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Abstract
The aim of this study was to investigate the use of herbal medicine for vasomotor
symptoms during menopause. The questions posed were which herbs that were used,
what parts of the herbs that were used, and how the plant parts were prepared and
utilized. The last question covered how much the plants alleviated the vasomotor
symptoms.
A review of the scientific literature was carried out. In the articles, 20 herbs and plants
were used, but only five of them were said to relieve the vasomotor symptoms. The five
plants were Actaea racemosa, Angelica sinensis, Ginkgo biloba, Glycine sp. and
Pimpinella anisum. The most commonly used parts of the herbs were the roots, often
through extracts that were processed in order to increase the concentration and to
transform the plant parts into powder. The powder was then for the most part
transformed to tablets and capsules. Sometimes, information was missing, such as the
scientific names of the plants, what parts of the plants that were used and how the herbs
were prepared and utilized.
On average, the herbs alleviated the vasomotor symptoms by 60 %. Most of the herbs
appeared to relieve mild symptoms more than they alleviated strong symptoms. An
exception was P. anisum, which decreased both the amount of and the strength of the
flushes by 74 %.
This literature study shows that there are plants that influence the vasomotor symptoms
in a positive direction. At the same time, it shows that the information in the articles is
sometimes incomplete and that the scientists do not always study if the herbs can give
side effects.
Herbal medicine could be an alternative for women who, for different reasons, cannot or
do not want to take synthetic hormones or other pharmacological medicines. However,
in order to make herbal medicine part of the treatment offered by public health care,
longitudinal studies that also investigate possible side effects or risks are needed for
securing the effect of the herbs on the human body.

Key words: herbalism, herbal medicine, phytotherapy, menopause, climacteric age,
literature review, herbs, plants

Sammanfattning
Syftet med detta arbete var att undersöka användningen av örtmedicin vid
vasomotoriska symptom i klimakteriet. Frågorna som ställdes var vilka växter som
användes, vilka delar av växterna som användes, och hur växtdelarna bereddes och
användes. Den sista frågeställningen tog upp hur mycket växterna lindrade de
vasomotoriska symptomen.
En litteraturstudie genomfördes över vetenskapliga artiklar. I artiklarna användes
20 växter, men endast fem av dessa sas lindra de vasomotoriska symptomen. De fem
växterna var Actaea racemosa, Angelica sinensis, Ginkgo biloba, Glycine sp. och
Pimpinella anisum. De växtdelar som oftast användes var rötterna och dessa bereddes
ofta genom extrakt som bearbetades för att öka koncentrationen och omvandlas till
pulver. Pulvret formades för det mesta till tabletter och kapslar. Ibland saknades
information, som vetenskapliga namn på växterna, vilka växtdelar som användes eller
hur växterna bereddes.
I snitt lindrade växterna de vasomotoriska symptomen med 60 %. De flesta växterna
visade sig lindra milda symptom mer än starka symptom. Ett undantag var P. anisum
som minskade både antal och styrkan på vallningarna med 74 %.
Denna litteraturstudie visar att det finns växter som påverkar de vasomotoriska
symptomen i positiv riktning. Samtidigt visar den att informationen i artiklarna ibland är
bristfällig och att man inte alltid studerar om växterna kan ge biverkningar.
Örtmedicin skulle kunna vara ett alternativ för kvinnor som av olika anledningar inte
kan eller vill använda syntetiska hormoner eller andra farmakologiska mediciner, men
för att kunna ta in örtmedicin som en del av sjukvården krävs det longitudinella studier
som även studerar eventuella biverkningar eller risker för att bättre säkerställa växternas
effekt på människokroppen.

Nyckelord: örtmedicin, fytoterapi, klimakterium, menopaus, övergångsålder,
litteraturstudie, örter, växter
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Inledning
Örtmediciner har funnits i människans liv ända sedan hon började läka sig själv och de
flesta forskare anser att örtmedicin är ursprunget till de moderna läkemedlen.
Ett exempel är kininträdets bark som användes av peruanska indianer mot malaria långt
innan den västerländska läkarvården tog den i bruk (Singh & Ernst, 2008).
Nunnor och munkar som var verksamma i Sverige under medeltiden tog hand om de
svaga och sjuka. Ofta gjorde man det genom att använda växter – både från
klosterträdgårdarna men också växter som växte vilt runt klostren (Ljungqvist, 2011).
Intresset för medicinalväxter var stort ända fram tills forskare lyckades isolera de ämnen
i växterna som var verksamma vid läkning, och därefter skapa syntetiska ersättningar
för dessa ämnen (Singh & Ernst, 2008). På senare år har intresset för örtmedicin ökat
igen. Många vill använda örtmedicin hellre än vanliga läkemedel eftersom de upplever
örtmedicinen som mer naturlig och säkrare. För andra kan örtmedicin vara enda
alternativet på grund av allergi mot befintliga läkemedel eller för att man redan tar andra
läkemedel som inte fungerar tillsammans med en ny medicin (”Örtmedicin”, 2016,
5 juni).
Syntetiska läkemedel används bland annat mot klimakteriebesvär. Klimakteriebesvär är
något som många kvinnor upplever när de närmar sig 50-årsåldern. Besvären kan
innebära stora förändringar och upplevs ofta som ett problem i vardagen, både för
kvinnorna och för människor i deras omgivning (Spetz Holm & Hammar, 2014).
Behandling med syntetiska hormoner mot klimakteriebesvär började ges 1966
(Ekström, 2005) och har genom åren hjälpt många kvinnor. På senare tid har forskning
visat att de syntetiska hormonerna kan ge biverkningar samt ökad risk för sjukdomar,
till exempel bröstcancer (Mattsson & Lindh-Åstrand, 2014). Behov finns därför att hitta
alternativa behandlingsmetoder, varav örtmedicin skulle kunna vara en av dem.
En studie över den forskning som finns över vilka växter som används vid klimakteriebesvär skulle kunna ge kvinnor möjlighet att själva se vilka alternativ som finns för
lindring av besvären. Den skulle också kunna skapa en grund för vidare forskning inom
området.

Definitioner
Klimakterium: Idag finns det inte någon bra definition på begreppet klimakterium mer
än att begreppet avser tiden några år före och efter menopausen (Ekström, 2005; Spetz
Holm & Hammar, 2014).
Menopaus: Menopaus är när kvinnan har haft sin sista menstruation. Att det är den
sista menstruationen vet man när det har gått 12 månader utan att kvinnan har fått någon
ny menstruation (Ekström, 2005; Spetz Holm & Hammar, 2014).
Ekström (2005) har studerat hur kvinnor själva upplever klimakteriet och hennes
forskning visar att kvinnor ofta gör en egen bedömning av om de är i klimakteriet.
Enligt Ekström har WHO föreslagit att begreppet klimakterium ska överges till förmån
för begreppet menopaus som har en exakt tidpunkt att utgå ifrån.
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I Figur 1 visas hur begreppen klimakterium och menopaus förhåller sig till kvinnans
ålder enligt litteraturen. Eftersom menopaus har en exakt betydelse och klimakterium är
ett allmänt bekant begrepp kommer båda begreppen att användas synonymt i denna
studie tillsammans med begreppet övergångsålder som används till vardags som en
synonym till klimakterium.

Figur 1. Begreppen klimakterium och menopaus relaterade till en kvinnas ålder. Illustration: Elisabeth
Askvärn.

Vasomotoriska symptom: Några av de klimakteriebesvär som finns är svettningar och
vallningar. De kallas gemensamt för vasomotoriska besvär eller symptom (Ekström,
2005; Spetz Holm & Hammar, 2014). Att något är vasomotoriskt betyder att det får
blodkärlen att sättas i rörelse (”Vasomotorisk”, u.å.).
Örtmedicin och fytoterapi: Örtmedicin är en behandlingsform där växter och
växtextrakt används för att behandla sjukdomar, men de används också i förebyggande
syfte (Singh & Ernst, 2008). I begreppet ingår alltså inte bara örter utan även andra
växter som används för läkning av en kropp.
Singh & Ernst (2008) menar att fytoterapi är en form av örtmedicin, medan Nationalencyklopedin menar att det är en ”behandling av sjukdomar med örtmedicin”
(”Fytoterapi”, u.å.). Ordet fyto betyder växt och här ingår också betydelsen att ha med
växter att göra ((”Fyto-”, u.å.).
I denna studie används begreppet örtmedicin om all medicin där växter ingår. Fytoterapi
används som en övergripande term för terapier där örtmedicin används som behandling.

Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är ta reda på vilken kunskap som finns om växters
användning för vasomotoriska besvär i menopausen. För att ta reda på det ställs följande
frågor:
1. Vilka växter används för att lindra eller ta bort de vasomotoriska symptomen
kopplade till klimakteriet?
2. Vilka delar av växterna används?
3. Hur bereds växterna och på vilket sätt används de?
4. Hur mycket lindrar växterna de vasomotoriska symptomen?
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Bakgrund
Örtmedicin
Av arkeologiska fynd att döma bestod världens äldsta medicin av växter och fytoterapi
kan vara den behandlingsform som funnits längst (Singh & Ernst, 2008).
De första örterna som användes var främst de med stark eller god doft. Fynd från
stenåldern visar bland annat att kummin användes för 4 000 år sedan, men användning
av örter går längre tillbaka än så. Örterna användes som medicin, kryddor och kanske
även vid ockulta händelser (Hoppe, 1981).
I Indien och Kina utvecklades läkekonsten tidigt, i Egypten kom den igång lite senare.
En papyrusrulle daterad runt 1600 f.Kr. visar att örter användes flitigt; rullen innehåller
800 medicinalrecept. Hippokrates, som brukar kallas för ”läkekonstens fader” (född
cirka 460 f.Kr.), var mycket lärd inom botanik och under 100-talet e.Kr. skrev greken
Dioskorides ”De Materia Medica”, ett verk med beskrivningar av mer än 600 växter.
Verket användes inom farmakologin ända in på 1500-talet (Hoppe, 1981).
Under medeltiden var det nunnor och munkar som tog hand om de sjuka och svaga.
De beredde ofta mediciner av växter som de hade plockat vilt eller odlat själva. Under
1500-talet blev Sverige protestantiskt och klostren lades ner. Landet fick sitt första
apotek och läkare men det var främst överklassen som kunde dra nytta av detta. För
allmänheten var det mycket svårt att få tag på läkemedel och att få vård. En del hade lärt
sig själva och kunde föra vidare kunskapen, medan andra sökte vård hos prästerna
(Ljungqvist, 2011).
Under 1600-talet bildades Läkarsällskapet som ville att växter som köptes in från
utlandet istället samlades in i Sverige, men det var först under 1700-talet som odling av
medicinalväxter tog fart. Carl von Linné ombads söka igenom landet efter nya
medicinalväxter och samtidigt lära allmänheten hur man kunde ta tillvara örterna. 1749
skrev han ”Materia Medica”, som innehöll information om 217 medicinalväxter som
ansågs vara inhemska. Denna skrift blev den första svenska farmakopén, ett verk med
föreskrifter och metoder angående utformning, produktion och kvalitet av läkemedel.
Skriften användes även vid läkarutbildningar i flera europeiska länder. En professor
anställdes för att undervisa om drogproduktion i Sverige och apotekarträdgårdar anlades
på flera ställen i landet (Ljungqvist, 2011).
Det var också under den här tiden som medicinalväxterna fick sina vetenskapliga namn,
ofta med artepitetet officinalis, vilket härstammar från ”officin” som var själva apotekslokalen (”Örtmedicin”, 2016, 5 juni).
Odlarna i Sverige fick mindre stöd och uppmuntran av Läkarsällskapet under 1800talet. Kostnaderna för personalen sköt iväg och det gick inte att få ekonomi på
odlingarna. Under 1900-talets början gjordes istället försök med anläggningar i stor
skala (Ljungqvist, 2011).
I slutet av 1700-talet hade forskare internationellt börjat undersöka växterna mer vetenskapligt och från och med 1820 lyckades man isolera aktiva ämnen i växterna som
påverkade människokroppen i positiv riktning. Eftersom växterna ibland även innehöll
ämnen som påverkade kroppen negativt började man isolera de positivt verksamma
ämnena. När de aktiva ämnena visade sig ge biverkningar eller svag effekt började
forskarna att manipulera ämnena för att minska biverkningarna eller höja effekten.
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Ett exempel är salicin som sänker både feber och smärta, men kan ge irritation och
skador i magen. Genom att byta ut en del av ämnets molekyl fick man fram
acetylsalicylsyra, som har de positiva egenskaperna men mycket mildare biverkningar.
Ämnet kallades för Aspirin 1 och började säljas 1899 (Singh & Ernst, 2008).
Intresset för medicinalväxter ökade under världskrigen men efter 1945 kunde man
framställa de verksamma ämnena i växterna syntetiskt och intresset för medicinalväxter
och deras insamlande försvann nästan helt (Ljungqvist, 2011).
Eklöf (2007) menar att örter inte är lika effektiva som läkarvetenskapens mediciner.
Örtmedicin ska snarare ses som stödjande, stimulerande och balanserande, och bör
användas främst i förebyggande syfte för att långsamt hjälpa kroppen att må bra.
I en växts celler pågår en komplicerad kedja av kemiska reaktioner. Vatten,
näringsämnen, ljus och syre omvandlas och får växten att växa och bilda blad, rötter och
i förlängningen att fortplanta sig genom att blomma och gå i frö (Capon, 2010).
De olika ämnena som bildas kan ibland användas även för andra ändamål än växtens
tillväxt, vilket är fallet för örtmedicinen. Ett exempel är Angelica sinensis (kinakvanne)
där man har funnit att ftalider, organiska syror och deras estrar, polysackarider är de
huvudsakliga ämnena som ansvarar för de farmakologiska egenskaperna i växten (Yi,
Liang, Wu & Yuan, 2009).
Singh & Ernst (2008) skriver att många fytoterapeuter
anser att hela eller hela delen av en växt ska användas,
att allt i växten hör ihop och ger en bättre effekt än om
man bara använder ett ämne i växten. Tesen att helheten
är bättre än delarna har för det mesta visat sig vara fel.
Ett undantag är johannesört (Hypericum perforatum,
Figur 2) där hela växten ger bättre effekt än ämnena var
för sig.
Ett problem vad gäller örtmedicin är att många människor
tror att medicinerna inte har några biverkningar eftersom
de är naturliga och man ifrågasätter inte deras effekt utan
litar på vad som gjorts förr. När forskare undersöker växter
som kan läka människor tittar de på om växten hjälper, hur
mycket den hjälper, vilket aktivt ämne det är som hjälper
och om ämnet ger några biverkningar.

