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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Menopaus definieras som tidpunkten för en kvinnans sista spontana 

menstruationsblödning. Cirka 65 000 svenska kvinnor passerar varje år sin 

menopaus och genomsnittsåldern för menopaus  i Sverige och i övriga 

västvärden är 51-52 år. Substitutionsbehandling med östrogen och progesteron 

har länge använts för att lindra typiska menopausala symptom som 

värmevallningar och svettningar. Nyare studier visar att substitutionsbehandling 

med östrogen och progesteron ökar risken för att drabbas av kardiovaskulära 

sjukdomar och bröstcancer. Oro kring biverkningar liksom att kvinnor av annan 

anledning inte kan använda östrogen,  har medfört ett ökat intresse för 

alternativbehandlingar som kan lindra menopausala symptom.  En ny studie 

visar att mer än 50 % av kvinnor med menopausala symptom använder sig av 

någon sorts alternativbehandling för att lindra sina besvär. 

Extrakt av jordstam från silverax (Cimicifuga racemosa)  har använts i Europa i 

mer än 40 år för att behandla klimakteriebesvär, och är idag den mest använda 

alternativbehandlingen.  

Syfte: I föreliggande litteraturstudie har syftet varit att undersöka om s ilverax 

kan minska upplevda vasomotoriska besvär, under perioden kring menopaus.  

Metod: Undersökningen är en litteraturstudie baserad på 5 randomiserade 

kliniska studier, hämtade från databaserna PubMed och Medline.   

Resultat: Silverax tycks vara ett effektivt behandlingsalternativ för att minska 

vasomotoriska symptom hos kvinnor som befinner sig i tidigt stadium av 

menopausen. Studierna visar en bra tolerans till extraktet utan allvarliga 

biverkningar. 

Diskussion: Fler stora randomiserade, kontrollerade och framförallt längre 

studier behövs för att man ska kunna dra slutsatser om effekten och säkerheten 

av silverax, och därmed visa om extraktet kan vara en effektiv 

behandlingsmetod vid menopausala symptom. 



 

 
 

SUMMARY 

 

 

Background: Menopause is when a woman´s last menstrual cycle ceases, and 

includes both social and biological changes that occurs in midlife. About 65 000 
Swedish women pass their menopause every year. The median age is around 51-52 

in Sweden and in the Western world. Replacement therapies with estrogen and 
progesterone have long been used to alleviate typical menopausal related vasomotor 
disturbances, like hot flushes and night sweats. Recent studies show that replacement 

therapy with estrogen and progesterone may increase the risk of cardiovascular 
disease and breast cancer. The interest for alternative treatments for women that 

could not, or do not want to use estrogen therapy for menopausal disturbances are 
increasing. A recent survey showed that more than 50 % of menopausal women used 
some kind of alternative treatment to alleviate menopausal symptoms. Extracts of the 

rhizome from Black cohosh (Cimicifuga racemosa) has been used in Europe for 
more than 40 years in the treatment of menopausal symptoms. It is currently the most 

widely used alternative to hormone replacement. 
 

Purpose: The aim of the present study was to investigate if Black cohosh 

(Cimicifuga racemosa) reduces perceived vasomotor symptoms during the period 
around menopause. The focus has been on studies on healthy women particularly 

bothered by hot flushes and night sweats. 
 
Method: The study is a literature review based on five randomized clinical trials, 

retrieved from PubMed and Medline. 
 

Results: Black cohosh seems to be an effective therapy to reduce vasomotor 
symptoms in women in early stages of menopause. Common to all these studies was 
that they demonstrated a good tolerance for Black cohosh, without severe side 

effects.  
 

Discussion: More controlled and longer studies are needed to be able to draw firm 
conclusions about the efficacy and safety of Black cohosh, in order to find out if 
Black cohosh may be an effective treatment for menopausal symptoms. 
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FÖRKORTNINGAR 

  
 
CGRP = Calcitonin gene-related peptide 
GCS = Green climacteric scale 
GnRH = Gonadotropin releasing hormone 

HRT = Hormone replacement therapy  
LH = Luteinizing hormone 

MRS = Menopause rating scale  
SNRI = Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor 
SSRI = Selective serotonin reuptake inhibitor  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hormone_replacement_therapy
http://en.wiktionary.org/wiki/serotonin
http://en.wiktionary.org/wiki/norepinephrine
http://en.wiktionary.org/wiki/reuptake
http://en.wiktionary.org/wiki/inhibitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_serotonin_reuptake_inhibitor
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INTRODUKTION 

  
 
Klimakteriet 

 

Menopaus definieras som tidpunkten för en kvinnas sista spontana 

menstruationsblödning (1). Cirka 65 000 svenska kvinnor passerar varje år sin 
menopaus och genomsnittsåldern för menopaus i Sverige och i övriga västvärlden är 

51-52 år. Tiden för när menopausen inträffar varierar med när kvinnan fick sin första 
menstruation, om hon använt p-piller, samt med familjehistoria. Menopausen är en 
normal händelse i kvinnans liv och för att säga att man nått menopausen ska det ha 

gått 12 månader sedan den sista menstruationen (1). Åren före och efter menopaus 
kallas för klimakteriet, en tidsperiod på tio till femton år när kvinnans kropp anpassar 

sig till de nya hormonnivåerna (2). Övergången till menopaus kan delas upp i tre 
olika stadier: det reproduktiva stadiet även kallat premenopaus, är när kvinnan 
fortfarande har en regelbunden menstruation och normala nivåer av det 

follikelstimulerande hormonet (FSH). Perimenopausala stadiet karaktäriseras i form 
av oregelbundna menstruationer med successivt ökande nivåer av FSH. Det 

postmenopausala stadiet innebär att kvinnan inte har haft någon menstruation på 12 
månader och nivåerna av FSH förblir höga (1). Det som händer i kroppen när 
menstruationen upphör är att förrådet med folliklar (äggblåsor) minskar och tar slut, 

det blir en minskad frisättning av steroidhormonerna östrogen och progesteron från 
äggstockarna (1). Det första tecknet på att äggstockarna blir sämre på att producera 

östrogen är oftast att kvinnan får oregelbundna menstruationer. Vissa kvinnor 
upplever att deras blödningar blir mindre, medan andra kan få rikligare blödningar 
(2). De vanligaste besvären vid menopaus, som kan sättas i samband med sjunkande 

östrogennivåer, är vasomotoriska besvär i form av värmevallningar och svettningar 
samt torra och sköra slemhinnor i underlivet (1). Vasomotoriska besvär utgörs av 

spontan värmekänsla, oftast på bröstet, nacken och i ansiktet och förknippas med 
svettningar, hjärtklappning samt oro och ångest (1). Vasomotoriska symptom kan 
initieras av varm miljö, stark mat, alkohol eller stress och varierar i svårhetsgrad och 

varaktighet (1). 40 % av perimenopausala kvinnor och upp till 80 % av 
postmenopausala kvinnor klagar över vasomotoriska symptom som påverkar deras 

livskvalité. Dessa symptom kan leda till sömnlöshet och irritabilitet vilket är de 
vanligaste anledningarna till att kvinnor vill ha någon sorts behandling under den här 
perioden (3). Ungefär 50-75 % av alla menopausala kvinnor upplever vasomotoriska 

symptom (1, 4).   
 

Mekanismen bakom de vasomotoriska besvären som värmevallningar och 
svettningar är inte helt klarlagd, men en minskad stabilitet i 
temperaturregleringscentrum i hypotalamus anses vara involverad (2). Under hela 

den fruktsamma perioden i livet har menstruationscykeln reglerats av hypofysen som 
tillverkat de viktiga hormonerna LH och FSH. Men under klimakteriet minskas 

produktionen av östrogen från äggstockarna, viket resulterar i att GnRH i hypofysen 
får arbeta hårdare för att stimulera äggstockarna, vilket resulterar i förhöjda nivåer av 
LH och FSH (2). Snart påverkas även hypotalamus som finns belägen över 
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hypofysen och som bland annat bestämmer kroppens temperatur. Termostatens 

minskade stabilitet beror troligen på att östrogenminskningen lett till en förändrad 
bildning av substansen beta-endorfin som normalt stabiliserar termostaten (5). 
Förändringar av beta-endorfin sänker det inställda värdet i 

temperaturregleringscentrum, vilket gör att kroppen behöver göra sig av med värme i 
form av svettningar (2, 5, 6). 

