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Sammanfattning 
 
Inledning: Depression blir allt vanligare i västvärlden och drabbar människor i alla 
åldrar. Kvinnor drabbas i något högre utsträckning än män. I Sverige ökar 
sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa. Personer som drabbas av en depression får 
ofta sämre livskvalité. För att förhindra funktionsnedsättning på grund av depression är 
det viktigt att adekvat behandling sätts in i ett tidigt skede. Tidig behandling minskar 
även risken för återinsjuknande. Vid en depression är det olika signalämnen i hjärnan 
som har hamnat i obalans. Några av de signalämnen som är inblandade vid depression är 
serotonin, dopamin och noradrenalin. Johannesört, Hypericum perforatum, har sedan 
länge använts som behandling mot lätt nedstämdhet och lindrig oro. I Sverige finns 
Johannesört i dagsläget registrerat som traditionellt växtbaserat läkemedel. Johannesört 
sägs påverka det synaptiska återupptaget av flera neurotransmittorer, framförallt 
serotonin, dopamin, noradrenalin och GABA. Verkningsmekanismen för Johannesört är i 
nuläget inte helt klarlagd då växten innehåller >150 olika ämnen. Hyperforin och 
hypericin är två av de mest intressanta ämnena i växten. Johannesört säljs receptfritt, 
vilket kan vara problematiskt då växten inducerar cytokrom p-450 systemet och därmed 
kan orsaka allvarliga läkemedelsinteraktioner.  
Syfte: Denna litteraturstudie undersöker om Johannesört har effekt vid mild till måttlig 
egentlig depression hos vuxna. Vidare undersöks säkerheten av preparatet både vid 
korttids- och långtidsanvändning. Även klinisk relevans av potentiella interaktioner 
undersöks. 
Metod: Resultatet i detta arbete grundar sig uteslutande på vetenskapliga artiklar från 
PubMed. Sökningar har utförts både fritt och i form av Mesh-termer med olika 
kombinationer av sökord. Ett inklusionskriterium som gällde för samtliga sökningar var 
att artiklarna inte fick vara äldre än 15 år gamla. Övriga inklusionskriterier var att 
artiklarna skulle vara originalartiklar och randomiserade kontrollerade prövningar, som 
utförts på vuxna med lätt till måttlig egentlig depression. Studierna skulle haft för avsikt 
att undersöka effekt och säkerhet av Hypericum perforatum. Vid urval av artiklar 
avseende interaktioner inkluderades studier utförda på vuxna i form av kliniska 
prövningar. Exklusionskriterier var studier utförda på personer under 18 år. Övriga 
sökningar har utförts via sökmotorn Google.  
Resultat: I 5 av de 6 ingående effekt- och säkerhetsstudierna har en positiv effekt av 
behandling med Johannesört jämfört med placebo och- eller fluoxetine påvisats. I studien 
där ingen signifikant skillnad erhölls sågs dock en signifikant skillnad avseende remission 
mellan de som behandlats med Hypericum (24 %) eller fluoxetine (28  %) jämfört med de 
som fått placebo (7 %). Biverkningsfrekvensen har varit låg i de 6 ingående studierna som 
undersökt effekt och säkerhet av Johannesört. De vanligaste rapporterade biverkningarna 
är besvär från mag- tarmkanalen. Andra observerade biverkningar inkluderar bland 
annat hudutslag. Deltagare som behandlats med fluoxetine har haft en något högre 
biverkningsfrekvens än de som behandlats med Hypericum eller placebo. Resultat från de 
ingående långtidsstudierna visar på att Johannesört är ett säkert preparat vid 
långtidsbehandling. I 3 av 4 interaktionsstudier sjönk Area under the Curve (AUC) för 
aktuella läkemedel efter samtidig behandling med Johannesört. En potentiellt klinisk 
relevans sågs i två av dessa studier. Lågdos extrakt (ZE 117) av Johannesört 
samadministrerat med preventivmedlet lovelle påverkade inte plasmakoncentrationen av 
lovelle och ansågs inte vara kliniskt relevant. 
Diskussion: De ingående studierna visar positiva, samstämmiga resultat avseende både 
effekt och säkerhet. Hur pass kliniskt relevanta interaktionsriskerna är skiljer sig åt 
beroende på sort av Hypericumextrakt, samt vilket läkemedel som det samadministreras 
med. Faktorer som påverkar är bland annat mängden hyperforin i det aktuella 
Hypericumpreparatet. Preparat med lågt innehåll av hyperforin verkar korrelera med 
mindre kliniskt relevanta interaktioner.  
Slutsats: Johannesört kan med fördel prövas av patienter med mild till måttlig egentlig 
depression innan påbörjan av behandling med konventionella läkemedel. Den främsta 
fördelen med Johannesört är den mildare biverkningsprofilen jämfört med traditionella, 