Figur 2. Hypericum
perforatum. Foto: By Bff Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=3948
0935

När det gäller just johannesört (Singh & Ernst, 2008) har
studier visat att den kan lindra milda eller måttliga
depressioner lika bra som vanliga läkemedel, däremot
verkar den ha mycket låg effekt mot djupa depressioner.
Dessutom har den biverkningar, både lindriga som yrsel och dåsighet, men även
allvarligare som att örten motverkar effekten på vanlig medicin och minskar
spridningen av medicinen i kroppen. Det finns även växter som kan hjälpa mot
sjukdomar, som Taxus brevifolia (amerikansk idegransart) vars ämne taxol är verksamt
mot cancer eller Digitalis purpurea (fingerborgsblomma) som är verksamt mot vattusot,
men där en för stor dos eller annan art eller sort kan vara giftig i stället för hjälpande.

1

Salicinmolekylen togs från Spirea sp., men författarna nämner inte från vilken art den togs (Singh &
Ernst, 2008).
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Ett annat problem är färdiga örtblandningar från Kina och Indien som ofta innehåller
föroreningar av tungmetaller och ibland även konventionella läkemedel – utan att dessa
redovisas i innehållsförteckningen (Singh & Ernst, 2008).
Örter har använts historiskt sett för att bland annat lindra olika klimakteriebesvär. Några
av de växter som har använts är daggkåpa, gullviva, havre, hjärtstilla, humle, kyskhetsträd, mjöldryga, nattljus, rödklöver, silverax, sojaböna, stinksyska och vitplister
(Ljungqvist, 2011).

Klimakterium
Ordet klimakterium började användas redan under medeltiden som ett begrepp för
övergångsåldern för både män och kvinnor. Klimakteriet antogs pågå mellan 45 och 60
års ålder – en tid i livet då människorna upplevde stora förändringar och livskrafterna
började minska (Ekström, 2005).
Åsikterna kring vad klimakteriet är för något har därefter svängt flera gånger. Ökande
kunskap om klimakteriet har också förändrat förhållningssättet till de besvär som
kvinnor kan få i övergångsåldern (Ekström, 2005).
I början av 1900-talet ansågs klimakteriet vara en följd av sjukdom och bara något som
kvinnor råkade ut för; från 1940-talet trodde man det var en sjukdom som skulle botas.
När syntetiska hormoner utvecklades var tanken att dessa skulle rädda kvinnorna från
klimakteriets hemska tid. Menopausen ansågs vara en hälsorisk och hormonerna skulle
hålla kvinnorna feminina i evighet (Ekström, 2005).
Under 1960- och 1970-talen ansågs en kvinna i klimakteriet vara galen, ful och dålig.
Hormonbehandlingarna skulle inte bara rädda henne undan detta utan även förebygga
sjukdomar som Alzheimers och hjärt-kärlsjukdomar. Under 1980- och 1990-talen
förändrades bilden igen, man porträtterade kvinnor i övergångsåldern som aktiva,
skinande i sin medelålders visdom, och i god form (Ekström, 2005). Studier visade att
istället för att förebygga sjukdomar så kunde behandlingen med syntetiska hormoner
istället öka risken för till exempel bröstcancer, stroke och hjärtinfarkt (Mattsson &
Lindh-Åstrand, 2014).
Idag anser många att klimakteriet är ett normaltillstånd och inget som egentligen
behöver åtgärdas. Man har upptäckt att vissa klimakteriesymptom är vanliga även bland
män och begreppet börjar närma sig den ursprungliga innebörden (Ekström, 2005).

Från foster via fertilitet till menopaus
För att förstå vad klimakteriet är och vad som händer i klimakteriet hävdar Spetz Holm
& Hammar (2014) att man först måste förstå menscykeln och hur denna process
påverkar en kvinnas liv.
I tidigt fosterstadium bildas i äggstockarna så kallade primordialfolliklar, ett förstadium
till det som senare ska bli ägg. Det pågår hela tiden en process i äggstockarna där en
grupp av dessa folliklar (äggblåsor) börjar växa. Kommer det stimulans från hypofysen i
form av hormoner så mognar folliklarna och släpper ut ett ägg; det blir en ägglossning.
Om det inte kommer någon stimulans från hypofysen tillbakabildas folliklarna och dör
(Spetz Holm & Hammar, 2014).
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Tillväxten av folliklar pågår konstant – ända från fosterstadiet fram till och med under
klimakteriet. Därför finns det oerhört många fler folliklar än det bildas ägg i en kvinnas
äggstockar. I fosterstadiet finns i genomsnitt sju miljoner folliklar. Vid födseln har de
minskat till två miljoner och vid puberteten är de cirka 400 000 stycken. Denna process
fortsätter hela tiden även när kvinnan inte har någon menstruation, som vid användning
av p-piller, graviditet eller amning (Spetz Holm & Hammar, 2014).
Könshormonerna som hjälper folliklarna att växa och släppa ut ägget kallas för progesteron och östrogen. Parallellt med ägglossningen påverkar östrogenet även slemhinnan i livmodern som blir tjockare. Efter ägglossningen påverkas slemhinnan istället
av progesteron vilket får hinnan att sluta växa. För att hormonerna ska fortsätta produceras krävs att ägget befruktas. Sker inte detta avtar bildandet av progesteron och
östrogen och de nybildade slemhinnecellerna dör och lämnar kroppen i en
menstruationsblödning (Spetz Holm & Hammar, 2014).
Processen med ständigt växande grupper av folliklar pågår till menopausen, när kvinnan
har haft sin sista mens (Ekström, 2005; Spetz Holm & Hammar, 2014).
Fem till tio år före menopausen sker en hormonell omställning där bildandet av östrogen
och progesteron minskar. Vid menopausen kan de kvarvarande folliklarna inte bilda
tillräckligt med östrogen vilket medför att slemhinnan inte kan växa och menstruationen
slutar komma (Spetz Holm & Hammar, 2014).
Menopausen inträffar vid olika tider i olika kulturer. I västvärlden sker den i genomsnitt
vid 51-52 års ålder, med en spridning på 40-58 års ålder (Spetz Holm & Hammar, 2014;
Sundström Poromaa, Spetz Holm & Hammar, 2014). Kvinnor som genomgår en
operation där äggstockarna avlägsnas kan också hamna i menopausen (Clark, 2004).
Åren efter menopaus varierar mängden östrogen i kroppen. För det mesta räcker den till
att stimulera slemhinnorna i vaginan, urinrören och urinblåsans botten. Efter ytterligare
3-4 år finns inga folliklar kvar alls och östrogennivåerna stannar då på en ganska
konstant låg nivå (Spetz Holm & Hammar, 2014). Under klimakteriet upplever många
kvinnor förändringar, vilka ofta kallas för klimakteriesymptom (Ekström, 2005; Spetz
Holm & Hammar, 2014).

Klimakteriesymptom
I övergångsåldern kan kvinnor få både fysiska och mentala förändringar (Ekström,
2005; Spetz Holm & Hammar, 2014). Av alla kvinnor i västvärlden som kommer in i
klimakteriet drabbas 50-70 % av svettningar och värmevallningar. Andra symptom är
lokala slemhinnebesvär, minskad sexlust, nedstämdhet, värk i muskler och leder,
sömnstörningar och koncentrationssvårigheter.
Idag kan man inte säga exakt vilka symptom som är kopplade till klimakteriet. En del
forskare anser att alla symptom som kvinnor har i övergångsålder orsakas av
klimakteriet och dessa symptom är något mer än 100 stycken (Ekström, 2005). Andra
forskare menar att de 10-11 vanligaste symptomen beror på klimakteriet (Clark, 2004;
Langer, 2008).
Endast tre av alla klimakteriebesvär har kunnat kopplas till den minskande östrogenproduktionen och därför menar många forskare att dessa tre symptom är de enda som är
klimakteriesymptom, övriga anses orsakas av något annat i kvinnornas liv. De tre
symptomen är svettningar och vallningar (vasomotoriska symptom), samt torra
slemhinnor i underlivet. Även sömnstörningar som orsakas av nattliga svettningar
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brukar räknas hit (Mattsson & Lindh-Åstrand, 2014; Spetz Holm & Hammar, 2014;
Sundström Poromaa et al., 2014).

Vasomotoriska symptom
Ett vasomotoriskt symptom visar sig genom att blodkärlen sätts sig i rörelse
(”Vasomotorisk”, u.å.). Vanligen känns symptomet som ett tryck och en värmekänsla i
övre delen av bröstet. Värmen sprider sig upp till ansiktet och ut i armarna. Man får en
känsla av att rodna och kan börja svettas. För det mesta pågår vallningen 2-4 minuter,
men kan vid sällsynta tillfällen vara nästan en timme (Sundström Poromaa et al., 2014).
Det som sker i kroppen är att hjärnan tror att kroppen har blivit för varm. Hjärnan ger då
signal att temperaturen måste sänkas. Blodkärlen i huden öppnas, svettkörtlarna
aktiveras, hjärtat slår fortare, huden avger värme och temperaturen sänks (Langer,
2008).
Ofta sker vallningarna på natten och kallas då för svettningar. Upplevelsen av
vallningarna kan kännas obehaglig eftersom man inte vet när en vallning kommer.
Symptomen pågår för det mesta åren före och efter menopausen, med ett genomsnitt på
5 år (Sundström Poromaa et al., 2014).
Forskarna vet idag inte varför hjärnan plötsligt tror att kroppen är för varm. En teori är
att minskningen av östrogen skapar instabilitet av kroppens temperatur, men även
faktorer som rökning, fysisk inaktivitet, tidig menopaus och en låg socio-ekonomisk
ställning ger starkare vasomotoriska symptom (Sundström Poromaa et al., 2014).
Det går att mäta symptomen objektivt genom påvisat ökat blodflöde och ökad
genomblödning av huden i de områden av kroppen som känns varma. Även hudens
fuktighet kan mätas. Genom tester har forskarna kunnat bekräfta existensen av
vasomotoriska symptom och man har till och med upptäckt att kvinnor får fler
vallningar än de själva känner av. Det har också gjorts mätningar som visar att
förändringarna i blodflöde och hudtemperatur minskar sömndjupet. Det minskade
sömndjupet leder ofta till att kvinnan vaknar och i förlängningen får störd nattsömn
(Sundström Poromaa et al., 2014).

Behandling av vasomotoriska symptom
Idag finns det flera behandlingar för att lindra eller ta bort de vasomotoriska
symptomen. Inom läkarvetenskapen tillhandahålls hormonbehandling och andra
farmakologiska behandlingar. Alternativa behandlingar använder växter eller
komplementära metoder som akupunktur, avslappning och yoga för att minska de
vasomotoriska besvären (Bixo, 2014).

Syntetisk hormonbehandling
Den huvudsakliga orsaken till varför kvinnor söker behandling i klimakteriet är att de
upplever problem med svettningarna och vallningarna (Ekström, 2005). Läkarvetenskapen har visat i många studier att behandlingar med syntetiskt östrogenhormon
minskar de vasomotoriska symptomen betydligt eller tar bort besvären helt (Sundström
Poromaa et al., 2014).
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De syntetiska östrogenerna finns i tre styrkor. Högpotenta östrogener används främst i
p-piller medan lågpotenta används när urin- och könsorganen förtvinar. Medelpotenta
östrogener används vid problem med svettningar och vallningar, ofta tillsammans med
gestagen, ett progesteronliknande ämne. Lokala östrogenbehandlingar används vid
vaginala problem medan systemiska behandlingar ges vid svettningar och vallningar
(Mattsson & Lindh-Åstrand, 2014).
Syntetiskt östrogen minskar antalet vallningar med upp till 90 % (Bixo, 2014), men
även styrkan i vallningarna minskas med hjälp av östrogenet (Mattsson & LindhÅstrand, 2014). En större dos minskar besvären mer än en lägre dos, men man
rekommenderar alltid att ge den lägsta effektiva dosen. Det finns både biverkningar och
risker med behandlingen. Några biverkningar är humörförändringar och illamående,
medan riskerna inkluderar ökad risk för bröstcancer, stroke och hjärtinfarkt. Indirekt ger
östrogenet lindring även för sömnproblem som uppstått på grund av nattliga svettningar
(Mattsson & Lindh-Åstrand, 2014).
Av de kvinnor som avslutar behandlingen återfår 30-85 % problem med vallningar och
svettningar. Började kvinnorna behandlingen på grund av vallningar eller för att de har
opererat bort livmodern löper de större risk att återfå symptomen. Detsamma gäller om
de har tagit medicinen under lång tid (Mattsson & Lindh-Åstrand, 2014).