 
Det har visat sig att beta-endorfiner modulerar frisättningen av den potenta 
kärlvidgande calcitonin gene-related peptide (CGRP) i hjärnan. Neuropeptiden 

CGRP är starkt kärlvidgande och svettkörtelstimulerande och anses också vara 
inblandad i de vasomotoriska symptomen (6, 7). Studier har visat att kvinnor med 

vasomotoriska symptom har en ökad utsöndring av CGRP (6). 
Vissa studier visar även att koncentrationen av beta-endorfiner och serotonin i 
hypotalamus minskar när östrogenhalten minskar (6). Detta resulterar i en ökad 

frisättning av noradrenalin, vilket gör temperaturregleringscentrum instabilt och 
framkallar svettningar. Enligt alla dessa hypoteser anses åtgärder som ökar östrogen, 

endorfin, eller serotoninnivåerna, eller minskar noradrenalinnivåerna minska 
värmevallningar (6).  
 

De urogenitala besvären innebär torrhetskänsla i underlivet ibland också klåda eller 
dyspareuni (1). Ungefär en tredjedel av kvinnorna upplever urogenitala problem, 

orsaken till dessa är framförallt att nivåerna av östrogen och androgen sjunker. Detta 
medför ett minskat vaginalt blodflöde,  produktionen av sekret minskar och 
vävnadsförändringar sker (1). PH-värdet i vagina går från surt till neutralt vilket 

också kan orsaka urogenitala besvär (1). 
 

Symptom som ångest, depression, humörförändringar, urininkontinens, 
sömnsvårigheter och minskad sexlust, förknippas med perioden kring menopaus (1). 
En del av dessa symptom är sekundära till de vasomotoriska eller urogenitala 

symptomen och en del har andra orsaker (1).    
 

 
Hormonfrisättning 
 

Vid födseln innehåller äggstockarna ungefär 1 miljon folliklar men de minskar 
snabbt i antal. Ungefär 500 av dem kommer att delta vid ägglossningen under 

kvinnans fertila period (8). Antalet folliklar sjunker kraftigt efter 30-35 års-åldern. 
Då kvinnan är 50 år finns det endast några få kvar, eller inga alls (8). Äggstockarnas 
viktigaste funktioner är att producera ägg, samt syntes och sekretion av hormonerna 

östrogen och progesteron (8). Frisättningen av hormoner från äggstockarna börjar 
med stimuli från hypotalamus, som frisätter gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) 

(9). GnRH stimulerar sedan hypofysen till frisättning av follikelstimulerande hormon 
(FSH) och luteiniserande hormon (LH) (8) (se figur 1). FSH binder in till sina 
receptorer på granulosacellerna och LH på thecacellerna som båda finns i folliklarna. 

FSH stimulerar granulosacellerna till att producera östrogen, samt till tillväxt och 
utveckling av äggceller (9). LH stimulerar thecacellerna till att producera androgener 
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som sedan omvandlas i granulosacellerna till östrogen. När aktiviteten hos 

follikelcellerna minskar sjunker nivåerna av östrogen (9). Detta resulterar i att den 
normala negativa feedbacken på körtelhypofysen avtar och nivåerna av FSH och LH 
förblir höga. Östrogen lägger sig på en konstant låg nivå vilket karakteriserar 

menopausen.(9).  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hormonell reglering av kvinnans reproduktionssystem. Plus karakteriserar positiv feedback 

och minus negativ feedback.      
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Livskvalitén vid menopaus 

 
Klimakteriet är ett skede som de flesta kvinnor någon gång kommer att vara med om.  

Besvären som kan uppstå under klimakteriet, då kvinnans kropp anpassar sig till de 
nya hormonnivåerna kan störa kvinnors dagliga liv och välbefinnande (10). Studier 
har visat att mer än 80 % av kvinnorna någon gång upplever fysiska eller psykiska 

symptom, när de närmar sig menopaus (10).  Trötthet är vanligt hos menopausala 
kvinnor. Detta beror oftast på värmevallningarna som är mest frekventa nattetid (2). 

Stress är också ett vanligt symptom, men detta behöver inte vara orsakat av 
menopausen (1). Det kan vara sociala förändringar som är vanliga i medelåldern,  
t.ex. att barnen flyttar hemifrån, föräldrar blir sjuka, arbetslöshet, äktenskapsproblem, 

ekonomiska problem eller oro för anhöriga (1, 2). Vissa kvinnor kan genomgå 
menopaus med få symptom och andra kan ha det väldigt svårt. Besvären vid 

menopaus kan variera i både frekvens, duration (från år till livet ut) och svårhetsgrad 
(1). 
 

Det har utvecklats många metoder för att på bästa sätt bedöma livskvalitén och 
graden av besvär hos menopausala kvinnor (11). De som oftast används är 

Kupperman index, Green climacteric scale, Menopause rating scale, Beck´s 
depression scale och RAND-36  Quality- of life questionnaire (11) (se bilaga 1-4).  
Kupperman index graderas med en skala från 0-3 (0= inga, 1= svaga, 2= måttliga, 3= 

svåra besvär). Besvären som graderas är; värmevallningar, svettningar, 
sömnsvårigheter, vaginal torrhet, nervositet, depression, yrsel, trötthet, ledvärk, 

hjärtklappning och huvudvärk. I detta index viktas de vanligaste symptomen genom 
att multiplicera värmevallningar med 4, sömnlöshet, svettningar med 2, och resterade 
besvär med 1 (11, 12). Den maximala poängen kan sedan bli 51 (11). Totala värden 

på mer än 20 bedöms som måttliga och värden över 35 som svåra (12) (se bilaga 3).    
Beck´s depression scale används ofta för att upptäcka depressioner. Den innehåller 

21 påståenden, där 1 av 5 måste väljas. Varje påstående ger en poäng (0-4). Upp till 
10 poäng tyder på ingen depression, 10-16 mild depression, 17-29 måttlig depression 
och 30-60 poäng svår depression (11) ( se bilaga 4).  

RAND-36 Quality- of life questionnaire mäter den psykosociala hälsan och 
livskvalitén med hjälp av 8 olika separata skalor; allmän hälsa, fysisk hälsa, psykisk 

hälsa, social funktion, vitalitet, kroppslig smärta samt roll funktion fysiskt och 
emotionellt (11). 
         

The Greene climacteric scale (GCS) innehåller 21 frågor som kvinnorna använder för 
att gradera hur mycket de besväras av symptomen. Tjugoen påstående varav 11 

inkluderar psykiska symptom som exempelvis depression och nervositet. Sju 
påståenden bedömer psykiska aspekter, 2 av dessa inkluderar vasomotoriska 
symptom. Det sista påståendet bedömer sexlusten. Svårhetsgraden av symptom 

poängsätts från 0 (inga symptom) 1 (milda symptom) 2 (måttliga symptom) och 3 
(svåra symptom) (13) (se bilaga 1). 
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The Menopause rating scale (MRS) mäter kvinnors upplevelser och svårhetsgrad av 

11 olika klimakteriebesvär. Med hjälp av en 5 gradig skala, skattas svårhetsgraden 
mellan ”inga besvär alls” och ”mycket svåra besvär” (14) (se bilaga 2).   
 