 

antidepressiva läkemedel. Johannesört bör endast användas som monoterapi på grund av 
interaktionsrisken med andra läkemedel. 
Nyckelord: St. John’s Wort, Hypericum Perforatum, depression, efficacy, safety 
 
 

Ordlista 
 
ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
 
DSM-5: Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
 
Major Depression Disorder (MDD): Egentlig depression 
 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS): Skattningsskala som 
hjälp vid diagnostisering av depression 
 
VBL: Växtbaserade läkemedel 
 
TVBL: Traditionellt växtbaserade läkemedel 
 
Cytokrom p-450: En grupp järnproteiner som är inblandade i metabolismen av en stor 
mängd läkemedelssubstanser 
 
Area Under Curve (AUC): Mått på koncentration av läkemedel i plasma vid olika 
tidpunkter 
 
Hamilton Depression Rating Scale (HAMD): Frågeformulär som hjälper till att 
bedöma svårighetsgraden av en depression. HAMD finns med olika antal frågor och 
poäng. 
 
Baslinje: Startvärden precis innan en studie börjar 
 
Clinical Global Impressions (CGI, CGI-S, CGI-I): Skattningsskala för bedömning 
av allvarlighetsgraden av en depression 
 
Intention to treat (ITT): Alla randomiserade patienter i en studie. Även de som inte 
slutför behandlingen räknas med i ITT-analysen. 
 
Monoaminoxidasinhibitors (MAO-I): En grupp antidepressiva läkemedel 
 
Remission: Tillfällig förbättring av depressionssymptom 
 
Beck Depression Inventory (BDI): Ett instrument som hjälper till att bedöma 
depressionsgrad 
 
Body Mass Index (BMI): Mått på förhållandet mellan en persons längd och vikt 
 
Prospektiv studie: Studien följer individer under en viss period framåt i tiden 
 
Kohortstudie: En studie under en viss tidsperiod på en population som har en bestämd 
gemensam egenskap 
 
Korsningsstudie: En Studie där deltagarna får ta del av olika behandlingar under olika 
tidsperioder. På så vis agerar de som egen kontroll av given behandling. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Depressioner 
 
Depressioner blir allt vanligare i västvärlden och tillhör numer de stora folksjukdomarna. 
Sjukdomen drabbar människor i alla åldrar. Dock löper kvinnor en något högre risk att 
drabbas av depressioner jämfört med män. Enligt Socialstyrelsens 
behandlingsrekommendationer vid depression och ångestsyndrom, löper kvinnor 36 % 
risk att drabbas av depression någon gång i livet. Detta kan jämföras med 21 % risk för 
män [1]. 
 