Andra farmakologiska behandlingar
En del kvinnor kan inte ta hormonbehandling, bland annat på grund av att de är i
riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar eller bröstcancer. För dessa kan andra farmakologiska
behandlingar fungera, som till exempel venlafaxin, ett antidepressivt läkemedel. Dessa
behandlingar har visat sig minska antalet vallningar med cirka 50 procent. Dock har
man konstaterat att det är vanligt med biverkningar, särskilt illamående (Bixo, 2014).

Naturläkemedel och kosttillskott
Historiskt sett har växter använts på olika sätt för att lindra klimakteriebesvär
(Ljungqvist, 2011). Forskning har visat att i vissa fall stämmer det att vissa av örterna
verkligen hjälper, medan det för andra växter har visat sig att de inte har den läkande
förmåga man tidigare har trott (Hoppe, 1981). För de växter som visat sig lindra
klimakteriebesvär har forskning genomförts för att komma fram till vilken substans det
är i växterna som lindrar eller tar bort besvären och vilka mängder som bör ges
(Ljungqvist, 2011; Spetz Holm & Hammar, 2014).
I Sverige säljs naturläkemedel receptfritt och någon dokumentation för deras effekt
krävs inte från Läkemedelsverket. ”Det enda kravet är att det finns minst 15 års
erfarenhet av medlet inom EU och att Läkemedelsverket gjort en enklare utvärdering av
kvalitet och säkerhet.” (Bixo, 2014, s. 59) Kosttillskott lyder under livsmedelslagen och
för dessa finns inga krav på studier av effekt och säkerhet, inte heller något
godkännande från Läkemedelsverket.
Två exempel på växtbaserade läkemedel som säljs i Sverige idag är silverax och pollenextrakt. Båda anses lindra vasomotoriska symptom, men studierna har ofta varit av för
låg kvalitet enligt Bixo (2014). Det finns även kosttillskott, som rödklöver och sojaprodukter, men Bixo menar att det finns för lite forskat på växternas effekt för att de ska
kunna rekommenderas.
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Ekström (2005) hävdar att forskning på bland annat fytoöstrogener (växtöstrogen), nattljusolja, ginseng och silverax snarare visar att växterna har motsatt verkan på vasomotoriska symptom.
Singh & Ernst (2008) tar upp tre växter som anses bota
klimakteriebesvär – nattljus (Oenothera biennis), rödklöver
(Trifolium pratense) och silverax (Cimicifuga racemosa,
enligt författarna) (Figur 3). Författarna har gått igenom
forskning om växterna och de har konstaterat att det finns
mycket lite bevis för att nattljus skulle ha någon effekt,
måttliga bevis för silverax men starka bevis (enhetliga
resultat och flera studier som är vetenskapligt genomförda)
för att rödklöver minskar besvären.
Ett alternativ som kommit fram på senare tid är bioidentiska hormoner. De är ofta växtbaserade och marknadsförs
som mer naturliga än syntetiska hormoner och med lägre
risker. Enligt Bixo (2014) finns det för lite forskning på
dosering, effekt och risker för att de ska kunna rekommenderas.

Komplementära behandlingar

Figur 3. Actaea racemosa.
Foto: By H. Zell - Own work,
CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=1053
8043

Nedstrand et al. (2014) tar upp andra komplementära metoder som akupunktur, tillämpad avslappning och yoga. För yoga finns det idag inga
bevis för att det påverkar de vasomotoriska besvären. För de andra två alternativen är
det för lite forskat än för att kunna dra några slutsatser över deras effektivitet.
Ekström (2005) nämner motion, akupunktur och beteendeterapier som komplementära
behandlingar, och menar att i vissa fall har studier på dessa alternativ visat lovande
resultat. Inget av alla alternativ (naturläkemedel och kosttillskott inkluderade) har dock
visat sig vara lika effektiva som den syntetiska hormonbehandlingen. I undersökningar
har kvinnor även visat sig vara mindre nöjda med dessa typer av behandlingar än med
syntetiskt östrogen.
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Metod
För att få svar på frågeställningarna gjordes en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar.
De sökord som användes var:
•
•
•

Klimakterium, för det är den åldersperiod som studeras
Örtmedicin, eftersom det är den behandlingsmetod som studeras
Det vetenskapliga ordet för svettningar och vallningar, vasomotorsymptom,
eftersom det är de klimakteriesymptom som studeras.

En sökning gjordes först på svenska enligt formeln ”örtmedicin AND klimakter*”.
Denna sökning gav inga resultat och sökorden översattes därför till engelska (se
tabell 1).
Tabell 1. Sökord för litteraturstudien.
Svenska
Engelska
Klimakterium
Menopause
Örtmedicin
Herbal medicine, phytotherapy, herbalism
Vasomotorsymptom
Vasomotor symptoms
Granskning
Review

Översättningen av ordet klimakterium hittades i Gullberg (2000a) och av ordet vasomotorsymptom i Gullberg (2000b). Vid översättning av ordet örtmedicin hittades tre ord
– herbal medicine (Gullberg, 2000b), herbalism (”Örtmedicin”, u.å.) och fytoterapi
(”Fytoterapi”, u.å.), det senare översatt till phytotherapy (Gullberg, 2000a). Alla tre begreppen användes i sökningen.
En sökning med dessa ord genomfördes och resultatet visade sig innehålla bland annat
granskningar av andra studier. Eftersom endast undersökningar var intressanta för detta
arbete, lades ordet granskning, översatt till review (Gullberg, 2000a), till som sökord (se
tabell 1).
När sökorden hade bestämts gjordes en inloggning till högskolan i Gävles samsökningsportal Discovery. Där användes formuläret ”Advanced search”. Alternativen ”Full text”
och ”Peer review” markerades, likaså att språket skulle vara engelska. Sökningen
(Tabell 2) gjordes med de booleska sökbegreppen ”AND”, ”OR” och ”NOT” (Lunds
universitet, 2016).
•
•
•

”AND” innebär att orden före och efter ”AND” ska ingå i sökresultatet.
”OR” innebär att båda orden eller antingen ordet före eller efter ”OR” ska ingå i
sökresultatet.
”NOT” innebär att ordet efter ”NOT” inte ska ingå alls i sökresultatet.

Tabell 2. Sökning genomförd i Discovery, den 14 oktober, 2016.
"herbal medicine" OR phytotherap* OR herbalism
AND
menopause
AND
vasomotor*
NOT
review

Orden phytotherapy och vasomotor symptoms trunkerades (phytotherap* och vasomotor*) för att få resultat med olika ändelser på orden. Sökningen utfördes den 14 oktober,
2016, och gav 22 träffar.
Av dessa träffar var fyra stycken litteraturstudier och fyra stycken fanns ej kvar under
de länkar som angavs. Fem artiklar undersökte örtmedicin utifrån andra aspekter (produkter mot klimakteriebesvär i hälsobutiker, sömnstörningar, psykologiska symptom,
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kombination av flera behandlingar, behandling av örtterapeuter där val av örter inte
framgick), en var dubblett och för en krävdes det betalning för att få tillgång till artikeln. Kvarstod 7 artiklar som handlade om örtmedicinsk behandling av vasomotoriska
symptom i klimakteriet.
Under resultatdelen används procent för att svara på frågan hur mycket växterna
minskade de vasomotoriska symptomen. De värden som hämtats från artiklarna
kompletteras med signifikansnivån (p) från artikeln, de värden som räknats ut för denna
litteraturstudie kompletteras med antal studier (n) som ingår i värdet.

Växtnamn
För att kunna redovisa vilka växter som ingick i studierna krävdes ett omfattande arbete
för att få fram de svenska, och ibland de vetenskapliga, namnen. Sökningar gjordes på
Internet där sökmotorn Ixquick, https://www.ixquick.com/, användes. Arbetet med att ta
fram namnen redovisas i bilaga 1. De hemsidor som användes var följande:
•

SKUD, Svensk kulturväxtdatabas:
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/vaxtnamn/
• Oxford English Dictionary, inloggning via högskolan i Gävles bibliotek:
http://www.oed.com.webproxy.student.hig.se:2048/
• Tyda, engelskt-svenskt-engelskt lexikon, Tyda Sverige AB:
http://tyda.se/
• UMMC, University of Maryland Medical Center:
http://umm.edu/health/medical/
• Alternativmedicin.se, Lundberg Selection AB:
http://www.alternativmedicin.se/index_Homeopatpreparat.html
Sökningen gjordes i den ordning hemsidorna står uppställda. När något hittades på de
andra hemsidorna gjordes en ny sökning i SKUD för att finna ett svenskt namn eller få
bekräftat att det vetenskapliga namnet var korrekt. Fanns inget svenskt namn noterades
bara det vetenskapliga namnet.

Avgränsningar
Fokus ligger på växter som lindrar eller tar bort de vasomotoriska symptomen. Växter
som kan hjälpa vid torra slemhinnor eller sömnsvårigheter men inte vid vasomotoriska
besvär kommer därför inte att tas upp. Studien tar heller inte upp vilka ämnen det är i
växterna som gör att de kan lindra de vasomotoriska symptomen.
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Resultat
Syftet med den här studien var att få kunskap om växters användning vid vasomotoriska
symptom. Frågorna som ställdes till undersökningsmaterialet var vilka växter och vilken
växtdel som användes, hur växterna bereddes och användes, samt hur mycket växterna
lindrade symptomen.
Ibland har det varit svårt att hitta svar på de tre första frågeställningarna. Hur mycket
växterna lindrade klimakteriesymptom har dock gått att få fram från varje studie.
I de flesta studier användes blandningar med flera växter vilket gör att resultatet innehåller 20 växter, varav endast fem av dessa sas lindra de vasomotoriska symptomen.
Dessa var Actaea racemosa (läkesilverax), Angelica sinensis (kinakvanne), Ginkgo
biloba (ginkgo), Glycine sp. (art ur sojabönsläktet) och Pimpinella anisum (anis)
(Figur 4). Den vanligaste växtdelen som användes var rötterna och dessa bereddes ofta
genom extrakt som bearbetades och omvandlades till tabletter och kapslar. I snitt
lindrade växterna de vasomotoriska symptomen med 60 %. En växt som sticker ut i
resultatet är P. anisum som minskade inte bara antal vallningar utan även styrkan på
vallningarna med 74 %.

A

B

C

Figur 4. Från vänster: Ginkgo biloba (A), Glycine max (B)och Pimpinella anisum (C). Foto: By Svein
Harkestad - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2350074; By
KENPEI - KENPEI's photo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1314289;
By Raffi Kojian - http://Gardenology.org, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12735025

För att underlätta förståelsen av resultatet har en översikt över artiklarna inkluderats
tillsammans med en kort genomgång av de undersökningsmetoder som har använts i
artiklarna.

Översikt över artiklarna
I alla artiklar användes självskattning som undersökningsmetod, där deltagarna fyllde i
formulär över hur de själva upplevde att de vasomotoriska symptomen förändrades.
Formulären är sedan tidigare utvecklade för att undersöka olika fenomen inom menopaus eller sömn. Enligt artiklarna är formulären följande:
•
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GCS, The Greene Climacteric Scale: Ett frågeformulär med en detaljerad skala
om vasomotoriska, somatiska och psykologiska besvär (Sun, 2003).

•

KMI, Kupperman menopause index: Ett självskattningsindex över 10 typiska
menopaussymptom: vallningar, svettningar, sömnproblem, oro, depression, koncentrationsproblem, ledsmärta, huvudvärk, yrsel och hjärtklappning (Bronwyn,
Radmila, Marilena & Gavin, 2009).
• PSQI, The Pittsburgh Sleep Quality Index: Ett frågeformulär om sömnkvalitet
(Sun, 2003).
• SRT, Symptom Rating Test: Ett test över oro/ångest och depression (Nappi,
Malavasi, Brundu & Facchinetti, 2005).
• The One-Day Diary: Ett frågeformulär om antal värmevallningar, nattsvettningar och uppvaknanden under natten (Sun, 2003).
• MENQOL, Menopause Specific Quality of Life: Ett frågeformulär som har
validerats tidigare för populationen i Hongkong (Haines, Lam, Chung, Cheng &
Leung, 2008). Frågeformuläret består av frågor inom fyra domäner – vasomotor,
fysiska, psykosociala och sexuella symptom.
I några studier kompletterades självskattningen med andra metoder, vilket redovisas
under respektive studie.
Sex studier redovisade i detalj hur de rekryterade deltagare till studierna och vilka urvalskriterier de använde; i den sjunde (Sun, 2003) nämndes det endast att ett marknadsundersökningsföretag hade rekryterat deltagarna och samlat in data.
Bronwyn et al. (2009) jämförde i en studie hur mycket en homeopatisk och en fytoterapeutisk medicin minskade typiska klimakteriesymptom (Tabell 3). Trettio deltagare
undersöktes under 12 veckor. Ingen kontrollgrupp ingick i studien.
Den homeopatiska medicinen innehöll tre växter – Sanguinaria canadensis (blodört),
Strychnos ignatii (ignatiusböna) och Simaruba cedron (saknar svenskt namn) (Figur 5)
(Bronwyn et al., 2009).