 

Hormonbehandling/Alternativbehandling 

 

I många år har östrogen och progesteron, samt en kombination av dessa används som 
behandling för symptom som uppstår vid menopausen. Detta är den mest effektiva 

behandlingen mot vasomotoriska symptom hos kvinnan (1). Vasomotoriska 
symptom som orsakar en försämrad livskvalité är den enda godkända indikationen 

för att behandla med substitutionsbehandling idag (4). För cirka 10 år sedan fanns det 
stora förhoppningar på att hormonell substitutionsterapi (HRT) skulle minska 
menopausala kvinnors sjuklighet och dödlighet, genom att skydda mot hjärtinfarkt 

och demenssjukdomar (15). Men en stor randomiserad och kontrollerad studie från 
Women´s Health Initiative (WHI) visade helt andra resultat. Det var en studie där 

kvinnor behandlades med enbart östrogen, eller östrogen tillsammans med 
progesteron vilket jämfördes med en placebobehandling (1). Studien visade att 
användning av hormonterapi efter 5 års behandling ökade risken för att drabbas av 

stroke, ventrombos, hjärtinfarkt och bröstcancer. Risken för kranskärlsjukdom och 
bröstcancer var högre med behandling av östrogen tillsammans med progesteron än 

med enbart östrogenbehandling (1).  
Detta har lett till nya behandlingsrekommendationer både för klimakteriebesvär och 
osteoporos (1, 4). Kvinnor som har hjärt-kärl sjukdomar eller en historia kring 

tromboser, bröstcancer, livmoderscancer eller leversjukdomar ska inte behandlas 
med ersättningsterapi (1). Oro kring biverkningar liksom att kvinnor av annan 

anledning inte kan använda östrogen har medfört ett ökat intresse till 
alternativbehandlingar som kan lindra menopausala symptom (3). En ny studie visar 
att mer än 50 % av kvinnor med menopausala symptom använder sig av någon sorts 

alternativbehandling för att lindra sina besvär (3). Behandlingar mot värmevallningar 
delas in i två huvudgrupper, den farmakologiska behandlingen eller en form av 

örtbehandling (11). Den farmakologiska behandlingen kan delas in i 2 undergrupper, 
hormonbehandling med östrogen eller progesteron samt icke hormonbehandling (11). 
Den icke hormonella behandlingen inkluderar alfa-adrenerga agonister, 

antidepressiva läkemedel och antiepileptika. Flera olika örter används. Det är bland 
annat sojaprodukter, silverax, rödklöver, nattljusolja, wild yam, vitamin E, dong quai 

och ginsengrot (11). Minskningen av värmevallningar med alternativbehandling 
rapporteras i dubbel-blinda placebo-kontrollerade studier (15). Det finns även en del 
studier som tyder på att akupunktur, avslappningsprogram och fysisk aktivitet kan 

reducera värmevallningar och svettningar (1, 4). 
 

 
Antidepressiva läkemedel  
 

Studier visar att vasomotoriska symptom som kvinnan drabbas av vid menopausen 
kan vara hinder i det dagliga livet. Många kvinnor med vasomotoriska symptom får 
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som följd av dessa sömnsvårigheter, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter 

och mindre energi. Ungefär 60 % av kvinnorna i menopaus söker vård eller 
rådgivning för dessa symptom minst en gång (16). Två studier av paroxetin som 
tillhör gruppen serotoninåterupptagshämmare (SSRI)  och två studier  av venlafaxin 

som tillhör gruppen serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), har visats 
reducera svårhetsgraden av värmevallningar med minst en vallning per dag (1). 

Studier har även konstaterat effekt av preparaten fluoxetin och citalopram som tillhör 
gruppen SSRI (17). 
  

I en randomiserad klinisk studie  jämfördes escitalopram med placebo hos patienter 
med minst 4 värmevallningar per dag. Resultatet visade en statistiskt signifikant 

reduktion av antalet värmevallningar (16). Även efterföljande studier visar att 
escitalopram förbättrar sömnkvalitén och minskar antalet dagliga och nattliga 
svettningar (16). Flera studier har visat att postmenopausala kvinnor har låga 

serumnivåer av serotonin, och att detta kan vara en möjlig orsak till uppkomsten av 
värmevallningar (11). Det har föreslagits att sjunkande nivåer av östrogen medför en 

minskning av cirkulerat serotonin, vilket resulterar i en uppreglering av receptorn i 
hypotalamus. Med hjälp av östrogen eller SSRI preparat kan serumnivåerna av 
serotonin normaliseras. Med normala nivåer av serotonin nedregleras receptorerna 

och värmevallningar kan minska (11).  
  

 
Akupunktur 
 

Akupunktur är den äldsta läkande behandlingen som finns i världen och i Kina 
används behandlingen mycket (6). Akupunktur innebär att tunna nålar förs in på 

vissa punkter i hudens underliggande vävnad (18). Den fysiologiska processen som 
akupunktur initierar är inte helt klarlagd. Många tror att akupunktur har en stor 
placeboeffekt (6, 18). Det finns även hypoteser att akupunktur har effekt på 

aktiviteten av serotonin och noradrenalin i det centrala nervsystemet. Detta skulle 
hjälpa termostaten i hypotalamus att bli mer stabil och på så sätt behandla 

värmevallningar. En förändring av betaendorfinkoncentrationen sägs påverka 
utsöndringen av calcitonin gene-related peptide (CGRP). Kvinnor med 
värmevallningar har en ökad utsöndring av CGRP, som är en potent vasodilator och 

orsakar svettningar. Studier har visat att koncentrationen av CGRP minskar efter 24 
timmar hos menopausala kvinnor efter en behandling med akupunktur (6).  

 

 
Fysisk aktivitet 

 
Värmevallningar och svettningar har visats uppträda mindre ofta hos kvinnor som 

tränar regelbundet, än hos kvinnor som är inaktiva (5). Studier har visat att fysisk 
aktivitet leder till ökade nivåer av beta-endorfiner i hjärnan vilket hjälper till att 
stabilisera hjärnans termostat. Detta kan bidra till att livskvalitén blir bättre vid 

träning. Kvinnor med klimakteriebesvär rekommenderas att motionera minst 30 
minuter, tre gånger per vecka (5). Exempel på motion är promenader, styrketräning, 
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stavgång m.m. Men träning är ingen garanti för att alla besvär försvinner, dock har 

träning fler positiva effekter. När svettningarna minskas så förbättras även sömnen 
och humörpåverkan. Motion gör att stressen minskar, hjälper kvinnorna att blir mer 
avslappnande och nedstämdheten minskar (5). En minskad nivå av östrogen kan 

orsaka benskörhet hos kvinnor. Då är det speciellt viktigt med träning där man 
belastar skelettet, exempelvis löpning och styrketräning leder till ökad bentäthet (5). 

Effekten blir större ju längre tid och mer intensivt man tränar. Risken att drabbas av 
hjärt-kärl sjukdomar minskar med regelbunden träning och effekten förmedlas av 
flera mekanismer, som exempelvis en positiv påverkan på blodfetter, förbättrad 

effekt av insulin, viktminskning och minskad stelhet i artärväggarna (5).  
 

 

E-vitamin 
 

Vitaminer och mineraler används ofta av menopausala kvinnor. Vitaminer kan man 
få från födan eller i tablettform (18). Vitamin E kallas ibland för ”menopaus 

vitaminen”. Två kliniska studier har undersökt om vitamin E kan hjälpa till att 
minska svettningar och värmevallningar. Den ena studien visar inte någon effekt 
medan den andra visade att 400 IU av vitamin E i 4 veckor minskade 

svårighetsgraden av värmevallningar (18, 19). Men flera studier visar även att det 
inte finns någon skillnad mellan vitamin E och placebo (20).         

 
 
 

 
Silverax (Cimicifuga racemosa) 

 

Jordstammen eller roten av silverax (Cimicifuga racemosa/Actaea racemosase figur 
2)  har använts i Europa i mer än 40 år för att behandla klimakteriebesvär (11). 

Cimicifuga racemosa är en växt från östra Nordamerika som användes av indianer 
redan innan de Europeiska nybyggarna flyttade till Nordamerika (21). Örten kallades 

då för ”squaw root” för att den framförallt hjälpte kvinnan vid smärtsamma 
menstruationer, underlättade förlossningar samt lindrade kramper (21). Silverax är en 
bitter växt vilket gör att de flesta djur undviker att äta den. Växten kan bli mellan 1-3 

meter hög och växer vilt i många delar av Nordamerikas fuktiga miljöer, framförallt 
nära rinnande vatten och i skuggiga områden (22).  