I Sverige sjukskrivs alltfler personer till följd av psykisk ohälsa. Av sjukskrivningarna 
inom psykisk ohälsa innefattar 90 % diagnoser inom området ångest och depression. En 
pågående depression innebär ofta försämrad livskvalité för den drabbade och att sköta 
arbete och vardagliga sysslor kan vara problematiskt. Personer som i tidig ålder drabbas 
av en depression löper 60-70 % risk att återinsjukna senare i livet. Socialstyrelsen 
påpekar vikten av att tidigt sätta in adekvat behandling för att undvika långvarig 
sjukskrivning, samt för att förhindra funktionsnedsättning. Insättande av behandling i ett 
tidigt skede minskar också risken för återinsjuknande [1]. Långvariga depressioner, samt 
återfall i depression, kan påverka delar av hjärnan på ett negativt sätt som kan leda till 
försämrad koncentrationsförmåga och försämrat minne [2]. 
 
Samsjuklighet är vanligt vid depression. Missbruk, kronisk smärta eller psykiatriska 
funktionsnedsättningar är exempel på tillstånd som ofta ses i samband med en 
depression. Vid en depression ökar även risken att drabbas av somatiska sjukdomar [1]. 
Risken att drabbas av en depression är förhöjd för personer med kroniska sjukdomar 
såsom diabetes eller hjärtkärlsjukdom. Hos patienter som haft en stroke är efterföljande 
depression också vanligt förekommande [1]. 
 
Diagnosen depression definieras enligt International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems (ICD-10) som nedstämdhet, förlust av energi samt minskat 
intresse för aktiviteter som tidigare upplevts som tillfredställande. Symptombilden ska ha 
pågått under minst två veckors sammanhängande tid. Fler symptom kan ingå, däribland 
suicidala tankar, förändrad aptit, ambivalens, insomnia, känslor av skuld och skam samt 
minskad tillit till sig själv. ICD-10 är ett klassificeringssystem för sjukdomar som är 
utgivet av World Health Organisation (WHO) [1,3].  
 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) är ett annat system som 
framförallt används inom forskning. Likt ICD-10, så innehåller systemet kriterier som 
hjälper till vid diagnostisering av depression. Inom hälso-sjukvården används främst 
ICD-10, medan man inom psykiatrin ibland också använder sig av DSM-5. Depressionens 
svårighetsgrad bedöms genom att undersöka hur många diagnoskriterier som uppfylls 
[1,3]. 
  
Uttrycket ”Major depression” står för egentlig depression. För att diagnostiseras med 
egentlig depression ska 5 av 9 kriterier vara uppfyllda (Tabell 1). Dessa symptom ska ha 
funnits under en period av minst 2 veckors sammanhängande tid [2]. Det krävs fler 
symptom för att diagnosen svår egentlig depression ska ställas [1,2]. 
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Tabell 1. Kriterier enligt diagnostiseringssystemet DSM-5. För att diagnostiseras 
med egentlig depression ska minst 5 av 9 kriterier nedan vara uppfyllda. 
Omarbetad från [2]. 
 

 

 Nedstämdhet – Irritabilitet 
 

 Anhedoni – Oförmåga att känna glädje 
 

 Förändrad aptit och vikt 
 

 Insomnia 
 

 Psykomotorisk störning 
 

 Brist på energi 
 

 Värdelöshetskänslor – Känslor av skuld 
 

 Problem med koncentration, beslut, eller tänkande 
 

 Suicidala tankar och planer 
 

 
 
 
Efter att diagnosen depression är ställd, används ofta en skattningsmodell som heter 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Detta är ett verktyg för att få en 
uppfattning om depressionens svårighetsgrad. Ju högre poäng i MADRS desto svårare 
depression [1,2].  
 
 
Tabell 2. Översikt över antal poäng som motsvarar depressionens 
svårighetsgrad. Montgomery Åsberg Depression Rating (MADRS) är ett 
skattningsverktyg där patienter med hjälp av frågeformulär får en viss slutpoäng. 
Bedömning avseende depressionens svårighetsgrad görs med hjälp av specifika 
bedömningsmallar. Omarbetad från [2]. 
 