Figur 5. Från vänster: Sanguinaria canadensis och bönor från Strychnos ignatii. Foto: By Shawn.caza Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9945988; By H. Zell - Own
work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11122418

Den fytoterapeutiska medicinen innehöll sju växter – A. racemosa, A. sinensis,
Dioscorea villosa (läkejams), G. biloba, Glycine sp., Hypericum sp. (art ur
johannesörtsläktet) samt Vitex agnus castus (kyskhetsträd) (Figur 6). Den homeopatiska
medicinen innehöll även två ingredienser från djurriket (Bilaga 2) (Bronwyn et al,
2009).
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Figur 6. Från vänster: Dioscorea villosa och Vitex agnus castus. Foto: By H. Zell - Own work, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9804537; By H. Zell - Own work, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11471333

Klimakteriesymptomen som undersöktes var vallningar, svettningar, sömnproblem, oro,
depression, koncentrationsproblem, ledsmärta, huvudvärk, yrsel och hjärtklappning.
Resultaten redovisade tillsammans i en totalsumma för varje medicin (Bronwyn et al,
2009).
Den fytoterapeutiska medicinen förbättrade klimakteriesymptomen mer än den homeopatiska medicinen – 63 % för den fytoterapeutiska medicinen mot 54 % för den homeopatiska medicinen. Trots detta upplevde de som fick det homeopatiska medlet mer förbättring än de som fick det fytoterapeutiska medlet. Minskningen av menopausala
symptom var statistiskt signifikant för båda grupperna. Blodprover togs före och efter
studien. Dessa visade ingen förändring för någon av grupperna (Bronwyn et al, 2009).
Tabell 3. Resultat för Glycine sp., Ginkgo biloba och Actaea racemosa (Bronwyn et al., 2009).
Reduktion av symptom
Procent
Vetenskapligt
Kontroll/
namn
Svenskt namn Symptom
Experimentgrupp annan behandling
Fytoterapeutisk tablett
Actaea racemosa
Läkesilverax
Flera klimakterie63 (ört)
54 (homeopat)
Angelica sinensis
Kinakvanne
symptom tillsammans,
Dioscorea villosa
Läkejams
varav vasomotoriska
Ginkgo biloba
Ginkgo
var en.
Glycine sp.
Sojabönsläktet
JohannesörtsHypericum sp.
släktet
Vitex agnus castus Kyskhetsträd
Homeopatisk tablett
Sanguinaria cana- Blodört
densis
Simaruba cedron
Träd
Ignatiusböna
Strychnos ignatii
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Enligt Bronwyn et al. (2009) gav den fytoterapeutiska medicinen snabbt förbättring men
sedan verkade deltagarna utveckla en tolerans av medicinen. Den homeopatiska medicinen gav effekt först efter ett tag. Forskarna föreslår därför att en kombination av medicinerna skulle kunna ge ett bra resultat, där den fytoterapeutiska medicinen slutas tas
efter ett tag, men konstaterar också att fler studier behövs för att veta om medlen är bra i
längden och säkra.
Chang, Kwak, Yi & Kim (2012) jämförde Cynanchum wilfordii (tillhör familjen
oleanderväxter), Phlomis umbrosa (art ur lejonsvanssläktet) och Angelica gigas
(purpurkvanne) (produktnamn EstroG-100) med placebo (Tabell 4, Figur 7). Under
12 veckor undersöktes 61 personer; 29 deltog i experimentgruppen och 32 stycken i
kontrollgruppen.

Figur 7. Från vänster: Phlomis umbrosa och Angelica gigas. Foto: By Dalgial - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9719938; By Ulf Eliasson - Own work, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1387208

De vasomotoriska symptomen minskade med 65 % för experimentgruppen medan kontrollgruppen minskade med 7 %. Om man jämför experimentgruppens värde före och
efter studien så minskade värdena signifikant. Experimentgruppen hade även signifikant
lägre värden vid jämförelse med placebogruppen efter studien (Chang et al., 2012).
Tabell 4. Förändring för Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa och Angelica gigas (Chang et al., 2012).
Reduktion av symptom
Procent
Vetenskapligt namn
Tablett
Angelica gigas
Cynanchum wilfordii
Phlomis umbrosa
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Svenskt namn

Symptom

Purpurkvanne
Tillhör familjen
oleanderväxter
Ingår i
lejonsvanssläktet

Vasomotorsymptom

Kontroll/
Experimentgrupp annan behandling
65

7

Chang et al. (2012) ansåg att EstroG-100 förbättrar effektivt olika klimakteriesymptom.
Resultatet antydde även att EstroG-100 inte är en aktiv östrogenblandning eftersom
medicinen fungerade utan att påverka de kvinnliga könshormonernas nivåer i kroppen.
Haines et al. (2008) undersökte om en fytomedicin
enligt gammalt kinesiskt recept (A. sinensis och
Astragalus membranaceus, kinesisk vedel) påverkade
akuta menopaussymptom (Tabell 5, Figur 8). Totalt
undersöktes 84 deltagare under sex månader;
45 personer deltog i experimentgruppen och
39 personer i kontrollgruppen.
För experimentgruppen minskade antal milda vallningar med 54 %, antal mellanstarka vallningar med
43 % och antal starka vallningar med 68 %. För kontrollgruppen blev resultatet 52 % minskning för milda
vallningar, medan mellanstarka minskade med 41 %
och starka vallningar med 97 %. Antal nattliga svettningar minskade med 41 % i experimentgruppen medan kontrollgruppen minskade sina med 72 % (Haines
et al., 2008).

Figur 8. Astragalus
membranaceus. Foto: By I,
Doronenko, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=2293758

Enligt Haines et al. (2008) minskade milda vallningar signifikant i experimentgruppen
men inte i kontrollgruppen. För övrigt var det ingen signifikant skillnad mellan
grupperna och forskarna konstaterade att fytomedicinen inte var bättre än placebon.
Tabell 5. Förändring för Angelica sinensis och Astragalus membranaceus (Haines et al., 2008).

Svenskt
Vetenskapligt namn namn
Kapsel
Angelica sinensis
Kinakvanne
Astragalus
Kinesisk vedel
membranaceus

Symptom
Antal milda vallningar
Antal mellanstarka
vallningar
Antal starka vallningar
Antal nattliga
svettningar

Reduktion av symptom
Procent
Kontroll/
Experimentgrupp annan behandling
54
43

52
41

68
41

97
72

Angående den höga placebo-effekten förklarar forskarna att den undersökta gruppen,
kvinnor i Hongkong, brukar ha hög placebo-effekt, men att effekten i denna studie var
ovanligt hög. Vad som ingick i placebon framgick inte (Haines et al., 2008).
Nahidi, Kariman, Simbar, & Mojab (2012) undersökte förändringen av antal och
styrkan i vallningar vid användning av P. anisum jämfört med placebo (Tabell 6).
Sjuttiotvå deltagare deltog i experimentet under fyra veckor. Deras värden undersöktes
även under 2 veckor före experimentet och under fyra veckor efter experimentet.
Trettiosex personer deltog i experimentgruppen och 36 personer i kontrollgruppen.
Experimentgruppen fick mycket stora förbättringar av både antal och styrkan på vallningarna. Både antal och styrkan minskade med 74 %. Kontrollgruppen ökade istället
värdena – antal vallningar ökade med 3 % och styrkan med 5 %. Det var signifikant
skillnad på styrkan på vallningarna hos experimentgruppen men inte hos kontrollgruppen (Nahidi et al., 2012).
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Vid undersökning av värdena 4 veckor efter försöket visade de att behållningen av örtmedicinen hade minskat något. Antal vallningar låg på 62 % och styrkan på vallningarna på 65 % för experimentgruppen. Kontrollgruppen hade återgått till samma nivåer
som innan studien, det vill säga noll procents förändring (Nahidi et al., 2012).
Tabell 6. Förändring för Pimpinella anisum (Nahidi et al., 2012).
Reduktion av symptom
Procent
Vetenskapligt namn Svenskt namn Symptom
Experimentgrupp
Kapsel
Pimpinella anisum
Anis
Antal vallningar efter 74
experiment
Antal vallningar efter 62
experiment och
uppföljning
Styrkan på vallningar 74
efter experiment
Styrkan på vallningar 65
efter experiment och
uppföljning

Kontroll/
annan behandling
+3
0,5
+5
+0,4

I denna studie (Nahidi et al., 2012) angavs innehållet i placebon (Bilaga 2), samt att
placebokapseln såg likadan ut som experimentbehandlingens kapsel. Forskarna undersökte under hela studien vad kvinnorna åt ifall maten skulle påverka resultatet av studien.
Nappi et al. (2005) undersökte hur mycket A. racemosa och TTSE, ett lågdoserat
syntetiskt hormon, påverkade antal vallningar och vasomotoriska symptom generellt
(Tabell 7). 54 personer undersöktes under tre månader. 27 personer deltog i experimentgruppen med A. racemosa, 27 personer deltog i experimentgruppen med TTSE. Studien
hade ingen kontrollgrupp.
Båda preparaten minskade signifikant mängden vallningar och vasomotoriska symptom,
där TTSE låg lite högre med 71 % minskning för antal vallningar medan A. racemosa
minskade besvären med 63 %. De vasomotoriska symptomen minskade generellt med
63 % för A. racemosa medan TTSE minskade symptomen med 60 %. Trots lite olika
siffror var det ingen signifikant skillnad mellan de båda preparatens resultat och inget av
preparaten orsakade enligt forskarna några signifikanta biverkningar (Nappi et al.,
2005).
Tabell 7. Förändring för Actaea racemosa (Nappi et al., 2005).
Reduktion av symptom
Procent
Vetenskapligt namn Svenskt namn Symptom
Användningssätt framgick inte
Actaea racemosa
Läkesilverax
Antal vallningar

Kontroll/
Experimentgrupp annan behandling
63 (ört)

Vasomotorsymptom 63
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71 (lågdoserat
syntetiskt hormon)
60

Nappi et al. (2005) konkluderar att A. racemosa kan vara ett logiskt och säkert alternativ
till TTSE för att motverka vissa menopausala symptom. Som ett objektivt mått undersöktes livmodersslemhinnans tjocklek före och efter experimentet. Ingen förändring
hade skett.
Sánchez-Borrego, Mendoza & Llaneza (2015) undersökte DT56a, en produkt som
innehåller släktet Glycine sp. (Tabell 8). I undersökningen, som varade fyra veckor,
deltog 631 personer. Studien hade ingen kontrollgrupp.
Sánchez-Borrego et al. (2015) undersökte hur antalet och styrkan på vallningarna förändrades. Antal vallningar minskade med 50 % och styrkan på vallningarna minskade
med 38 %. Enligt artikeln är minskningarna statistiskt signifikanta. Forskarna undersökte även eventuell förändring för deltagare med fler än sex vallningar per dygn. Som
syns i tabellen minskade antalet vallningar med 48 % och styrkan med 36 % för denna
grupp.
Tabell 8. Förändring för Glycine sp. (Sánchez-Borrego et al., 2015).
Reduktion av symptom
Procent
Vetenskapligt
namn
Svenskt namn
Användningssätt framgick inte
Glycine sp.
Sojabönsläktet

Symptom

Experimentgrupp

Kontroll/
annan behandling

Antal vallningar för alla
Antal vallningar för de med
+6 vallningar/dygn
Styrkan på vallningarna för
alla
Styrkan på vallningar för de
med +6 vallningar/dygn

50
48

-

38

-

36

-

Sánchez-Borrego et al. (2015) framhöll att DT56a innehåller 11 olika fytoöstrogener,
och menade att detta skulle kunna förklara varför Glycine sp. har potential som dämpare
av vasomotoriska symptom.
Sun (2003) undersökte om morgon- och kvällskapslar med flera växtextrakt i minskade
antal vallningar, svettningar, och vasomotoriska symptom rent generellt (Tabell 9).
72 deltagare undersöktes under två månader. Ingen kontrollgrupp användes.
Kapslarna innehöll A. racemosa, Camellia sinensis (te), Glycine sp., Humulus lupulus
(humle), Panax ginseng (ginseng), Piper methysticum (kava-kava) och Valeriana
officinalis (läkevänderot) (Sun, 2003) (Figur 9).
Antalet vallningar minskade signifikant med 53 %. Kapslarna minskade även de vasomotoriska symptomen signifikant med 50 %. Däremot fanns det ingen signifikant
minskning av nattliga svettningar som bara minskade med 13 % (Sun, 2003).
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E

Figur 9. Från vänster, uppifrån och ner: Panax ginseng (A), Valeriana officinalis (B), Camellia sinensis
(C), Piper methysticum (D) och Humulus lupulus (E). Foto: By FloraFarm GmbH / Katharina Lohrie - Bild
selbst erstellt, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3124085; By Christian
Fischer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31799959; By KENPEI KENPEI's photo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2095577; By
Forest & Kim Starr, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6122167; By H.
Zell - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10491997