Stor användning av örten ledde till att den blev den första som skrevs in i den 
amerikanska farmakopén, år 1830 under namnet ”black snakeroot”. Den var även en 
ingrediens i Lydia Pinkham’s tonic, som såldes mycket i över 50 år under 1900-talet 

för kvinnliga besvär (21).  
År 1989 godkände German Commission E silverax som ett receptfritt läkemedel med 

intentionen att behandla kvinnor med klimakteriebesvär som t.ex. premenstruella 
obehag, dysmenorré, värmevallningar, hjärtklappning, sömnsvårigheter, yrsel, 
irritabilitet, svettningar och depression (11, 21). Kommissionen rekommenderade 

dock att använda läkemedlet i max 6 månader då det saknades långtidsstudier på 
eventuella biverkningar (21). Fortfarande är den mest studerade och använda 
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örtbehandlingen just silverax. Originalprodukterna som säljs heter Remifemin och 

Klimadynon. Remifemin klassas som ett växtbaserat läkemedel och bygger på 
isopropanolextrakt av läkeörten silverax (23). En tablett på 20 mg  silverax innehåller 
2,5 mg isopropanolextrakt och 1 mg av terpenglykosid (14, 23). BNO 1055 är ett 

vatten/etanolextrakt och säljs under namnen Klimadynon. Klimadynon innehåller en 
sammansättning av bl.a. triterpenglykosider (27-deoxyacetin) och fenolsyra 

(isoferulsyra) (23) (se figur 3).  
Silverax innehåller även bl.a. flavonoider, flyktiga oljor och tanniner. 
I flera studier saknas det tyvärr ofta detaljer om sammansättningen, framförallt hur 

mycket extrakt av jordstam som varje tablett innehåller (23).  
 

 
 

 
Fig. 2. Cimicifuga racemosa (24). 

 
Den exakta verkningsmekanismen för silverax är fortfarande inte klarlagd utan det 

finns flera olika teorier (25). Vissa studier tyder på att extraktet kan ha en 
östrogenliknande effekt genom att komparativt binda in till beta-östrogenreceptorn 
(21). Andra studier har visat att extraktet från silverax kan ha antiöstrogena effekter 

på alfa-östrogenreceptorn. Om silverax har östrogena eller antiöstrogena effekter är 
fortfarande inte helt klarlagt (26). 

Andra mekanismer involverar modulering av dopaminerga och serotoninerga 
funktioner vilken kan förklara den biologiska aktiviteten av silverax på 
vasomotoriska och psykiska symptom (11).      

Under 1990-talet rapporterades att svettningar och värmevallningar minskade hos 
postmenopausala kvinnor när de behandlades med antidepressiva läkemedel, 
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framförallt selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva serotonin-

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (11). Fluoxetine tillhör gruppen SSRI och 
har länge använts av kvinnor som behandlas med tamoxifen mot bröstcancer vilket 
ger som biverkning värmevallningar och svettningar (11).  

Studier har visat att en kombination av silverax och fluoxetine kan förstärka effekten 
av silverax (3).  

 
Ett flertal studier har inte visat några skillnader i biverkningar mellan silverax och 
placebo. Biverkningar som har rapporterats vid behandling med silverax är 

illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk (10). 
 

 
  
 

 Fukinolsyra Isoferulsyra  

 
 
 

 
 

 

 27-deoxyacetin 
 

 

Fig.3. Kemiska strukturer av fukinolsyra, isoferulsyra och 27-deoxyacetin (27, 28). 
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SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka om silverax (Cimicifuga racemosa) kan minska 

upplevda vasomotoriska besvär, under perioden kring menopaus. Fokus har lagts på 
studier med friska kvinnor som framförallt besväras av värmevallningar och 
svettningar. 
   

 

METODER 
 
Detta arbete är en litteraturstudie. För att finna de lämpligaste vetenskapliga 
artiklarna har databasen PubMed och Medline använts. Av sökmotorerna på Internet 
användes mest Google.com. De olika sökorden var ”Cimicifuga racemosa”, 

”Klimadynon”, ”Remifemin” ”menopausal disorder”, och ”efficacy of Black 
cohosh”. För att begränsa sökningen valdes randomiserade kliniska studier gjorda på 

människor samt studier med publiceringsår 2004-2013. Dessa kriterier gav 55 träffar. 
Av dessa valdes 5 kliniska studier, som finns med i resultatdelen. 
Inklusionskriterierna för urval av studier har varit kvinnor som inte haft någon 

menstruation på minst 6 månader, är över 40 år gamla samt har problem med 
menopausala symptom, framförallt värmevallningar och svettningar, men i övrigt är 

friska.   
Studier som rörde patienter med en historia av bröstcancer, livmodercancer, 
leversjukdomar, depression eller hypertyreos exkluderades. Anledningen till detta är 

att sjukdomarna kan orsaka de menopausala symptomen. Även patienter som 
behandlas med ”Hormone replacement therapy” (HRT), naturläkemedel lämpat för 
behandling av menopausala symptom eller psykofarmaka, exkluderades. 
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RESULTAT 

 
Tabell I Sammanfattning av de artiklar som redovisas i resultatdelen.  

Författare/ 

år 

Syfte Duration/ 

Deltagare 

Interve-

ntion 

Resultat Bedöm-

nings-

poäng 

enligt 
en 
modell 

av 
Jadad 

(29) 

Mohammad- 
Alizadeh-
Charandabi  

2013 
Iran 

(13) 

Ta reda på 
effekten av 
silverax vid 

tidiga 
menopausala 

besvär. 

84 tidigt  post- 
menopausala 
kvinnor.  

45-60 år. 
8 veckor.  

Grupp 1: 6,5 
mg torkat 
extrakt av 

jordstam 
från silverax. 

Grupp 2: 
Placebo  
1/gång 

dagligen. 

Efter vecka 4 och 8 var 
GCS poängen i 
behandlingsgruppen 

lägre än i 
kontrollgruppen, 

minskad med -7,8 
(95% konfidens 
intervall: -11,1 till -

4,4), P< 0,001), 
respektive vecka 8 (-

12,9(-16,2 till -9,3), 
P<0,001).  

4 p 

Oktem  
2007 

Turkiet 
(11) 

Ta reda på 
effekten av 

fluoxetine och 
silverax för 

behandling av 
kvinnor med 
postmenopausala 

symptom. 

120 friska 
postmeno-

pausala 
kvinnor.  

52-58 år. 
6 månader. 

Grupp 1: 40 
mg silverax.  

Grupp 2: 20 
mg 

fluoxetine. 
1/ gång 
dagligen. 

Signifikant förbättring i 
Kupperman index, 

Beck´s Depression 
Scale och RAND-36 

QuL i båda grupperna. 
Men efter 6 månader 
hade silverax bättre 

resultat än fluoxetine 
på både 

värmevallningar och 
nattliga svettningar. 

1p 

Osmers 
2005 

Tyskland 
(14) 

Syftet med denna 
studie var att ta 

reda på effekten 
och säkerheten 

av silverax, vid 
behandling av 
klimakterie-

besvär. 

304 kvinnor 
med 

klimakterie-
besvär.  

54-60 år. 
12 veckor.  

Grupp 1: 20 
mg 

Remifemin 
innehållande 

2,5 mg 
extrakt från 
silverax. 

Grupp 2: 
Placebo.  

2/ gånger 

Silverax visade en 
signifikant förbättring 

av MRS-totala poäng i 
jämförelse till placebo.  

Resultatet av det 
sekundära effektmåttet 
på undergrupperna 

värmevallningar  
(P= 0,007), atrofi  

(P= 0,012) och 

4p 
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GCS= Green climacteric scale, MRS= Menopause rating scale, QuL= Quality- of life questionnaire,   

dagligen. psykologiska (P= 
0,019) visade MRS 

minska signifikant i 
silverax gruppen.  
  

 
 

Newton 

2006 
USA 

(30) 

Testa effekten av 

tre olika 
örtbehandlingar, 

samt hormon-
terapi för 
lindring av 

klimakterie-
besvär, jämfört 

med placebo.  
 

351 kvinnor 

med 2 eller fler 
vasomotoriska 

symptom per 
dag.  
45-55 år. 

6 månader. 

