre första 

menstruationsdagarna. Det ger studien en större styrka då den visar på sambandet 

mellan effektiviteten och behandlingsintervall. Oavsett protokoll noterades större 

absolut reduktion vid ingefärabehandlingen jämfört med placebo (30.2% mot 12.5% i 

protokoll 1 respektive 37.2% mot 20.1% i protokoll 2) vilket motsvarade i en förändring 

från svår till måttlig dysmenorré.  
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Studie 5 (15) uppvisade i linje med befintliga studier, statistiskt signifikanta skillnader 

avseende smärtlindring av PD vid behandling med NSAID. Behandling med en adekvat 

dosering på diklofenak gav en betydligt högre smärtlindring på 45,7 procentenheter 

jämfört med placebo, se tabell VII. Begränsningen med studien var att resultatet av den 

primära variabeln endast redovisades i graf, vilket ledde till att inga precisa mått på 

värdena kunde avläsas. Resultatsiffror erhölls således genom uppskattning vilket 

eventuellt kan leda till felbedömning.   

 
Effekt avseende sekundära variabler 

 

Vad gäller sekundära variabler som utgör det sekundära syftet med föreliggande studie, 

analyserades olika aspekter i studierna, såsom blödningsvolym, menstruationslängd och 

biverkningar. Förändring i blödningsvolymen noterades endast i studie 1 och 2. Det 

återfanns ingen skillnad avseende blödningsvolymen i vare sig ingefära- eller NSAID 

gruppen i studie 1(47). Däremot observerades i studie 2 en större relativ minskning av 

blödningen i NSAID-gruppen (ca 33%) än ingefäragruppen (ca 20%), dock var den inte 

signifikant (41). En eventuell förklaring till varför blödningsvolymen minskade i 

ingefäragruppen i studie 2 men inte 1 är att den hade högre dos/dag vilket var 1000 

respektive 800mg, förutsatt att de behandlades med maximala dosen tills smärtlindring 

uppnåddes. En ökad dos skulle kunna medföra en ökning av ingefäras effekt och en 

möjlig förklaring kan därför vara att ingefära endast har effekt på blödningsvolymen vid 

högre dosering. Skillnaden avseende menstruationsdurationen förblev oförändrad både 

med NSAID och ingefära, vilket studie 2 indikerade. I studie 4 noterades däremot en 

skillnad på smärtdurationen mellan ingefära och placebo. Patienterna i ingefäragruppen 

rapporterade i genomsnitt 7 h mindre smärta än placebogruppen, vilket förklarar att 

ingefära inte endast minskar intensiteten av smärtan utan även längden på upplevd 

smärta. En intressant observation är att smärtdurationen var signifikant lägre vid 

prebehandling med ingefära administrerat två dagar innan menstruation (d.v.s. protokoll 

1) än vid administrering vid menstruationstart (d.v.s. protokoll 2). Därav är det möjligt 

att ju tidigare behandling med ingefära startar, desto mer potent blir effekten. 

I både studie 3 och 4 rapporterades ett par potentiella biverkningar av behandlingarna 

vilka var halsbränna och huvudvärk. Doseringen var 750 mg/dag i studie 3 respektive 

1500 mg/dag i studie 4, vilka är doseringar som kan vara kopplade till uppkomsten av 

biverkningar. Det är möjligt att doser under 750 mg/dag skulle minska förekomsten av 

biverkningar. Dock var biverkningarna inte begränsade till ingefäragruppen, utan 

upplevdes likaså av placebogruppen. Där uppkom både halsbränna, illamående och 

diarré. Inga skillnader i uppkomst av biverkningar förekom med administrering av 

ingefära jämfört placebo. Inga biverkningar noterades heller i studie 5 där behandling 

med NSAID undersöktes. I en studie av Viljoen et al., 2014 (40) där ingefära jämfördes 

med placebo, visade sig att 1500 mg ingefära per dag var den mest effektiva dosen utan 

nämnvärda biverkningar. Detta fynd kan inte styrkas av studierna som är inkluderade i 

detta arbete då biverkningar uppkom vid dosen 750 mg.  
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Sammanfattande diskussion 

 

Vare sig studie 1 eller 2 påvisade skillnad på ingefäras smärtlindring gentemot NSAID, 

vilket i detta fall är ibuprofen (Novafen) och mefenamsyra. Även i studien av Ozgoli et 

al., 2009 (48) jämförde ingefära med ibuprofen och mefenamsyra, rapporterade 

forskarna att ingefära agerade lika effektivt som de ovannämnda läkemedlen. Det har 

till och med indikerats att ingefära har identisk effektivitet likt ibuprofen vid behandling 

av artrit enligt studien av Haghigi et al., 2005 (49). Doseringarna som användes i 

studierna av ingefära var mellan 750–1500 mg ingefärapuder per dag, vilket ej visade på 

någon avsevärd skillnad av effekten i förhållande till dosen. Således kan det vara 

förnuftigt att börja behandlingen med 750 mg per dag och därefter öka dosen vid behov. 