Sun (2003) drog slutsatsen att kapslarna är effektiva och säkra vad gäller minskning av
menopausala symptom. Inga allvarliga negativa effekter iakttogs enligt artikeln, endast
milda mag- och tarmbesvär ibland, som diarré, illamående, magbesvär. Författaren
kommenterar att studien gjordes på kvinnor med milda besvär och lägger till att det
behövs en ny studie om man vill studera förändring av starka besvär.
Tabell 9. Förändring för Actaea racemosa, Camellia sinensis, Glycine sp., Humulus lupulus, Panax
ginseng, Piper methysticum och Valeriana officinalis (Sun, 2003).
Reduktion av symptom
Procent
Vetenskapligt namn
Morgonkapsel
Actaea racemosa
Camellia sinensis
Glycine sp.
Panax ginseng
Kvällskapsel
Actaea racemosa
Glycine sp.
Humulus lupulus
Piper methysticum
Valeriana officinalis
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Svenskt namn

Symptom

Experimentgrupp

Kontroll/
annan behandling

Läkesilverax
Te
Sojabönsläktet
Ginseng

Antal vallningar
Antal svettningar
Vasomotoriska
symptom

53
13
50

-

Läkesilverax
Sojabönsläktet
Humle
Kava-kava
Läkevänderot

Växter som används för vasomotoriska symptom
För att veta exakt vilka växter som används som örtmediciner krävs det att man har
tillgång till de vetenskapliga namnen på växterna.
Fem av studierna (Chang et al., 2012; Haines et al., 2008; Nahidi et al., 2012; Nappi et
al., 2005; Sun, 2003) angav växternas vetenskapliga namn, med undantag för Sun
(2003), där alla angavs vetenskapligt utom släktet Glycine sp. som bara benämndes
”Soy.”
Bronwyn et al. (2009) använde engelska namn och ett kinesiskt utom för G. biloba, och
Sánchez-Borrego et al. (2015) noterade endast att det var tofu de använde i undersökningen.
För att få fram de vetenskapliga och svenska namnen gjordes sökningar på Internet
(Bilaga 1). De flesta namn kunde bekräftas via den svenska kulturväxtdatabasen SKUD,
med några undantag. Cedron-simaruba ferroginea (Bronwyn et al., 2009) kunde inte
bekräftas annat än genom en icke-vetenskaplig hemsida, Alternativmedicin.se, där det
vetenskapliga namnet angavs vara Simaruba cedron som sas vara ett träd.
Det gick inte att uttyda vilken av sojabön- och johannesörtväxterna det handlade om i
artiklarna, därför används bara släktenas namn, Glycine sp. och Hypericum sp. i detta
arbete (Bronwyn et al., 2009; Sánchez-Borrego, 2015; Sun, 2003). För P. umbrosa och
C. wilfordii (Chang et al., 2012) gäller det omvända; de vetenskapliga namnen fanns i
artiklarna, men det har inte gått att hitta några svenska namn. Dessutom har växterna i
studien från Chang et al. (2012) ett ord efter det vetenskapliga namnet – A. gigas Nakai,
Cynanchum wilfordii Hemsley och Phlomis umbrosa Turcz. Det har inte gått att få bekräftat om detta är ett sortnamn eller inte. För alla växter används fortlöpande de vetenskapliga namnen.
I flera av studierna användes flera växter tillsammans (Bronwyn et al., 2009; Chang et
al, 2012; Haines et al., 2008; Sun, 2003). En del användes för sin förmåga att mildra
vasomotoriska symptom, andra för sin förmåga att läka andra klimakteriesymptom.
I någon studie ansågs en viss växt minska de vasomotoriska symptomen medan en annan studie menade att växten balanserade östrogennivån i kroppen. Det har därför varit
svårt att plocka fram endast de växter som påverkar de vasomotoriska symptomen. Här
redovisas därför alla växter som användes på grund av sin läkande förmåga (alla ingredienser redovisas i bilaga 2).
Tjugo växter ingick i studierna, varav fem sas ge effekt på vasomotoriska symptom eller
flera klimakteriebesvär (Tabell 10). Dessa är A. racemosa, A. sinensis, G. biloba,
Glycine sp. och P. anisum. Andra kan ha haft effekt på de vasomotoriska symptomen
men detta har i så fall inte framgått.
Oftast användes A. racemosa (Bronwyn et al., 2009; Nappi et al., 2005; Sun, 2003) och
olika former av Glycine sp. (Bronwyn et al., 2009; Sánchez-Borrego et al., 2015; Sun,
2003) vilka fanns med i tre studier vardera. A. sinensis ingick i 2 studier (Bronwyn et
al., 2009; Haines et al., 2008), medan övriga växter bara ingick en av studierna.
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Tabell 10. Härledda vetenskapliga och svenska namn på växterna, samt antal studier de ingick i.
Växtnamn för aktiva ämnen
2
Angelica gigas Nakai
Angelica sinensis (Dang Gui) (östrogen3
4
balanserande ) (för menopausbesvär )
Astragalus membranaceus (Huang Qi)
4
(mot brister i blodet och qi )
3
Cimicifuga racemosa (vasomotor )

Vetenskapligt namn
Angelica gigas
Angelica sinensis

Svenskt namn
Purpurkvanne
Kinakvanne

Antal
studier
1
2

Astragalus
membranaceus
Actaea racemosa

Kinesisk vedel

1

Läkesilverax

3

Cedron-simarumba ferroginea

Simaruba cedron

Träd

1

Chasteberry (progesteronhärmande och
3
östrogenbalanserande )
2
Cynanchum wilfordii Hemsley

Vitex agnus castus

Kyskhetsträd

1

Cynanchum wilfordii

1

Gingko biloba (vasomotor )

Ginkgo biloba

Tillhör familjen
oleanderväxter
Ginkgo

Green tea (Camellia sinensis)

Camellia sinensis

Te

1

Hops (Humulus lupulus)

Humulus lupulus

Humle

1

Ignatia amara
Kava (Piper methysticum)

Strychnos ignatii
Piper methysticum

Ignatiusböna
Kava-kava

1
1

Mexican wild yam (härmar progesteron )

Dioscorea villosa

Läkejams

1

Panax ginseng

Panax ginseng

Ginseng

1

Phlomis umbrosa

Ingår i
lejonsvanssläktet
Anis

1

3

3

Phlomis umbrosa Turcz

2

5

1

Pimpinella anisum (vasomotor )

Pimpinella anisum

Sanguinaria canadensis

Sanguinaria
canadensis
Glycine sp.

Blodört

1

Sojabönsläktet

3

Hypericum sp.

Johannesörtssläktet

1

Valeriana officinalis

Läkevänderot

1

3

6

Soy (östrogenaktivitet ) (vasomotor )
St. John's wort (milt lugnande och
3
smärtstillande )
Valerian (Valeriana officinalis)

1

A. sinensis och Glycine sp. ansågs i en artikel vara östrogenbalanserande medan
D. villosa ansågs härma progesteron (Bronwyn et al., 2009). V. agnus castus ansågs
både balansera östrogen och härma progesteron. Hypericum sp. angavs ha en milt
lugnande och smärtstillande effekt (Bronwyn et al., 2009) och A. membranaceus har
använts mot brister i blodet och qi (Haines et al., 2008).
För övriga 11 växter finns det inte angivet vilken effekt de har. Växterna är A. gigas,
C. wilfordii, och P. umbrosa (Chang et al., 2012), C. sinensis, H. lupulus, P. ginseng,
P. methysticum och V. officinalis (Sun, 2003), samt S. canadensis, S. cedron och
S. ignatii (Bronwyn, et al., 2009).

2

Vad det icke kursiva ordet står för har inte kunnat bekräftas.
Växtens effekt har hämtats från Bronwyn et al. (2009).
4
Växtens effekt har hämtats från Haines et al. (2008).
5
Växtens effekt har hämtats från Nahidi et al. (2012).
6
Växtens effekt har hämtats från Sánchez-Borrego et al. (2015).
3
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Vilka delar av växterna används?
I de flesta fall har växternas rötter använts (A. gigas, A. sinensis, A. membranaceus,
A. racemosa, C. wilfordii, Panax ginseng, P. umbrosa, P. methysticum och
V. officinalis) (Tabell 11).
Vid enstaka fall har växtens blomma (H. lupulus), blad (C. sinensis) eller fröna
(P. anisum) använts. Det framgick inte vilken del av blomman som användes.
I fyra av studierna saknas det ibland vilka växtdelar som använts (Bronwyn et al., 2009;
Nappi et al., 2005; Sánchez-Borrego, Mendoza & Llaneza, 2015; Sun, 2003). De växter
informationen saknas för är: A. racemosa, A. sinensis, D. villosa, G. biloba, Glycine sp.,
Hypericum sp., S. canadensis, S. cedron, S. ignatii och V. agnus castus.
Några av växterna ingår i flera studier. För dessa har växtdelen angetts ibland och
ibland inte. Undantaget är Glycine sp., där växten har använts i tre studier, men ingen av
artiklarna tar upp vilken del av växten som har använts (Bronwyn et al., 2009; SánchezBorrego et al., 2015; Sun, 2003).
Tabell 11. Växtdelar som använts i undersökningarna.
Växtdel
Blomma

Vetenskapligt namn
Humulus lupulus

Svenskt namn
Humle

Blad

Camellia sinensis

Te

Frön

Pimpinella anisum

Anis

Rot

Angelica gigas
Angelica sinensis
Astragalus membranaceus
Actaea racemosa
Cynanchum wilfordii
Panax ginseng
Phlomis umbrosa
Piper methysticum
Valeriana officinalis

Purpurkvanne
Kinakvanne
Kinesisk vedel
Läkesilverax
Oleanderfamiljen
Ginseng
Lejonsvanssläktet
Kava-kava
Läkevänderot

Framgår inte

Actaea racemosa
Angelica sinensis
Dioscorea villosa
Ginkgo biloba
Glycine sp.
Hypericum sp.
Sanguinaria canadensis
Simaruba cedron
Strychnos ignatii
Vitex agnus castus

Läkesilverax
Kinakvanne
Läkejams
Ginkgo
Sojabönsläktet
Johannesörtsläktet
Blodört
Träd
Ignatiusböna
Kyskhetsträd

Hur bereds växterna och på vilket sätt används de?
Frågan ställdes för att få veta hur växtdelarna bereddes och intogs. I tre fall beskriver
forskarna hur de beredde växterna. I de fall dosen framgick av artiklarna står denna sist:
•
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I studien från Nahidi et al. (2012) pulvriserades frön och extraherades med hjälp
av 96-procentig etanol. Därefter avdunstade etanolen i vakuum och fröextraktet
blandades med potatisstärkelse och fylldes i kapslar. Doseringen var 330 mg
P. anisum tre gånger/dag.

•

Haines et al. (2008) kokade istället örterna i avjoniserat vatten, torkade dem genom spray-torkning där fukt och solida delar separerades innan kapslarna fylldes
med örterna. Doseringen var 3 g/dag och förhållandet mellan örterna var 0,5 g A.
sinensis och 2,5 g A. membranaceus.
• Chang et al. (2012) använde torkade rötter som de kokade i vatten och sedan
extraherade i ett filter. Därefter koncentrerades rotextrakten, torkades och blandades med bland annat majsstärkelse till en tablett. Doseringen var en tablett två
gånger/dag. Förhållandet mellan växterna var 83,5 g av vardera C. wilfordii och
P. umbrosa, och 90 g av A. gigas per tablett.
Nappi et al. (2005) beskriver A. racemosa som ett vattnigt extrakt som bearbetats med
isopropanol, men de har ingen detaljerad information om hur de gick tillväga. Doseringen för A. racemosa var 40 mg/dag.
De vanligaste formerna som växterna användes på var som tablett och kapsel
(Tabell 12). Tretton växter ingick i någon form av tablett (A. racemosa, A. gigas, A.
sinensis, C. wilfordii, D. villosa, G. biloba, Glycine sp., Hypericum sp., P. umbrosa, S.
canadensis, S. cedron, S. ignatii och V. agnus castus).
Tabell 12. Användningssätt för växterna.
Användningssätt Vetenskapligt namn
Tablett
Actaea racemosa
Angelica gigas
Angelica sinensis
Cynanchum wilfordii
Dioscorea villosa
Ginkgo biloba
Glycine sp.
Hypericum sp.
Phlomis umbrosa
Sanguinaria canadensis
Simaruba cedron
Strychnos ignatii
Vitex agnus castus

Svenskt namn
Läkesilverax
Purpurkvanne
Kinakvanne
Oleanderfamiljen
Läkejams
Ginkgo
Sojabönsläktet
Johannesörtsläktet
Lejonsvanssläktet
Blodört
Träd
Ignatiusböna
Kyskhetsträd

Kapsel

Actaea racemosa
Angelica sinensis
Astragalus membranaceus
Camellia sinensis
Glycine sp.
Humulus lupulus
Panax ginseng
Pimpinella anisum
Piper methysticum
Valeriana officinalis

Läkesilverax
Kinakvanne
Kinesisk vedel
Te
Sojabönsläktet
Humle
Ginseng
Anis
Kava-kava
Läkevänderot

Framgår inte

Actaea racemosa
Glycine sp.