Grupp 1: 

160 mg 
silverax. 

Grupp 2: 
200 mg 
multiväxt 

innehållande 
bl.a. silverax 

Grupp 3: 
Multiväxt 
med soja 

Grupp 4: 
0,625 mg  

konjugerat 
östrogen 
Grupp 5: 

Placebo. 
1/gång 
dagligen. 

Antalet vasomotoriska 

symptom per dag, 
symptom intensiteten, 

poäng enligt Wiklunds 
vasomotoriska 
symptomskala, skiljde 

sig inte mellan de 3 
olika grupperna med 

ört-terapi och placebo, 
månad 3, 6 och 12 (P> 
0,05). Alla hade en viss 

förbättring efter tre 
månader.  

 

5p 

S. Frei-
Kleiner 
2004 

Schweiz 
(31) 

Syftet med denna 
studie var att 
jämföra effekten 

och säkerheten 
mellan Black 

cohosh rotextrakt  
Cr 99 och 
placebo hos 

kvinnor med 
klimakterie-

besvär. 

122 
menopausala 
kvinnor med 

klimakteriebes
vär.  

45-60 år. 
12 veckor. 

Grupp 1: 6,5 
mg torkat 
extrakt av 

jordstam  
från silverax 

Cr 99. 
Grupp 2: 
Placebo 

1/gång 
dagligen 

Båda grupperna 
upplevde en liten 
förbättring vad det 

gäller 
klimakteriebesvären, 

mätta med Kupperman 
index. Men resultatet 
visar en bättre effekt av 

silverax än placebo 
med avseende på 

menopausala besvär 
hos deltagare med en 
kupperman index > 20 

(P= 0,018) 

3p 
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Efficacy of black cohosh (Cimicifuga racemosa L.) in treating early symptoms of 

menopause: a randomized clinical trial.  

Mohammad-Alizadeh-Charandabi at el. Chinese Medicine 2013; 8: 1-7 

 
 
Syfte 

 
Syftet med den här studien var att visa effekten av silverax hos kvinnor med tidiga 
menopausala symptom, med hjälp av en randomiserad klinisk studie.  

 
 

Studiedesign 
 
Studien är en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie där 84 kvinnor 

med tidiga menopausala besvär, i åldrarna 45-60, år deltog. Hälften av kvinnorna 
randomiserades till antingen behandlingsgruppen med silverax eller till 

placebogruppen. Varje deltagare fick 56 piller i ett kuvert som delades ut av en 
person som inte hade något med studien att göra. Både forskarna och deltagarna var 
blindade. Tabletten med silverax innehållande 6,5 mg torkat extrakt och 

placebotabletten var helt identiska i formen, storleken och i färgen. Deltagarna fick i 
uppgift att ta en tablett dagligen efter måltid i 8 veckor. 

Studien pågick i ett år. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle haft utebliven 
menstruation under 12 månader och alla deltagare skulle ha mellan 15-42 poäng av 
the Green climacteric scale (GCS) (se bilaga 1).  Kvinnor med högt blodtryck 

historia av bröstcancer, livmodercancer, oregelbunden menstruation, leversjukdom, 
depression, hypertyreos, som använt sig av antidepressiva läkemedel eller 

naturläkemedel lämpat för behandling av menopausala symptom, exkluderades. 
Data kring demografiska frågor och totala poäng av GCS-skalan samlades in från 
deltagarna innan studiens början (baseline). Vecka 4 och 8 efter påbörjad behandling 

bedömdes effekten av behandlingarna. Med hjälp av GCS-skalan bedömdes de 
menopausala besvären i form av poäng, 0 (inga symptom) 1 (milda symptom) 2 

(måttliga symptom) och 3 (svåra symptom) Det var 21 frågor speciellt utvecklade för 
att mäta klimakteriebesvär i form av, psykiska besvär som ångest och oro, fysiska 
besvär, vasomotoriska besvär, samt sexlust. Kvinnorna kontaktedes även via telefon 

1 gång/vecka, för att höra om eventuella biverkningar hade uppkomit m.m. 
 

 
Resultat  
 

Alla deltagarna fullföljde studien och grupperna var lika när det gällde personliga 
och samhälleliga egenskaper. Vid start av studien var medelvärdet och 

standardavvikelsen av GCS poängen 33,8+- 6,4 i behandlingsgruppen och 31,1+-6,4 
i placebogruppen. Efter vecka 4 och 8 var GCS poängen i behandlingsgruppen 
signifikant lägre än i kontrollgruppen(justerad genomsnittlig skillnad -7,8 (95% 

konfidens intervall: -11,1 till -4,4), P< 0,001), respektive vecka 8 (-12,9(-16,2 till -
9,3), P< 0,001). Efter vecka 4 var det en minskning på 51 % och efter vecka 8 en 
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minskning på 77 % av den totala GCS poängen i behandlingsgruppen. I jämförelse 

med kontrollgruppen där en minskning var 27 % vecka 4 och 38 % vecka 8. 
Behandlingsgruppen med silverax visade även en förbättring av både vasomotoriska, 
psykiska och fysiska besvär samt förbättring av sexlusten. De vasomotoriska 

symptomen minskade med 61 % och 86 % i behandlingsgruppen. 
Skillnaden mellan behandlings och kontrollgruppen vecka 8 var signifikant högre än 

vecka 4 enligt den totala GCS poängen (P< 0,001) när det gällde vasomotoriska 
symptom och psykiska symptom. De fysiska symtomen och sexlusten förbättrades 
något mer vecka 8, men inte signifikant jämfört med vecka 4 (P= 0,199 och P= 

0,237). Under studien rapporterades inga biverkningar.   
 

 

Black cohosh and Fluoxetine in the treatment of postmenopausal symptoms: A 

prospective, randomized trial. 

Oktem M, at el. Advances In Therapy 2007; 2: 448-461 
 

 
Syfte 
 

Syftet med den här studien var att värdera effekten av fluoxetine och silverax, för 
behandling av friska kvinnor med menopausala symptom. 

 
 
Studiedesign 

 
Studien är en prospektiv randomiserad studie, med 6 månaders uppföljning. 120 

kvinnor randomiserades till 2 behandlingsgrupper; den ena gruppen fick 20 mg av 
fluoxetine, och den andra 40 mg av silverax. Inklusionskriterierna för studien var, 
kvinnor som inte haft menstruation på minst 1 år, hade 40 mIU /ml serum av det 

follikel stimulerande hormonet (FSH), samt sökte vård för sina menopausala besvär. 
Kvinnor som använde sig av hormonbehandling, naturläkemedel eller hälsokost, var 

tvungna att avbryta denna behandling minst 3 månader innan studiens start. 
Deltagare med en psykiatrisk sjukdom, malignitet eller som hade en okontrollerad 
sköldkörtelsjukdom, eller en historia kring psykiatriska droger exkluderades. Efter 

starten med behandlingarna besöktes patienterna den första, andra, tredje och sjätte 
månaden. Patienterna fick även i uppgift att skriva dagbok om antalet 

värmevallningar och nattliga svettningar. Svårhetsgraden av symptomen värderades 
på en skala mellan 1-3, där 3 var mycket svåra besvär. I början av studien och månad 
3 fick patienterna fylla i ett frågeformulär i form av Kupperman index, Beck´s 

Depression scale, och RAND-36 Quality-of-life ( se bilaga 1,3,4). Frågor om bland 
annat, värmevallningar, svettningar, vaginal torrhet, depression, och livskvalitén hos 

kvinnorna.  
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Resultat  

 
Av 120 patienter var det 80 stycken som fullföljde hela studien.  
I slutet av den tredje månaden visades en signifikant minskning av besvär enligt 

Kupperman index och Beck´s depression scale (p< 0,001). Minskningen av Beck´s 
depression skala var signifikant större, i fluoxetine gruppen i slutet av den tredje 

månaden (p= 0,01). Både värmevallningar och nattliga svettningar minskade 
signifikant i båda grupperna. Men efter 6 månader hade silverax bättre resultat än 
fluoxetine på både värmevallningar och nattliga svettningar. Silverax reducerade 

värmevallningar med 85 % i jämförelse till fluoxetine med 62 %.  
Enligt RAND-36 frågeformulär hade livskvalitén förbättrats, alla parametrar var 

förbättrade förutom smärta (P< 0,05), men det var inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna. 
 