Poäng enligt MADRS Depressionens svårighetsgrad 
 

<10 Oftast inga depressionssymptom 

15-20 Lindriga depressionssymtom 

21-30 Måttliga depressionssymptom 

>30 Svåra depressionssymptom 

>40 Kräver ofta inläggning på psykiatrisk klinik 

 
 
Vid en depression är det olika signalämnen i hjärnan som är inblandade. Det har uppstått 
en obalans av en- eller flera av dessa substanser. Exempel på sådana substanser är 
serotonin, noradrenalin och dopamin. Det farmakologiska behandlingsvalet påverkas av 
vilken signalsubstans som främst anses vara i obalans [2].  
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Den huvudsakliga behandlingen för vuxna med egentlig depression är psykoterapi och 
antidepressiva läkemedel. Målet med behandlingen är att patienten ska komma ur sin 
depression och få tillbaka ett fungerande liv. Behandlingen syftar också till att minimera 
risken för återfall. Idag används främst selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 
vid behandling med läkemedel. SSRI påverkar serotoninnivåerna i hjärnan genom att 
hämma det synaptiska återupptaget av serotonin [1,3].  
 
Det finns flera olika kategorier av antidepressiva läkemedel. En av dessa kategorier är 
monoaminåterupptagshämmare. SSRI tillhör denna kategori. Inom kategorin finns även 
gruppen tricykliska antidepressiva (TCA) läkemedel. De hämmar återupptaget av 
noradrenalin och serotonin. Selektivitet och aktivitet varierar mellan olika preparat inom 
TCA. En tredje grupp inom kategorin är serotonin- och noradrenalin 
återupptagshämmare (SNRI). De har effekt på både serotonin och noradrenalinnivåerna, 
med en viss selektivitet för serotonin. De är dock inte lika selektiva som SSRI. Inom 
kategorin finns också läkemedel som hämmar återupptaget av noradrenalin och 
dopamin, de tillhör gruppen övriga antidepressiva läkemedel. Slutligen finns också en 
svag monoaminåterupptagshämmare som hämtats från växten Johannesört (Hypericum 
perforatum) [4]. Den exakta verkningsmekanismen för Johannesört är dock inte helt 
klarlagd [5]. 
 
 

1.2 Växtbaserade läkemedel 
 
De aktiva ämnena i växtbaserade läkemedel består av växtbaserade material- eller 
beredningar. Växtbaserade läkemedel kan delas in i två olika grupper: Växtbaserade 
läkemedel (VBL) och traditionellt växtbaserade läkemedel (TVBL) [6].  
 
Kraven för att en produkt ska godkännas som VBL är desamma som för konventionella 
läkemedel avseende effekt, säkerhet och kvalité. TVBL genomgår istället en registrering 
innan de beviljas tillstånd att säljas. Kvalité bedöms enligt samma kriterier som 
konventionella läkemedel. Effekt bedöms genom att titta på den medicinska 
användningen av preparatet bakåt i tiden. Bedömningen grundar sig på dokumentationen 
minst 30 år bakåt i tiden. Dokumentationen ska även visa på användning inom Europa 
under minst 15 år av dessa 30 [6]. Gällande säkerhet ska en värdering av den litteratur 
som finns tillgänglig kunna visas upp. Vid brist på litteratur krävs någon form av egen 
dokumentation gällande säkerheten hos preparatet [6]. 
 
TVBL är endast avsedda att användas inom egenvården och administreringsvägarna 
avgränsas till peroralt, utvärtes eller via inhalation [6].  
 
Johannesört finns för tillfället registrerat som TVBL i Sverige. Det ena registrerade 
preparatet är Salus örtte som innehåller Johannesört i pulverform [7]. Det andra 
preparatet är Hypermin tablett som innehåller torrt extrakt av örten [8]. Johannesört har 
tidigare funnits registrerat som VBL. Det senaste preparatet godkänt som VBL och 
innehållande extrakt av Johannesört, avregistrerades i slutet av 2017. Avregistreringen 
utfördes på begäran av företaget Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG [9]. 