Läkesilverax
Sojabönsläktet

Tio av växterna användes som kapsel (A. racemosa, A. sinensis, A. membranaceus,
C. sinensis, Glycine sp., H. lupulus, P. ginseng, P. anisum, P. methysticum och
V. officinalis).
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I tre av studierna (Bronwyn et al., 2009; Nappi et al., 2005; Sánchez-Borrego et al.,
2015) verkar en redan existerande produkt ha använts, men i två av dem (Nappi et al.,
2005; Sánchez-Borrego et al., 2015) framgår det inte hur produkten är utformad och där
användes Glycine sp. respektive A. racemosa.

Hur mycket lindrar växterna de vasomotoriska symptomen?
Vid jämförelse mellan studierna finner man att antalet vallningar per dygn minskade i
snitt med 53 % (n=5) (Haines et al., 2008; Nahidi et al., 2012; Nappi et al., 2005;
Sánchez-Borrego et al., 2015; Sun, 2003) (Tabell 13). Den växt som gav största
minskningen av vallningar var P. anisum (74 % med p=0,001) (Nahidi et al., 2012)
medan Glycine sp. gav den minsta minskningen (50 % med p<0,01) (Sánchez-Borrego
et al., 2015)
Styrkan på vallningarna har minskat med i genomsnitt 52 % (n=2) (Nahidi et al., 2012;
Sánchez-Borrego et al., 2015). Största minskningen av styrkan gav P. anisum, 74 %
med p<0,001 (Nahidi et al., 2012), medan Glycine sp. gav den minsta minskningen,
38 % (p<0,01) (Sánchez-Borrego et al., 2015). Som visas i tabellen mätte inte Haines et
al. (2008) styrkan i sig men de noterade att minskning av vallningarna skedde i alla tre
grupperna de undersökte (milda, mellanstarka och starka vallningar). De drog därför
slutsatsen att växterna de undersökte, A. sinensis och A. membranaceus, även mildrar
styrkan på vallningarna.
Antal nattliga svettningar har minskat i snitt med 27 % (n=2) (Haines et al., 2008; Sun,
2003). Resultatet i Suns studie (2003) var mycket lägre (13 % med p<0,05) än i studien
från Haines et al. (2008) som låg på 41 % (p=0,471).
Att mängden svettningar har minskat i snitt med 27 % (n=2= och mängden vallningar
med 53 % (n=5) indikerar att mängden svettningar inte har minskat lika mycket som
mängden vallningar. Även om man räknar bort det låga resultatet i Suns studie (2003)
minskar mängden vallningar mer än mängden svettningar – 53 % (n=5) mot 41 %
(p=0,471).
Bronwyn et al. (2009), Chang et al. (2012), Nappi et al. (2005) och Sun (2003) har undersökt vasomotoriska symptom som helhet. Deras studier visar i genomsnitt en minskning av symptomen med 60 % (n=4), vilket är ett högre genomsnitt än värdena för
vallningar och svettningar separat. Tre av studierna har värden som ligger mycket nära
varandra, runt 65 % (n=3) medan Suns studie (2003) hade ett lägre resultat, 50 %
(p<0,01), vilket drar ner genomsnittet något.
Glycine sp. ingick i tre studier (Bronwyn et al., 2009; Sánchez-Borrego et al., 2015,
Sun, 2003). I två av studierna (Sánchez-Borrego et al., 2015; Sun, 2003) var resultatet
ungefär detsamma, cirka 50 % (n=2) förbättring av de vasomotoriska symptomen.
Bronwyn et al. (2009) studerade inte klimakteriebesvären var för sig utan tillsammans
och de fick ett bättre resultat, med 63 % (p=0,00) minskning av besvären. Här går det
inte att säga hur mycket vallningarna och svettningarna förändrades eller om de
förändrades över huvud taget. I artikeln från Sánchez-Borrego et al. (2015) noterades att
DT56a, som tas från en Glycine sp., innehåller 11 olika fytoöstrogener, vilket, enligt
författarna skulle kunna förklara släktets potential som dämpare av vasomotoriska
symptom.
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För A. racemosa, som också ingick i tre studier (Bronwyn et al., 2009; Nappi et al.,
2005; Sun, 2003) är resultatet bättre än för Glycine sp.. Om man bortser från att
Bronwyn et al. (2009) studerade alla klimakteriebesvär tillsammans och lägger samman
studiens resultat med de andra två studierna blir den genomsnittliga minskningen av de
vasomotoriska symptomen 59 % (n=3) för A. racemosa. Om man bara tittar på studierna
från Sun (2003) och Nappi et al. (2005) minskade de vasomotoriska besvären istället
med 56 % (n=2).
Tabell 13. Vad som undersöktes i studierna och hur mycket förändring växterna gav.
Reduktion av symptom
Procent

Växter
Glycine sp., Actaea racemosa
och Ginkgo biloba (Bronwyn
et al., 2005)
Cynanchum wilfordii, Phlomis
umbrosa och Angelica sinensis
(Chang et al., 2012)
Angelica sinensis och
Astragalus membranaceus
(Haines et al., 2008)

Pimpinella anisum (Nahidi et
al., 2012)

Actaea racemosa (Nappi et
al., 2005)

Glycine sp. (Sánchez-Borrego
et al., 2015)

Actaea racemosa, Camellia
sinensis, Glycine sp., Humulus
lupulus, Panax ginseng, Piper
methysticum och Valeriana
officinalis (Sun, 2003)

7

Kontrollgrupp eller
annan behandling
54 (homeopati)
(p=0,00)

Symptom
Flera klimakteriesymptom
tillsammans, varav
vasomotoriska var en.
Vasomotorsymptom

Experimentgrupp
63 (örtmedicin)
(p=0,00)
65 (p<0,01)

7 (inget p-värde
angivet)

Antal milda vallningar
Antal mellanstarka
vallningar
Antal starka vallningar
Antal nattliga svettningar
Antal vallningar efter
experiment
Antal vallningar efter
experiment och uppföljning
Styrkan på vallningar efter
experiment
Styrkan på vallningar efter
experiment och uppföljning
Antal vallningar

54 (p=0,002)
43 (p=0,107)

52 (p=0,062)
41 (p=0,031)

68 (P=0,293)
41 (p=0,471)
74 (p<0,001)

97 (p=0,104)
72 (p=0,030)
7
+3 (NS )

62 (p<0,001)

0,5 (NS)

74 (p<0,001)

+5 (NS)

65 (p<0,001)

+0,4 (NS)

63 (ört) (p<0,001)

Vasomotorsymptom
Antal vallningar för alla
Antal vallningar för de med
+6 vallningar/dygn
Styrkan på vallningarna för
alla
Styrkan på vallningar för de
med +6 vallningar/dygn
Antal vallningar
Antal svettningar
Vasomotoriska symptom

63 (p<0,001)
50 (p<0,01)
48 (p<0,01)

71 (lågdoserat
syntetiskt hormon)
(p<0,001)
60 (p<0,001)

38 (p<0,01)
36 (p<0,01)
53 (p<0,01)
13 (p<0,05)
50 (p<0,01)

”NS” står för ”Not Significant”, alltså icke signifikanta resultat (Nahidi et al, 2012).
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A. sinensis användes i två studier (Bronwyn et al., 2009; Haines et al., 2008). Om man
räknar ut ett medelvärde på alla värden Haines et al. (2008) mätt för att få en siffra som
kan jämföras med värdet från Bronwyn et al. (2009), ligger Haines et al. (2008) på 50 %
(varierande p-värden enligt Tabell 13) medan Bronwyn et al. (2009) ligger på 63 %
(p=0,00). A. sinensis har då generellt gett en förbättring av vasomotorsymptom med
56 % (n=2).
Nahidi et al. (2012) ville undersöka om effekten av medicineringen höll i sig för
P. anisum och bad därför deltagarna att skatta sina upplevelser av symptomen under de
följande 4 veckorna efter att de hade slutat ta medicinen. Resultatet visade att antal vallningar hade minskat med 74 % (p<0,001) efter 4 veckors medicinering och efter
ytterligare 4 veckor utan medicinering låg minskningen på 62 % (p<0,001). För styrkan
på vallningarna var värdena 74 % respektive 65 % (p<0,001 för båda värdena).
I de studier där kontrollgrupper användes reagerade grupperna mycket olika (Chang et
al., 2012; Haines et al., 2008; Nahidi et al., 2012). I studien från Haines et al. (2008)
ligger nivåerna på placebo lika högt eller mycket högre än för experiment-gruppen. I
studien från Chang et al. (2012) ligger värdet för kontrollgruppen mycket lägre, medan
värdet i studien från Nahidi et al. (2012) inte har minskat alls, utan tvärtom ökat. Haines
et al. (2008) menar att placeboeffekten brukar vara hög för den population de undersökte – kvinnor i Hongkong – men noterar samtidigt att effekten är ovanligt hög.
Forskarna har ibland olika åsikter om vilken växt som ger vilken effekt. Glycine sp.
anses i artiklarna från Sánchez-Borrego et al. (2015) och Sun (2003) kunna förbättra de
vaso-motoriska symptomen. I Bronwyn et al., (2009) ansågs Glycine sp. förändra
östrogenaktiviteten, medan A. racemosa och G. biloba ansågs minska de vasomotoriska
symptomen. A. sinensis ansågs i studien från Bronwyn et al., (2009) vara östrogenbalanserande, medan den i studien från Haines et al. (2008) ansågs behandla
menopaussymptom rent allmänt.
Två av studierna använde två andra mediciner som jämförelse mot de växtbaserade
medicinerna (Bronwyn et al., 2009; Nappi et al., 2005). Bronwyn et al. (2009) jämförde
växtmedicin mot homeopatisk medicin. Växtmedicinen gav bättre resultat, 63 %
(p=0,00) mot homeopatmedicinens 54 % (p=0,00). Ändå skattade gruppen som tog
homeopatmedicinen sina förbättringar som större än gruppen gjorde som tog
växtmedicinen.
Nappi et al. (2005) jämförde A. racemosa med TTSE, ett lågdoserat syntetiskt hormon.
TTSE minskade antal vallningar mer än örtextraktet, 71 % (p<0,001) mot 63 %
(p=0,00). Däremot minskade örtextraktet de vasomotoriska symptomen mer än TTSE,
63 % (p<0,001) mot 60 % (p<0,001). Snittas dessa värden blir minskningen för
A. racemosa 63 % (n=2) och för TTSE 66 % (n=2).
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Diskussion
Växter som används för vasomotoriska symptom
I studierna som undersökts har flera av de traditionella växterna mot klimakteriebesvär
använts, som H. lupulus, V. agnus castus, A. racemosa och Glycine sp. (Ljungqvist,
2011). Att dessa växter använts i studierna tyder på att man hade kunskap förr om hur
växter kunde hjälpa vid olika besvär. Även växter som inte använts inom den
västerländska örtmedicinen tas upp i studierna.
I studien från Haines et al. (2008) tar man upp A. sinensis och A. membranaceus, två
växter som har använts länge inom den traditionella kinesiska medicinen. C. wilfordii,
A. sinensis och P. umbrosa har använts traditionellt i både koreansk och kinesisk örtmedicin (Chang, 2012). Däremot har det inte alla artiklar angett vilka växter i undersökningarna som anses mildra klimakteriebesvär (Chang, 2012; Sun, 2003).
Ibland har det inte gått att få fram exakt vilken art eller sort man har undersökt i
studierna. Endast i ett fall (Chang et al., 2012) används något som verkar vara sortnamn
men i övrigt nämns inte något om sortnamn, vilket kan bero på att de inte har insett hur
viktigt det är att ange sorten eller att de inte har använt några sorter.
Släktet Glycine verkar det vara extra svårt att få någon kännedom om; trots att den är
med i tre studier är det ingen som skriver växtens vetenskapliga namn, istället används
engelska ord som ”soy” och ”tofu”. Samma problem återfinns i litteraturen, där till
exempel Singh & Ernst (2008) beskriver hur Aspirin kom till, men inte anger vilken
pilbark forskarna hittade det aktiva ämnet i eller vilken spirea-art forskarna sedan tog
ämnet ifrån. Tillika tar författarna i sitt kapitel om växter upp svampar, trots att dessa
ingår i ett eget rike (Singh & Ernst, 2008).
Att artikelförfattarna – och även flera av källorna till detta arbete – inte alltid använder
det vetenskapliga namnet på växterna är svårt att förstå för en växtkunnig person.
Kanske är det så att den som forskar i ett ämne, inte är lika insatt i ett annat ämne eller
så är okunskapen stor om hur viktigt det är att veta exakt vilken art man talar om. Även
om A. racemosa ger effekt på klimakteriebesvär, är det inte lika självklart att de andra
arterna inom släktet Actaea ger samma effekt på besvären.
Att inte alla studierna i undersökningen tar upp alla ingredienser de använder i
tabletterna och kapslarna är också det en klar brist, eftersom allt innehåll, rent teoretiskt
i alla fall, skulle kunna påverka resultatet.

Vilka delar av växterna används?
Rötter verkar vara den mest kraftfulla växtdelen sett utifrån hur många gånger de används i medicinerna. Det är många processer som pågår i rötterna, som socker- och
näringsutbyte med bland annat mykorrhiza-svampar (Ericsson, 2009). Dessutom
fungerar rötterna ofta som lager för extra näring (Capon, 2010). Kanske kan processerna
och lagringen vara skälet till att rötter verkar vara den växtdel som används mest till
örtmedicin.
Att det finns information om vilken växtdel som används är viktigt i undersökningar där
växter ingår, eftersom det ofta har visat sig att det verksamma ämnet inte finns i hela
växten, utan bara i en del av den (Singh & Ernst, 2008). En studie som genomförs på en
växtdel som inte innehåller det aktiva ämnet ger naturligt nog sämre resultat än en
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studie som genomförs på en växtdel med det aktiva ämnet. Vilken växtdel som används
i studien borde framgå i artiklarna för att läsaren ska kunna bilda sig en egen
uppfattning över studiens resultat.
Kanske beror avsaknaden av information om växtdel på att forskarna i de undersökta
studierna själva inte alltid vet vilka delar som används, som när de använder färdiga
mediciner, eller att de redan själva vet vilken del som används och därför inte tänker på
att redogöra för det i sina artiklar.