 
Efficacy and safety of Isopropanolic Black cohosh extract for climacteric 

symptoms.  
Osmers R, at el. Obstetricians and gynecologists 2005; 105: 1074-1083 
  

 

Syfte 

 
Syftet med denna studie var att ta reda på effekten och säkerheten av silverax vid 
behandling av klimakteriebesvär.  

 
 

Studiedesign 
 
Studien är randomiserad, multicenter, dubbelblind och placebokontrollerad studie 

med 304 postmenopausala kvinnor i åldrarna 45 år och uppåt, randomiserades till två 
behandlingsgrupper. Den ena gruppen fick en tablett Remifemin 20 mg, innehållande 

2,5 mg isopropanol extrakt och den andra en placebotablett. Tabletten skulle tas 
morgon och kväll och studien pågick i 12 veckor. Inklusionskriterierna var utebliven 
menstruation i minst 6 månader, en serumnivå över 50 U/L av det follikel 

stimulerande hormonet (FSH), samt att ha minst 3 menopausala besvär enligt 
Menopause rating scale (MRS). Exklusionskriterier var BMI över 28 kg/m2, cancer, 

sjukdomar som kan påverka bedömningen av klimakteriebesvären, drogmissbruk, 
om de har deltagit i en annan studie under de senaste 180 dagarna, behandling med 
hormonterapi, naturläkemedel, antiepileptika eller antidepressiva läkemedel. Kvinnor 

som behandlats med hormonterapi fick delta om de utförde en 4-veckors wash-out 
period innan studiens början, och 1 veckas wash-out period för kvinnor som använt 

sig av de övriga läkemedlen. 
Det utfördes kliniska undersökningar och intervjuer av alla deltagare före studien 
samt vecka 4 och 12. Klimakteriebesvären bedömdes med hjälp av Menopause rating 

scale (MRS) ( se bilaga 2), som innefattar 10 olika symptom. Det primära 
effektmåttet var att ta reda på förändringarna av MRS från början av studien, till 
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slutet av studien. Det sekundära effektmåttet var att ta reda på förändringar av MRS 

som inkluderade; värmevallningar, psykiska besvär, somatiska och atrofi besvär, 
efter 12 veckors behandling. Även säkerheten av behandlingen kontrollerades genom 
att ta reda på eventuella biverkningar med hjälp av kliniska laboratorieutvärderingar 

som inkluderar leverenzymer, vitala tecken, kroppsvikt och fysisk undersökning. 
Studien analyserades enligt intention-to-treat och inkluderade alla patienter som var 

randomiserade.  
 
 

Resultat  
 

Av 309 patienter fullföljde 268 stycken studien fullt ut. 
Efter 12 veckors behandling visade silverax, i intention-to-treat-populationen en 
statistisk signifikans skillnad (P= 0,027) enligt ”Menopause rating scale”. Silverax 

var mer effektiv än placebo (P= 0,001), i både symptomdebut över tid (P =0,014), 
och nivåerna av de follikel stimulerande hormonet (FSH) (P =0,011). Storleken av 

effekten låg kring 0,03 till 0,05 MRS- enheter. Generellt visades silverax ha en bättre 
effekt på kvinnor i det första året av menopaus. Resultatet av det sekundära 
effektmåttet på besvären värmevallningar (P= 0,007), atrofi (P= 0,012) och 

psykologiska (P=0,019) visade en signifikant minskning enligt MRS i silverax 
gruppen. Under studien rapporterades inga allvarliga biverkningar. 

Utifrån de kliniska laborationsutvärderingarna visades ingen klinisk relevant skillnad 
mellan grupperna. Vikt, hjärtfrekvens, och blodtryck var konstant under hela studien.  
 

 
Treatment of vasomotor symptoms of menopause with Black cohosh, 

multibotanicals, soy, hormone therapy or placebo, a randomized trial.  

Newton K.M, at el. Ann intern med 2006; 145: 869-879 
 

 
Syfte  

 

 
Syftet med den här studien var att ta reda på effekten av silverax, multiväxter, soja 

diet och konjugerat östrogen i jämförelse med placebo, för behandling av 
vasomotoriska symptom hos menopausala kvinnor.  

 

 
Studiedesign  

 
Studien var en 1-års randomiserad, dubbel-blind, placebo kontrollerad studie, som 

genomfördes från maj 2001 till september 2004. Inklusionskriterierna för att delta i 
studien var perimenopausala eller postmenopausala kvinnor mellan 45-55 år, de 
skulle ha minst 2 vasomotoriska symptom per dag i 2 veckor samt ha mer än 20 

UL/ml av det follikel stimulerande hormonet (FSH).  
Exklusionskriterier var användning av hormonbehandling eller p-piller 3 månader 
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innan studiens start, användning av naturläkemedel för behandling av menopausala 

besvär 1 månad innan studiens start, soja allergi samt historia kring bröstcancer.  
351 kvinnor randomiserades till 5 olika grupper; 160 mg silverax dagligen, multiväxt 
innehållande bla. silverax 200 mg dagligen, multiväxt tillsammans med soya 

produkter minst 12-20 mg dagligen, 0,625 mg konjugerat östrogen med eller utan 
medroxyprogesteron dagligen samt placebo. Det primära effektmåttet var att ta reda 

på förändringar kring dagliga och nattliga svettningar från början av studien och 
månad 3, 6 och 12. Detta genomfördes med hjälp av poäng enligt Wiklunds 
vasomotoriska symptomskala. I studien utvärderades även förändringar av Wiklunds 

menopaus-poäng, som mätte den genomsnittliga förändringen, av  13 olika 
menopausala besvär, som skattades från 0 (inga symptom) till 10 (svåra symptom). 

Dessa inkluderar; svettningar, värmevallningar, sömnsvårigheter, trötthet, vaginal 
torrhet, depression, huvudvärk, irritabilitet, muskel/ledvärk, ömma bröst, nervositet, 
hjärtklappning samt yrsel/svimning. Deltagarna fick även i uppgift att skriva ner sina 

vasomotoriska symptom i en dagbok. Antalet dagliga och nattliga svettningar 
skattades som mild, måttliga eller svår (1-3). Under studiens gång blev deltagarna 

uppringda för att besvara frågor om eventuella biverkningar. Deltagarna fick sedan 
besöka forskningskliniken, månad 3, 6 och 12, för ett personligt möte, samt 
uppsamling av frågeformulär.  

 
 

Resultat 
 
Studien visar att antalet vasomotoriska symptom per dag, symptom intensiteten, 

poäng enligt Wiklunds vasomotoriska symptomskala inte skiljde sig mellan 
grupperna med örtbehandling och placebo månad 3, 6 och 12 (P> 0,05).  

Men antalet vasomotoriska symptom per dag och poäng enligt Wiklunds 
vasomotoriska symptomskala visades minskades i alla grupperna månad 3.  
Skillnaden i vasomotoriska symptom per dag  mellan placebo och örtbehandlingen 

skiljde med mindre än 1 symptom per dag under månad 3, och mindre än 0,6 
symptom per dag månad 6 och 12.  

Skillnaden i antalet vasomotoriska symptom per dag mellan placebo och 
hormongruppen skiljde sig med - 4,55 symptom per dag (95 % CI -6,51 till -2,59), 
under månad 3 (P< 0,001). Det förekom ingen statistisk signifikant skillnad i poäng 

enligt Wiklunds vasomotoriska symptomskala mellan placebo och örtbehandlingen 
månad 3, 6 och 12. Poäng enligt Wiklunds vasomotoriska symptomskala var 

statistisk signifikant lägre i hormongruppen än i placebogruppen, under månad 3, 6 
och 12. Kvinnor som behandlades med hormonterapi rapporterade mer bröstsmärtor 
än placebogruppen, och i grupperna med olika örtterapier fanns det inga skillnader i 

biverkningar.      
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Cimicifuga racemosa dried ethanolic extract in menopausal disorders: A double-

blind placebo-controlled clinical trial  

Frei-Kleiner S, et al. Maturitas. 2005; 51: 397-404 
 

 
 

 
Syfte 
 

Syftet med denna studie var att jämföra effekten och säkerheten av silverax root 
extrakt Cr99 mot placebo hos kvinnor med klimakteriebesvär. 