Studien av Halder 2011 (50) fastställde att 2000 mg/dag av ingefära hade en överlägset 

bättre effekt än progressiv muskelrelaxation för smärtlindring av dysmenorré. En 

liknande smärtlindring observerades i studien av Jenabi 2013 (51) där ingefära 

signifikant minskade smärtan av PD med dosen 1500 mg/dag under tre dagar jämfört 

med placebo, likt studie 4. Trots att det var en lägre dos så erhölls en utmärkande 

inverkan på smärtlindring. Det tycks därför vara möjligt att sänka dosen utan att 

effektiviteten minskar och samtidigt motverka biverkningar. Vad gäller biverkningar 

som förekommer vid behandling med NSAID kunde inga noteras i studie 5 sannolikt 

eftersom att behandling endast pågick ett par dagar per månad. Bieffekter som 

gastrointestinala komplikationer är generellt ett större bekymmer vid kronisk 

användning av NSAID. Givet diklofenakkaliums svaga selektivitet för COX-1, förblir 

det således ett godtagbart alternativ utan gastrointestinala biverkningar, förutsatt att det 

används som korttidsbehandlingen av PD (15). 

Lindringen av smärtan med ingefära visar sig vara bättre under behandling av flera 

cykler, enligt resultaten från studie 2 och 3. Detta fynd antyder att om läkemedlet hade 

intagits under längre tid (flera cykler), så hade troligtvis reduktionen av smärtan varit 

högre. Det kan förklaras med att ju längre läkemedlet erhålls, desto längre kan det 

motverka de oönskade symptomen vid PD. Vad gäller placeboeffekten sågs ingen 

nämnvärd effekt på smärtlindring av PD i vare sig studie 3, 4 eller 5. Behandling med 

placebo visade endast en liten minskning av smärtan vilket förblev relativt konstant 

över tid. Den största reduktionen noterades i studie 5, vilket var 28.6% men inte 

anmärkningsvärd i jämförelse med NSAIDs reduktion på 74.3%. 

 

Metoddiskussion   

 

Valet av studierna som utgjorde grunden för föreliggande arbete, baserades på att 

infinna gemensamma inklusion- och exklusionskriterier för att därpå sammanställa en 

korrekt analys av resultaten avseende arbetets frågeställning. Patienterna som 

analyserades i samtliga studier hade ungefär samma intensitet på dysmenorrén och 

skulle helst avstå från andra behandlingar av smärtstillande karaktär. I en del av 

studierna fick patienterna tillåtelse att inta extra läkemedel om ytterligare smärtlindring 

verkligen behövdes. Detta påverkade dock inte resultaten eftersom registrering av 

smärtintensiteten registrerades innan och efter intag eller exkluderades ifrån det 
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sammanställda resultatet. Att avskaffa valet av extra smärtstillande för minskad bias 

hade inte varit möjligt, då förnekande av ökad smärtlindring skulle vara oetiskt. Valet 

av att VAS skulle användas som mätinstrument för graderingen av dysmenorréns 

svårighetsgrad samt smärtintensitet grundades dels på att den är kliniskt tillämpad men 

också för att de inkluderade studierna skulle uppta lika utfallsvariabler, för optimalaste 

jämförelsen av behandlingarnas effekt och på så vis besvarande av frågeställningen. 

Patienterna fick själva avgöra sin intensitet på smärtan genom en markering på den 10 

cm långa horisontella linjen vilket således kan medföra en varierande trovärdighet från 

0.76 till 0.97, enligt åtskilliga studier som sammanställts av Daily et.al. i en metaanalys 

(20).  

Samtliga studier som valdes var RCT studier, med avseende på deras höga 

evidensstyrka. Med begränsningen till endast denna studiedesign i kombination med de 

noga utvalda inklusionskriterierna, erhölls en koncist mängd matchade artiklar. Hade en 

annan studiedesign inkluderats hade antalet studier sannolikt blivit högre. Det 

begränsade antalet på studier som analyserade ingefära som behandlingsmetod hade 

relativt låga deltagarantal. Ett lågt antal på deltagare kan således medföra ökad risk för 

typ 2-fel och försvåra fastställningen av statistiskt signifikanta skillnader. 

 

 

Ingefäras effekt  

 

Detta litteraturarbetets resultat tyder på att ingefära är lika effektivt som NSAID 

avseende smärtlindring av PD, och kan därför anses vara ett gynnsammare alternativ 

eftersom att samma effekt uppnås med minimala biverkningar. Detta beror sannolikt på 

att substansernas utövar liknande verkningsmekanismer som tidigare förklarats. 