Vilket sätt används växterna på?
I endast tre fall framgår det hur preparatet som deltagarna ska undersökas på bereds.
I ytterligare ett fall beskrivs växttextraket på ett sätt som gör att den som är insatt i tillvägagångssätten förstår vad som kan ha gjorts. Beredningssätten är heller inte oviktig
information då fel extraheringsmetod kan förstöra det verkningsfulla ämnet i växterna.
Det skulle göra det lättare att jämföra studierna om denna information framgick i alla
artiklarna.
I vissa fall nämner man inte i vilken form medicinen ges eller vad placebon innehåller
vilket kan vara viktigt för den som kan sina växter. Att en tablett innehåller majsstärkelse som fyllnadsmaterial kan kanske påverka resultatet på ett annat sätt än om den
innehåller till exempel potatisstärkelse.

Hur mycket lindrar växterna de vasomotoriska symptomen?
Resultaten från studierna visar ofta en minskning av de vasomotoriska problemen med
60 %, ibland lägre. En studie som sticker ut är den från Nahidi et al. (2012) där förbättringarna är högre än i övriga studier. Dessutom är förbättringarna lika höga för både
antal och styrkan på vallningarna.
Minskningen av antalet svettningar blev i genomsnitt mycket mindre än minskningen av
antalet vallningar. Detta skulle kunna bero på att svettningar är en mycket starkare
kroppsreaktion än vallningar. Eftersom örtmedicin har en ganska mild effekt (Eklöf,
2007) räcker kanske inte effekten till för att minska svettningarna mer.
Styrkan på vallningarna minskade ungefär i paritet med minskningen av antalet
vallningar. Detta resultat är dock något osäkert eftersom endast två studier studerade
styrkan på vallningarna och dessa studier använde olika växter som gav mycket olika
resultat.
Att vallningarna har minskat i antal och styrka men inte klingat ut helt för alla kan bero
på den milda effekt som örtmedicinen har (Eklöf, 2007). Den verkar med andra ord
dämpa symptomen men bara ta bort dem helt för dem som hade milda symptom från
början. Det här stämmer med resultatet från Haines et al. (2008) där styrkan på vallningarna minskade för alla grupperna, men de som hade starka vallningar minskade till
mellanstarka vallningar, inte till milda vallningar.
Något ovanligt var att kontrollgrupperna reagerade så olika. Chang et al. (2012) hade
ganska låg minskning för kontrollgruppen, vilket skulle kunna anses normalt för en
placeboeffekt. Haines et al. (2008) menade att placeboeffekten är hög för kvinnor i
Hongkong, men ovanligt hög för den studie de genomförde. Så kan det kanske vara, att
olika populationer reagerar olika starkt på placebon, men om detta stämmer borde värdena för experimentgruppen vara lika höga som för kontrollgruppen eftersom studien
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var dubbelblind. Tack vare det höga resultatet för kontrollgruppen kunde Haines et al.
(2008) konstatera att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan experiment- och
kontrollgruppen.
För Nahidi et al. (2012) är det intressant att vallningarna ökade både i frekvens och i
styrka för kontrollgruppen. Studien ska vara dubbelblind, men det står inte beskrivet hur
de gick tillväga, så kanske detta har missats eller missförståtts av forskarna. En annan
möjlig förklaring är att besvären faktiskt försämrades för kontrollgruppen. Detta skulle
då kunna betyda att förbättringarna hos experimentgruppen är större än vad procentsatsen anger eller att besvären varierar med tiden. Hade fler studier använt kontrollgrupper hade man kunnat se om även dessa grupper hade fått ökat antal vallningar under
undersökningsperioden.
Nahidi, et al. (2012) är de enda som kontrollerar deltagarna under en tid före själva experimentet och som undersöker vad deltagarna äter under tiden undersökningen pågår,
en ganska så relevant information eftersom det finns växtbaserade livsmedel som innehåller fytoöstrogener. Det är också den enda studien som följer upp deltagarna efter
experimentets slut. Att värdena höll sig på ganska hög nivå även efter flera veckors
uppehåll är intressant och frågan är om man hade kunnat ge en mindre dos under längre
tid och ändå fått lika bra resultat.
Glycine sp. ökade inte östrogennivån i studien från Chang et al. (2012) men minskade
ändå de vasomotoriska symptomen signifikant, trots att läkarvetenskapen anser att det
är just ökad mängd östrogen som minskar mängden vasomotoriska problem. Kanske
beror inte de vasomotoriska symptomen på den minskade mängden östrogen trots allt?
Samtidigt menade Sánchez-Borrego et al. (2015) att deras medicin baserad på Glycine
sp. hade 11 olika fytoöstrogener, vilket skulle kunna förklara dess potential som
dämpare av vasomotoriska symptom. Kanske det är så att fytoöstrogener i sig inte
påverkar mängden östrogen i kroppen, utan bara förbättrar de vasomotoriska
symptomen? I så fall skulle detta vara ett genombrott eftersom ökad mängd syntetiskt
östrogen anses öka risken för till exempel stroke och bröstcancer.
I studien från Bronwyn et al. (2009) ingick Hypericum sp.. Med tanke på att Hypericum
sp. kan påverka andra mediciner negativt är frågan hur örten påverkar andra örter (Singh
& Ernst, 2008). Kan den ha dragit ner resultatet för örtmedicinen i studien eller är örtmedicinen balanserad så att Hypericum sp. inte påverkar de andra örterna i medicinen
negativt? Saken diskuteras inte i studien, så frågorna kvarstår.
Resultaten är någorlunda samstämmiga där samma växt har använts. Sun (2003) ligger
dock 10 % lägre än övriga studier på A. racemosa och Bronwyn et al. (2009) ligger
10 % högre än övriga studier på Glycine sp.. Här vet vi inte om det är samma art av
Glycine sp. som har använts i de olika studierna. Värdena kan också skilja sig beroende
på hur fytoämnena har bearbetats, till exempel vilken extraktionsmetod eller temperatur
som använts.
Vad gäller vilken växt som är effektiv eller inte går åsikterna isär i litteraturen. Medan
Singh & Ernst redan 2008 hade gått igenom studier för till exempel rödklöver och funnit att det fanns stark evidens för att växten förbättrade klimakteriebesvär, menar Bixo
(2014) att det inte är tillräckligt forskat på växten för att den skulle kunna rekommenderas. Och då har ändå Singh & Ernst (2008) tittat både på hur många studier som genomförts, hur vetenskapliga de varit och vilka resultat växten gav på klimakteriebesvären.
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Ekström (2005) skriver att forskningen visar att A. racemosa har motsatt effekt på
vasomotoriska symptom. Detta är tvärtemot det Singh & Ernst (2008) för fram, att
A. racemosa har effekt men att studierna behöver genomföras mer vetenskapligt, vilket
bekräftas av resultatet i denna litteraturstudie.
Bixo (2014) menar att syntetiskt hormon förbättrar de vasomotoriska symptomen med
upp till 90 % och enligt Ekströms efterforskning (2005) kan de växtbaserade medicinerna inte förbättra symptomen lika mycket. Detta har också bevisats av studierna där
det enda värde som ligger ovan 90 % är placeboeffekten för antal starka vallningar i
studien från Haines et al. (2008). Även resultatet från Nappi et al. (2005) stödjer tesen
att syntetiskt hormon minskar symptomen mer än fytomedicinerna gör. Deras lågdoserade syntetiska hormonpreparat minskade antal vallningar med 71 % jämfört med
fytomedicinen som minskade vallningarna med 63 %.
Ovanstående är helt i linje med det som Eklöf (2007) tar upp – örterna har en mildare
effekt än läkemedel. Och det behöver inte vara fel. För den som har få eller milda vallningar kan kanske en örtbehandling vara fullt tillräcklig. Den som har starka vallningar
eller nattsvettningar kan också tycka att det räcker att få ner svettningarna så pass att
hon kan sova natten igenom eftersom god sömn förbättrar hälsa och humör betydligt.
För kvinnor som av olika anledningar helst inte vill ta syntetiska hormoner eller som har
en mildare form av vasomotoriska symptom kan det vara en framkomlig väg att först
prova fytomediciner. Skulle detta inte fungera kan man välja att prova antidepressiva
läkemedel och i slutänden syntetiska hormoner.
Bronwyn et al. (2009) jämförde fytomedicin med homeopatisk medicin. Fytomedicinen
gav bättre resultat än homeopatmedicinen, men resultatet för den homeopatiska
medicinen är tillräckligt bra för att vilja använda den medicinen. Värt att veta är att
homeopatisk medicin kan innehålla ämnen från djurriket (Bilaga 2).
Flera studier använde blandningar av växter i sina mediciner (Bronwyn et al., 2009;
Chang et al., 2012; Haines et al., 2008; Sun, 2003). Det finns många ämnen i växterna
vilket kan göra det svårt att veta exakt vad som påverkar, om dessutom flera växter
används samtidigt blir bilden mycket mer komplex och svårare att tolka.

Studiens metod, reliabilitet och validitet
För denna studie valdes litteraturstudie som metod. Optimalt hade varit att utföra egna
experiment, men det hade inte varit realistiskt, varken tidsmässigt eller etiskt eftersom
det då hade behövts fler deltagare än undertecknad för att genomföra experimentet. Det
näst bästa var att undersöka vad andra hade kommit fram till i sin forskning.
Försök har gjorts att redovisa exakt hur och när sökningen efter artiklarna gjordes för att
samma sökning ska kunna utföras av någon annan. Eftersom alla artiklarna undersökte
de vasomotoriska förändringarna genom örtbehandling antas validiteten vara ganska
hög.
För att öka tillförlitligheten över resultatet har försök gjorts att noga referera till källorna
i texten och att tydligt redogöra för vad som gjorts, som vid sökningen av växtnamnen.
Att flera studier innehöll blandningar av örter i sina behandlingar gör resultatet svårtytt.
En översikt över studier som studerade en växt i taget hade antagligen gett ett säkrare
resultat. Det hade i vilket fall varit lättare att dra slutsatser av varje växts förmåga att
minska de vasomotoriska symptomen. Ett alternativ hade också varit att studera de
30

källor som artiklarna hänvisar till när de skriver om växternas effekt på vasomotoriska
symptom, men det fanns inte alltid beskrivet i artiklarna om vilka växter i undersökningen som hade effekt på de vasomotoriska symptomen.
Valet av sökord kan ha påverkat resultatet. Ett exempel är att de tre översättningarna för
ordet ”örtmedicin” breddade sökningen betydligt. Hade endast en eller två av översättningarna använts hade sökresultatet blivit mindre och kanske hade det påverkat studiens
resultat.

Reliabilitet, validitet och metod för artiklarna i litteraturstudien
Ganska sällan är de vetenskapliga namnen på växterna inkluderade. Ofta rör det sig om
växter som är helt okända i Sverige och det gör det svårt att veta vilken växt det handlar
om. Att flera av studierna har gjorts på färdig medicin eller blandningar av flera växter
gör att det är svårt att dra någon större slutsats över varje enskild växts inverkan på de
vasomotoriska symptomen.
Ofta saknas inte bara de vetenskapliga namnen utan också viktig information om hur
undersökningarna har gått till väga.
•
•

En artikel saknar detaljer om rekryteringen av deltagare (Sun, 2003).
Tre saknar helt eller delvis vetenskapliga namn på växterna de använder
(Bronwyn et al., 2009; Sánchez-Borrego et al., 2015; Sun, 2003)
• Fyra av studierna saknar kontrollgrupp (Bronwyn et al., 2009; Nappi et al.,
2005; Sánchez-Borrego et al., 2015; Sun, 2003). Sánchez-Borrego et al. (2015)
har den största undersökningsgruppen totalt sett (631 deltagare), ändå har de inte
valt att dela upp den i experiment- och kontrollgrupp.
• Fyra av studierna saknar information om vilken växtdel som används (Bronwyn
et al., 2009; Nappi et al., 2005; Sánchez-Borrego, Mendoza & Llaneza, 2015;
Sun, 2003).
• Fyra av studierna beskriver inte alls eller bara delvis hur de beredde växterna
(Bronwyn et al., 2009; Nappi et al., 2005; Sánchez-Borrego et al., 2015; Sun,
2003).
Kritiken, som bland annat Spetz Holm & Hammar (2014), Singh & Ernst (2008) och
Bixo (2014) för fram om studier utförda på örtmedicin, är fullt förståelig. Studierna som
undersöktes i denna studie är för det mesta antingen inte tillräckligt vetenskapligt
utförda eller inte tillräckligt redovisade i artikeln. Ett exempel är Nahidi et al. (2012)
som vid beskrivning av experimentet verkar ha utfört studien vetenskapligt, men vissa
fakta saknas i texten (det anges inte vilka formulär som fylls i), eller är otydligt
beskrivna (genomförde alla kvinnorna studien?), vilket gör att frågor hela tiden dyker
upp kring hur de genomförde studien. För Sánchez-Borrego et al. (2015) är det oklart
när alla formulär fylldes i och av vem. Det är också svårt att utläsa i artikeln vilka
formulär och frågor det handlade om.
Alla studierna använder formulär där deltagarna själva skattar mängden och styrkan i de
vasomotoriska symptomen. Det finns möjlighet att vetenskapligt undersöka hudens
förändringar under en vallning (Sundström Poromaa et al., 2014). Hade detta gjorts i
studierna hade resultaten kunnat säkerställas bättre än vid självskattningar. Men eftersom studierna utfördes under längre tid – från en upp till sex månader – kanske det inte
är praktiskt genomförbart att mäta på hudförändringar under hela studien och mätinstrumenten är kanske inte bärbara eller kan lagra data för flera dagar i rad.
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Värt att märka är att inga av studierna i undersökningen har genomförts i länder där
örtmedicin har använts under lång tid, som Tyskland och Kina (Singh & Ernst, 2008),
Frankrike och England (egen erfarenhet). Varför sökresultatet inte gav några studier
från dessa länder kan vara svårt att veta. Det skulle kunna vara så att studier inte utförs i
dessa länder, men det kan också vara så att studierna inte har översatts till engelska.
Sökportalen Discovery täcker heller inte alla vetenskapliga databaser och de
litteraturstudier som hittats i ämnet innehåller många fler studier än vad som hittades via
Discovery. Därför är sannolikheten ganska stor att det finns många fler vetenskapliga
studier av örtmedicin mot vasomotoriska symptom än vad som tas upp i denna studie.