 
 
Studiedesign  

 
Studien var en prospektiv, multicenter, randomiserad, placebokontrollerad, 

dubbelblind, parallellgruppsstudie. Försöket genomfördes på 12 stycken olika 
gynekologmottagningar, och 2 stycken University menopause centers. Deltagarna 
var friska kvinnor, mellan 45-60 år gamla. Inklusionskriterierna för att delta var; 

kvinnor i tidig eller sen menopause med klimakteriebesvär, minst 3 värmevallningar 
per dag, 1 fungerande äggstock, samt genomgått gynekologiska undersökningar av 

brösten, vaginan och endometriet. Exklusionskriterier var behandling med läkemedel 
som påverkar de menopausala besvären, exempelvis psykofarmaka eller alfa-beta 
blockare, användning av hormonterapi under den senaste månaden innan studiens 

start, även kvinnor med historia kring bröst eller livmoderscancer, samt allvarliga 
sjukdomar eller drogmissbruk som kan störa studieresultatet.  

122 menopausala kvinnor randomiserades till två olika grupper. Den ena gruppen 
fick 6,5 mg torkat extrakt av jordstam från silverax Cr 99 och den andra gruppen 
placebo, en gång dagligen i 12 veckor. Det primära effektmåttet var att ta reda på 

antalet och svårhetsgraden av värmevallningar under vecka 4, 8 och 12 av 
behandlingsperioden. Detta fastställdes med hjälp den internationella skalan 

Kupperman index. Patienterna fick även i uppdrag att skriva en dagbok under 
studiens gång om antalet och svårhetsgraden av värmevallningar samt eventuella 
biverkningar. Det sekundära effektmåttet utfördes med hjälp av Menopause Rating 

Scale (MRS), där man mäter kvinnors upplevelser och svårhetsgrad av 
klimakteriebesvär med hjälp av en 5 gradig skala. Under varje besök registrerades 

även eventuella förändringar av serumnivåerna av de follikel stimulerande hormonet 
(FSH), samt urogenitala symptom.  
  

 
Resultat 

 
I den primära effektanalysen fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
behandlingsgruppen med silverax, och placebo. Men resultatet visar en bättre effekt 

av silverax än placebo med avseende på menopausala besvär hos deltagare med en 
kupperman index > 20 (P=0,018). En minskning med 47 % i silverax gruppen, och 
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21 % i placebogruppen. Antalet värmevallningar per vecka minskade med 53 % i 

silverax gruppen, och 25 % i placebogruppen (P=0,052). Även enligt Menopause 
rating scale, visade silverax gruppen mer effekt (P=0,009). Poängen minskade med 
48 % i silverax gruppen och 14 % i placebo gruppen. Under studien rapporterades 

inga allvarliga biverkningar. 

 

Diskussion  
 

 
Substitutionsbehandling har sedan länge rekommenderats till kvinnor med 
menopausala vasmotoriska besvär. Men som tidigare nämnts har indikationen för 

denna behandling ändrats (4). Resultatet från studien Women´s Health Initiative 
(WHI) har orsakat oro kring substitutionsbehandling med östrogen och progesteron. 

Studien visar att långtidsbehandling med östrogen och progesteron ökar risken för 
bröstcancer, hjärt-kärlsjukdomar och stroke hos äldre kvinnor (31). Kombinationen 
av östrogen och progesteron har mer biverkningar än behandling med enbart 

östrogen (1). Senare studier har visat att även korttidsbehandling kan öka risken för 
allvarliga biverkningar (30).  

 
Många kvinnor kan av medicinska skäl inte använda sig av substitutionsbehandling 
och andra är rädda för biverkningar och risker med behandlingen. Därför är det 

många postmenopausala kvinnor som nu istället söker efter någon typ av 
alternativbehandling för att lindra sina menopausala besvär.   

Många kliniska studier har undersökt effekterna av olika alternativbehandlingar för 
att behandla vasomotoriska symptom, både farmakologiska och ört-terapier (11). 
Intresset har ökat för användning av fytoterapi för lindring av menopausala besvär,  

och extrakt av jordstam från silverax (Cimicifuga racemosa) betraktas som ett viktigt 
alternativ (31). Silverax är även den mest studerade ört-medicinen för behandling av 

menopausala symptom. Men det saknas långtidsstudier på dess effekt och säkerhet 
(18). Det är inte ofta silverax används vid en längre tids behandling därför är de 
flesta studierna korta, från 2 månader upp till ett år.  

 
I föreliggande litteraturstudie redovisas fem artiklar som rapporterar resultaten av 

randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studier. En av studierna hade 
ett flertal avhopp vilket resulterade små grupper 35 respektive 18 (31). Studierna  har 
för övrigt samma inklusion- och exklusionskriterier och deltagarnas symptom 

registreras i dagböcker och frågeformulär. I studierna jämförs extrakt av jordstam 
från silverax med bland annat antidepressiva läkemedel, andra ört-terapier, 

konjugerat östrogen samt placebo.   
I fyra av studierna rapporterades en signifikant minskning av klimakteriebesvär mätt 
med bland annat Kupperman index, Green climacteric scale och Menopause rating 

scale (11, 13, 14, 31).  I den femte studien erhålls samma effekt som med 
placebopreparat (30). 
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I flera studier saknas det detaljer om preparatets innehåll och sättet att ta fram det på. 

(23). Koncentrationen av de olika aktiva komponenterna i Cimicifuga racemosa kan 
variera beroende på odlingssäsong, skörd, extraherings procedur med olika 
koncentrationer av etanol samt bevarandet och lagring av de aktiva ingredienserna 

(32). Det är ytterst svårt att avgöra vilka komponenter som påverkar vad och hur.  
Men komponenter som anses svara på silverax biologiska aktivitet är bl.a. 

triterpenglykosider, organiska syror och estrar (20).  
 
Mohammad-Alizadeh-Charandabi et al. (13) undersökte effekten av 6,5 mg torkat 

extrakt av jordstam från silverax på postmenopausala kvinnor i tidigt stadie. 
Resultatet visade en signifikant minskning av menopausala symptom i jämförelse 

med placebo. Studien visar även att en längre tids användning av extraktet minskade 
symptomen avsevärt mer enligt Green climacteric scale (GCS). Resultatet av denna 
studie överensstämmer med S. Frei-Kleiner et al. (31), som också jämfört placebo 

med 6,5 mg extrakt av silverax (31). Författarna konstaterar även att kvinnor i tidigt 
stadium av menopausen gynnas mer av silverax än kvinnor i sent stadium (13,31)  

Alla deltagare fullföljde studien, grupperna var även väldigt lika rörande fysisk 
aktivitet, utbildning och civilstånd vilket stärker studiens resultat (13). Författaren 
Osmers et al. (14), konstaterar att patienters menopausala symptom kan påverkas 

avsevärt beroende på kvinnors individuella livsstil. 
Negativt med studien var att kontroll av urogenitala symptom, serumnivåerna av 

FSH, samt benmetabolismen inte studerades (14). Studien kunde även ha pågått 
under längre tid.    
 

Studien av S.Frei-Kleiner et al. (31) undersökte effekten av 6,5 mg torkat extrakt av 
jordstam från silverax Cr 99 under 12 veckor. Studien hade ett litet antal deltagare 

p.g.a. ett flertal avhopp (31). Men forskarna såg ändå en effekt av CR 99 i jämförelse 
med placebo hos patienter med Kupperman index >20, och enligt Menopause rating 
scale (MRS). Kupperman index i gruppen behandlad med CR 99,  minskade med 13 

indexpunkter vilket beskrivs som kliniskt relevant (31). Författarna konstaterar även 
att patienter som lider av måttliga till svåra besvär visar ett bättre terapeutiskt svar än 

patienter med milda besvär. Tre månaders behandling med CR 99 anses vara säkert 
till kvinnor med menopausala besvär. Långsiktig effekt och säkerhet är ännu inte 
studerat fullt ut (31).  