Ingefäras sätt att inhibera COX och därmed PG-syntesen medför samma verkan som 

NSAID åstadkommer vid PD. Hur det kommer sig att detta medför minskade bieffekter 

trots att det delar NSAIDs verkningsmekanism, kan bero på att ingefära framför allt 

hämmar COX-2 enzymet, vilket betingar en ökad inhibering av PG som deltar vid 

inflammation. Således minskar inte PG som produceras av COX-1 för bidragande till 

mucosaförsvaret som stimulerar slemhinnans motståndskraft och därmed minskar risken 

för gastrointestinala besvär (19). Därför kan de smärre biverkningarna som ingefära 

medför såsom halsbränna och illamående vara godtagbara, i jämförelse med de 

besvärligare diverse bieffekterna som följer vid behandling med NSAID, speciellt vid 

längre tidsbehandling.  

Av samtliga resultat gällande ingefära, är det överlägset goda aspekter som lyfts fram. 

Varför har ingefäran då inte använts i samma utsträckning som NSAID? Det kan bero 

på att trots all påvisad effekt, så förblir den exakta mekanismen bakom ingefärans 

verkan vid smärtlindring inte är helt klarlagd. En oklar farmakodynamik betingar 

således för minskad tilltro för preparatet. Att det dessutom också är icke syntetiskt, leder 

till att eventuella allergifaktorer förblir okända.                                                                     

För att indikera en starkare evidens för ingefäras påverkan på PD krävs således fler 

studier som evaluerar ingefäras förhållande mellan dos och effekt. Det kan även vara av 

intresse att analysera de specifika koncentrationerna av de verksamma komponenterna i 
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ingefära såsom gingerol och shoagol. Däremot är det svårt att uppskatta en uniform 

komponentextrakt för samtliga patienters kapslar för undvikande av bias.  

En annan aspekt som bör undersökas i framtida studier är att utvidga jämförelsen av 

ingefäras effekt med flera olika NSAID samt andra växtbaserade läkemedel och 

metoder som påvisat smärtlindring vid PD såsom träning eller värmeterapi. En av de få 

studierna som utvärderat ingefäras och tränings påverkan på smärtlindring hos kvinnor 

med primär dysmenorré är en studie av Marjan et al,. 2017 (1). I studien påvisades en 

högre smärtlindring hos gruppen som utövade fysisk aktivitet och stretching under 15 

minuter tre gånger i veckan, bland annat av den ökade endorfinfrisättningen. Skillnaden 

på smärtreduktionen från startvärdet var 34.2% i ingefäragruppen och 47.6% i 

träningsgruppen, vilket därmed resulterade i att träning gav bättre effekt än ingefära. 

Således kan ett potentiellt alternativ vara att kombinera ingefära med träning för att få 

ett ännu bättre resultat på smärtlindringen. Vidare bör även studier med större 

studiepopulationer utföras för större generaliserbarhet och större möjlighet att påvisa 

statistiskt signifikanta skillnader. 

Svaret på frågeställningen blev: Ingefära är lika effektivt som NSAID avseende 

smärtlindring, hos kvinnor med PD. Dessutom tros ingefära även ha antioxidanta, 

kardiovaskulära och antiemetiska effekter. Med detta i beaktande så skulle ingefära vara 

att rekommendera framför NSAID. Förutsatt att kvinnor vill prova ingefära som ett 

alternativ för sin dysmenorré istället för NSAID, finns det framställda tabletter med 

ingefärapuder att tillhandahålla i olika livsmedelsbutiker, där beståndskomponenternas 

mängd också kan vara angivet. Andra tillvägagångsätt är att sammanställa dosering av 

färsk ingefära själv genom att torka och finfördela den till önskad vikt.  

 

 
SLUTSATS 
 

Det sammantagna resultatet av denna litteraturstudien är att ingefära är lika effektivt 

som NSAID vid primär dysmenorré, både avseende smärtlindring och minimala 

eventuella biverkningar. Trots att ingen signifikant skillnad säkerställdes mellan 

behandlingarna, är det säkerligen fastställt att ingefära har en inverkan på smärta. 

Sammanställningen av resultaten indikerar att en adekvat dos på 750-1500 mg/dag 

under menstruationens första dagar är en lovande potentiell behandling för primär 

dysmenorré. Dessutom besitter ingefära andra positiva hälsoeffekter såsom lindring av 

symptom som förkylning, illamående, astma, hosta och blödning vilket möjligen gör att 

ingefära är att rekommendera framför NSAID. Fler utförda högkvalificerade studier, 

med högt deltagarantal krävs för att säkerligen etablera effekten av ingefära på PD.  
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