Slutsatser
Flera av artiklarna har fått resultat som visar att örtmedicin minskar de vasomotoriska
symptomen statistiskt signifikant. Detta indikerar att det finns växter som hjälper mot
vasomotoriska besvär vilket även litteraturstudierna från Cheema, Coomarasamy & ElToukhy (2007) och Chen, Lin & Liu (2015) visar.
Det finns bland patienter flera anledningar till varför de inte kan eller vill ta syntetiska
hormoner. En anledning är att kvinnor som söker vård för klimakteriebesvär ofta inte
vill ha syntetiska hormoner för att de är rädda för biverkningar. En annan anledning är
att det finns flera kontraindikationer på att ta syntetiskt hormon. En kvinna kanske redan
tar en medicin som inte fungerar ihop med hormonerna. En annan kvinna kan tillhöra en
riskgrupp för bröstcancer eller stroke, och en tredje kan vara allergisk mot hormonmedicinen.
Även växter kan ge upphov till biverkningar. Den mest uppenbara biverkningen är om
man är allergisk mot växten som används i medicinen (Sun, 2003). Men även andra
biverkningar skulle kunna uppstå, som tillväxt av livmoderslemhinnan eller blödningar,
speciellt i samband med intag av antikoagulerande medicin (Haines et al., 2008).
Örtmedicin skulle kunna var en alternativ väg till läkning och därför är det viktigt att
fortsätta forska på växternas förmåga att mildra eller ta bort klimakteriebesvär. Här är
det också viktigt att studera om växterna ger biverkningar eller risker. Resultaten från
forskningen skulle kunna vara grunden till en ny behandlingsform, där kvinnorna skulle
kunna få möjligheten att prova de olika behandlingarna stegvis.
En patient som vill prova andra behandlingar skulle i första steget få prova fytomediciner som det genomförts god vetenskaplig forskning på, för att se om dessa kan ge tillräcklig effekt på hennes besvär. Skulle hon uppleva att dessa inte fungerar tillräckligt
bra för henne skulle hon kunna prova antidepressiva läkemedel som har en lägre effekt
än syntetiska hormoner och mindre risk för sjukdomar, men biverkningar (Bixo, 2014).
Skulle inte de läkemedlen fungera tillräckligt bra skulle kvinnan då i sista hand kunna
gå över till syntetiska hormoner. På så sätt kan patienten få prova medicinerna i ökande
styrka istället för som det har varit förut när hon ofta fått den starkaste medicinen med
de största biverkningarna på en gång utan att först ha fått prova andra former av behandlingar.
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Vidare forskning
Utifrån studierna är det några fall som sticker ut och som skulle vara intressanta att fortsätta forska på. Ett fall är effekt som Glycine sp. har på de vasomotoriska symptomen.
För om resultatet stämmer i studien från Chang et al. (2012) så minskade Glycine sp. de
vasomotoriska symptomen utan att östrogenet ökade hos deltagarna. Här skulle vidare
studier på vad som sker i kroppen vid intag av Glycine sp. kunna ge bättre kunskap om
vad som faktiskt sker i en kvinnas kropp vid vasomotoriska symptom och vad i
växtsläktet som får symptomen att minska. Kanske är problemet med svettningar och
vallningar inte alls den minskande mängden östrogen, och kanske går det att minska de
vasomotoriska besvären utan att höja mängden östrogen och därmed utan att kvinnorna
utsätter sig för ökade risker och biverkningar.
Ett annat fall är P. anisum, som minskade både antal och styrkan på vallningarna betydligt (Nahidi et al., 2012). Detta verkar vara en växt vars förmåga att minska de vasomotoriska symptomen inte är särskilt känd i västvärlden (studien utfördes i Iran).
Eftersom P. anisum gav 74 % förbättring av både antal och styrkan hos vallningar borde
den vara högintressant att studera vidare på, i synnerhet här i Sverige där den kan odlas.
Att som Haines et al. (2008) dela upp deltagarna i grupper om milda, mellanstarka och
starka vallningar verkar ge mer kunskap om växternas effekt. Forskarna kan då uttyda
mer ur resultatet, som att alla grupperna får mildare vallningar än från början men att de
som hade starka vallningar innan studien istället har mellanstarka vallningar i slutet av
studien.
Det har varit svårt att utvärdera varje växts förmåga att lindra vallningar och svettningar
eftersom flera studier använde blandningar av flera växter. Dessutom mätte studierna
olika symptom vilket också försvårade jämförelsen mellan resultaten. Flera av artiklarna
saknar relevant information om växterna och ibland även kontrollgrupper. Undersökningstiden varierade från en månad till ett halvår i studierna. Optimalt vore att ha en
undersökning där det framgår hur växterna påverkar kroppen under längre tid. Detta
skulle även kunna ge kunskap om eventuella biverkningar från växterna.
Därför skulle en longitudinell undersökning kunna genomföras där varje experimentgrupp får medicin med endast en växt i och där grupperna jämförs med en kontrollgrupp. Detta skulle kunna ge jämförbara resultat grupperna emellan. I samma studie
skulle även syntetiska hormoner, TTSE och antidepressiva läkemedel kunna vara med
för att få en plattform där man har undersökt samma sak.
I undersökningen vore det optimalt om antal vallningar, antal svettningar och styrkan på
vallningarna undersöktes, uppdelade efter hur starka vallningarna är från början. Att
använda objektiva mätmetoder och inte bara självskattningsformulär skulle också säkra
resultatet mer vetenskapligt. Objektiva undersökningsmetoder skulle kunna ge mer information om vilka förändringar som sker i kroppen men också upptäcka eventuella
biverkningar med örtmedicinerna.
Naturligtvis skulle information om växternas vetenskapliga namn, vilka delar av
växterna som används och hur de bereds redovisas. Genom en sådan studie skulle det
kunna säkerställas på ett vetenskapligt sätt vilken effekt och vilka biverkningar växterna
har vilket skulle kunna bilda en grund för en ny behandlingsform.
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Bilaga 1: Härledning av växtnamn
I artiklarna redovisades ibland vetenskapliga, ibland engelska och ibland kinesiska
växtnamn. En härledning till vetenskapliga namn – och svenska där så fanns – fick
därför utföras (Tabell 14). Via hemsidor på Internet hittades de flesta namnen, men för
två av växterna (Glycine sp. och Hypericum sp.) angav inte artiklarna vilken art det
handlade om (Bronwyn et al., 2009; Sánchez-Borrego, et al., 2015; Sun, 2003). Därför
finns det heller inget artepitet på dessa växter. Adresserna till hemsidorna återfinns
under tabellen och i avsnittet ”Växtnamn.”
Tabell 14. Härledning av växtnamn, från namn redovisade i artiklarna till det svenska namnet.
Namn angivet i artikeln
Härledning, steg 1
Angelica gigas Nakai
Angelica sinensis (Dang Gui)
Astragalus membranaceus (Huang Qi)
Black cohosh

Oxford: Cimicifuga racemosa

Cedron-simarumba ferroginea

Alternativmedicin: Simaruba cedron,
träd
UMMC: Vitex agnus castus

Chasteberry
Cimicifuga racemosa
Cynanchum wilfordii Hemsley
Dong quai
Gingko biloba
Green tea (Camellia sinensis)
Hops (Humulus lupulus)
Ignatia amara
Kava (Piper methysticum)
Mexican wild yam
Panax ginseng
Phlomis umbrosa Turcz
Pimpinella anisum
Sanguinaria canadensis
Soy
Soya isoflavones
St John's wort
Tofu
Valerian (Valeriana officinalis)

UMMC: Angelica sinensis

Alternativmedicin: Ignatiusböna
UMMC: Dioscorea villosa

Tyda: Soja
Tyda: Soja isoflavoner (växtöstrogener
av soja)
Oxford: Betecknar en Hypericum sp.,
vilken som helst
Tyda: Sojabönost

Härledning, steg 2
SKUD: Purpurkvanne
SKUD: Kinakvanne
SKUD: Kinesisk vedel
SKUD: Läkesilverax, Actaea
racemosa
SKUD: Växten fanns ej i databasen
SKUD: Kyskhetsträd
SKUD: Läkesilverax, Actaea
racemosa
SKUD: Cynanchum tillhör familjen
oleanderväxter
SKUD: Kinakvanne
SKUD: Ginkgo, Ginkgo biloba
SKUD: Te
SKUD: Humle
SKUD: Strychnos ignatii
SKUD: Kava-kava
SKUD: Läkejams
SKUD: Ginseng
SKUD: Phlomis ingår i
lejonsvanssläktet
SKUD: Anis
SKUD: Blodört
SKUD: Glycine sp., oklart vilken
SKUD: Glycine sp., oklart vilken
sojaväxt
SKUD: Johannesörtssläktet
SKUD: Glycine sp., oklart vilken
SKUD: Läkevänderot

De hemsidor som användes var följande:
•
•
•
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SKUD, Svensk kulturväxtdatabas:
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/vaxtnamn/
Oxford English Dictionary, inloggning via högskolan i Gävles bibliotek:
http://www.oed.com.webproxy.student.hig.se:2048/
Tyda, engelskt-svenskt-engelskt lexikon, Tyda Sverige AB:
http://tyda.se/

•
•
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UMMC, University of Maryland Medical Center:
http://umm.edu/health/medical/
Alternativmedicin.se, Lundberg Selection AB:
http://www.alternativmedicin.se/index_Homeopatpreparat.html

Bilaga 2: Ingredienser i artiklarnas örtmediciner
I några av artiklarna redovisades allt innehåll i de tabletter och kapslar som deltagarna
intog (Bronwyn et al, 2009; Chang et al., 2012; Nahidi et al. 2012) (Tabell 15). För att
ge en så rättvis bild som möjligt av innehållet anges här alla ingredienser som togs upp i
artiklarna. I tabellen används de ord eller namn på ingredienserna som användes i
artiklarna.
Tabell 15. Ingredienser i studiernas preparat
Studie
Preparat och ingredienser
Bronwyn et al., 2009 Klimakt-Heel R
Sanguinaria canadensis D3
Sepia succus D4 (bläckfiskbläck*)
Ignatia amara D4
Cedron-simarumba ferroginea
Lachesis muta D12 (ormgift*)
Sulphur D4
Stannum metallicum D1
Femolene Ultra
Soya isoflavones

Chang et al., 2012

Haines et al., 2008

Nahidi et al., 2012
Nappi et al., 2005
Sánchez-Borrego et
al., 2015
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Black cohosh
Mexican wild yam
Dong quai
Chasteberry
Gingko biloba
St John's wort
Folic acid
Biotin
Magnesium
Zinc
Cynanchum wilfordii Hemsley
Phlomis umbrosa Turcz
Angelica gigas Nakai
Majsstärkelse
Mikrokristallinsk cellulosa
Hydroxypropyl metylcellulosa
Titandioxid
Kiseldioxid
Magnesiumstearat
Glycerolmonofettsyraester
Lackfärg
Placebo: majsstärkelse
Dang Gui Buxue Tang
Angelica sinensis (Dang Gui)
Astragalus membranaceus
(Huang Qi)
Pimpinella anisum
Potatisstärkelse
Placebo: potatisstärkelse
Remifemin R
Cimicifuga racemosa
TTSE
DT56a (Femarelle) R
Tofu

Fortsättning tabell 15
Studie
Preparat och ingredienser
Sun, 2003
Morning capsule
Panax ginseng
Black cohosh (Cimicifuga
racemosa)
Soy
Green tea (Camellia sinensis)
Evening capsule
Black cohosh (Cimicifuga
racemosa)
Soy
Kava (Piper methysticum)
Hops (Humulus lupulus)
Valerian (Valeriana officinalis)