 
Studien av Osmers et al. (14) undersöker både effekten och en del säkerhetsaspekter 

av det växtbaserade läkemedlet Remifemin. Den kliniska effekten mättes med hjälp 
av MRS-skalan. Det är en korttidsstudie men med ett stort antal deltagare (14). 
Studiens resultat stödjer flera andra studiers resultat, att effekten av silverax är mest 

tydlig under det tidiga stadiet av menopausala besvär (13, 14, 31). Liksom att 
silverax främst har effekt på kvinnors värmevallningar. Hos kvinnor i tidigt stadium 

sågs en  statistiskt signifikant förbättring av upplevda psykiska besvär vid behandling 
med silverax, i jämförelse med placebo (P= 0,48). Hos kvinnor som haft 
klimakteriebesvär i mer än 3 år hittades ingen signifikant skillnad. Därför uppmanas 

kvinnor som har svåra psykiska besvär under sin menopaus, att kombinera 
behandlingen med johannesört, eller använda sig av någon annan typ av behandling 
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(14). Enligt en meta-analys visades effekten av silverpreparatet i kombination med 

johannesört öka (3).   
Nyare data har visat att extrakt av silverax kan ha antidepressiva effekter och att 
komponenter i silverax binder till serotonin och dopamin receptorer. Detta kan 

förklara den biologiska effekten av silverax på både vasomotoriska och psykiska 
symptom (11).  

 
Under 1900-talet rapporterade flera studier en reduktion av antalet värmevallningar 
hos postmenopausala kvinnor efter behandling med bland annat SSRI och SNRI. Det 

är ganska vanligt att kvinnor som haft bröstcancer behandlas med  läkemedlet 
fluoxetine, som tillhör gruppen SSRI.  M. Oktem, et al. (11) jämförde effekten av 

fluoxetine och silverax hos postmenopausala kvinnor, båda behandlingarna visades 
minska antalet värmevallningar (11). Hos silverax-gruppen minskade antalet nattliga 
svettningar och värmevallningar mer än i fluoxetin gruppen, enligt Kupperman index 

(11). Det har beskrivits i ett flertal studier att serotonin har en roll i framkallandet av 
värmevallningar. Serotoninnivåerna är lägre hos postmenopausala kvinnor, där en 

normalisering av nivåerna kan uppstå med hjälp av SSRI samt vid 
homonersättningsterapi (6).  
Både silverax och fluoxetine tolererades väl. Nyligen utfördes en randomiserad, 

placebo-kontrollerad studie på 136 perimenopausala kvinnor som överlevt sin 
bröstcancer och på senare tid drabbats av värmevallningar (25). Kvinnorna fick 

under 12 månader behandling med preparatet BNO1055. Både antalet och graden av 
värmevallningar reducerades (25). Studien konstaterade att en kombination av 
silverax och tamoxifen under en längre tid både kan förbättra livskvalitén och 

reducera antalet värmevallningar (25).  
 

Studien av Newton KM, et al. (30) är den största randomiserade, dubbelblinda, 
placebokontrollerade studien som har utförts på både peri- och postmenopausala 
kvinnor, med två eller fler vasomotoriska symptom/ per dag. I studien jämförs 

silverax preparatet med både konjugerat östrogen, placebo och 2  andra 
örtbehandlingar. 

Som förväntat visades östrogen ha en kliniskt viktig effekt och minskar 
vasomotoriska symptom enligt Wiklunds vasomotoriska skala (30). Studien visar 
även att silverax endast har en liten potential att reducera vasomotoriska symptom. 

De flesta studier som finns på effekten av silverax är väldigt korta och har få 
deltagare. Därför påpekar författarna att det krävs fler långtidsstudier med silverax 

för att utvärdera hållbarheten i effekten.  
Effekten av växtbaserade produkter som silverax preparatet kan vara känsliga att 
dosera. Hur extraheringen har utförts, vad det är för typ av planta, var den har vuxit 

liksom administrering av andra naturläkemedel kan påverka mängden aktiv substans.        
Det krävs fler stora och längre randomiserade placebokontrollerade studier, där man 

både följer effekten och säkerheten av silverax. Även där man jämför med både 
placebo och östrogen, för att bekräfta effekten av silverax. Det finns fortfarande 
frågor kring silverax verkningsmekanism, om det har östrogena effekter eller inte. 

Därför krävs det även studier kring silverax aktivitet, för att se om det eventuellt 
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främjar tillväxt av bröstcancerceller, eller livmoderslemhinnan, eller om de skulle 

kunna interagera med andra läkemedel (17, 23). 
Kvinnor som behandlats med silverax preparatet har rapporterat ett fåtal, milda och 
reversibla biverkningar (14, 23). Gemensamt för alla studierna är att de visat en bra 

tolerans för silverax, utan allvarliga biverkningar (11, 13, 14, 29, 30). Men 
studielängden borde emellertid vara längre för att visa mer trovärdigt resultat, och för 

att upptäcka mer sällsynta biverkningar. 
         
Menopaus är ett normalt skeende hos medelålders kvinnor. Vissa kvinnor kan 

genomgå menopausen med få symptom som är hanterbara med egenvårds metoder,  
t. ex att bära tunna lager av kläder och försöka minska stressen. Andra kvinnor kan 

drabbas av klimakteriebesvär som påverkar livskvalitén och söker därför vård för 
sina besvär. Men det som är viktigt att komma ihåg är att det kan finnas andra 
orsaker till upplevelsen av klimakteriebesvär, såsom förändringar i 

familjeförhållanden och arbetsliv. 
Som vi vet är substitutionsbehandling den effektivaste behandlingen för att reducera 

vasomotoriska besvär hos kvinnan. Men patienterna måste även få noggrann 
information kring olika konsekvenser av behandlingen. Efterfrågan på alternativa 
behandlingsmetoder har ökat de senaste åren, och ser ut att öka ännu mer, men trots 

detta finns få studier som kan  säkerhetsställa effekterna av de olika behandlingarna. 
Kvinnor som istället väljer silverax som behandling vid menopaus måste acceptera 

en mindre och ifrågasatt effekt än vad substitutionsbehandling ger. 
Som tidigare beskrivits förekommer värmevallningar och svettningar mindre ofta hos 
kvinnor som motionerar regelbundet, än hos inaktiva kvinnor. Studier har visat att 

fysisk aktivitet leder till ökade nivåer av beta-endorfiner i hjärnan vilket hjälper till 
att stabilisera hjärnans termostat (5). Därför anser jag att det är viktigt att kombinera 

ett sunt liv, tillsammans med behandlingen man får för sina besvär. Även att alla 
kvinnor i samband med övergångsåldern börjar sin träning direkt, för att minska sina 
besvär, och kanske kan minska den farmakologiska användningen.  

Alla studierna har visat en bra tolerans till silverax, utan allvarliga biverkningar. 
Effekten av silverax kan variera beroende på extraheringen och lagringen av de 

aktiva komponenterna. Men det är ytterst svårt att avgöra eftersom man inte vet vilka 
komponenter som påverkar vad och hur. Det krävs längre studier för att man ska veta 
något om en ökad risk för cancer. 

Jag anser att, vid behandling med naturläkemedel ska det rekommenderas att samtala 
med patienten, om träning, kost och även ta del av känslomässiga frågor i samband 

med klimakteriet.     
 

Slutsats 
Den aktuella litteraturstudien har sökt svar på om silverax är en effektiv 
behandlingsmetod vid vasomotoriska symptom hos kvinnor i tidigt stadium av 

menopaus. Silverax effekt är svårbedömd eftersom studierna ofta pågått under kort 
tid och att de har uttalad placeboeffekt. Men studien visar att silverax kan medföra en 
reduktion på 1 värmevallning, per dag i jämförelse med placebo. Mer forskning 

krävs för att kunna säkerställa dess effekt och säkerhet, och därmed värdera om 
silverax skulle kunna bli en behandlingsmetod vid menopausala symptom.  
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