  
1.3 Johannesört (Hypericum perforatum) 

 
Johannesört- eller St. Johns wort, som växten heter på engelska, har länge använts 
traditionellt med indikationen lätt nedstämdhet och lindrig oro [5]. Johannesört tillhör 
familjen Johannesörtväxter (Hypericaceae). Det är en av de medicinska örter som har 
studerats flitigast genom åren. Trots detta så har man ännu inte lyckats fastställa den 
exakta verkningsmekanismen [3,10].  
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De delar av växten som är intressanta ur ett medicinskt syfte är framförallt bladen och 
toppskotten. Aktiva substanser finns dock även i andra växtdelar ovan jord [10].  Studier 
pekar på att Johannesört, likt konventionella monoaminåterupptagshämmare, påverkar 
det synaptiska återupptaget av flertalet neurotransmittorer. Några av de signalsubstanser 
som påverkas är serotonin, dopamin, noradrenalin och GABA. Dessa signalämnen är 
inblandade i patofysiologin vid depression [5].  
 
Den antidepressiva effekten av Johannesört kommer inte från någon enstaka 
verkningsmekanism. Flera ämnen anses vara inblandade, framförallt naftodiantroner 
(hypericin, pseudohypericin), flavonoider, xantoner och floroglucinderivat (hyperforin). 
Sammanlagt har man i studier hittills upptäckt >150 ämnen från olika delar av växten 
[3,5,10].  
 
Johannesört inducerar cytokrom p-450 systemet och kan därmed orsaka problematiska 
läkemedelsinteraktioner. Eftersom preparatet säljs receptfritt så finns det risk att 
Johannesört kombineras med konventionella läkemedel [10]. Några vanliga 
läkemedelsgrupper som Johannesört interagerar med är antikoagulantia, antikonvulsiva 
läkemedel, läkemedel mot HIV, antidepressiva läkemedel, immunosuppressiva 
läkemedel, antimikrobiella läkemedel samt orala kontraceptiva medel [10]. I studier har 
man kunnat visa att area under the curve (AUC) samt koncentrationen av läkemedel i 
blodet minskar för läkemedel inom ovan nämnda grupper vid samtidig behandling med 
Johannesört. I andra studier har man dock sett att förändringar i farmakokinetik inte per 
automatik innebär förändringar i farmakodynamik [10].  
 

2. Syfte 
 
Antalet personer med depressionssymtom ökar i Sverige. Samtidigt ses också ett ökat 
intresse för växtbaserade läkemedel. Konventionella antidepressiva läkemedel har en 
visad god effekt mot depression men kan även medföra besvärande biverkningar. Det är 
dock av största vikt att deprimerade personer får adekvat hjälp i ett tidigt skede för att 
undvika de negativa konsekvenser som psykisk ohälsa för med sig, dels för individen men 
även för samhället.  
 
Johannesörtens antidepressiva effekt är visad i flera studier. Trots det så tillhör 
Johannesört inte ett av de främsta behandlingsalternativen vid depression. Syftet med 
denna studie var därför att undersöka vilka evidens som finns avseende effekt och 
säkerhet av Johannesört vid behandling av depression. Detta för att kunna dra slutsatser 
om huruvida Johannesört är ett bra alternativ till sedvanlig farmakologisk behandling för 
personer som av olika anledningar inte kan – eller vill behandlas med konventionella 
antidepressiva läkemedel. I studien undersöks hur pass kliniskt relevanta 
interaktionsriskerna är. 
 

2.1 Frågeställningar 
 
De frågeställningar som besvaras i studien är följande: Vilka evidens finns avseende effekt 
av Johannesört vid behandling av egentlig depression hos vuxna? Är Johannesört säkert 
att använda vid långtidsbehandling av egentlig depression hos vuxna? Vilken klinisk 
relevans har de interaktionsrisker som Johannesört bidrar till? Kan Johannesört vara ett 
fullgott alternativ till konventionella antidepressiva läkemedel, vid behandling av mild till 
måttlig egentlig depression hos vuxna?  
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3. Metod 
 
Artiklar i denna litteraturstudie baseras på sökningar i databaserna PubMed och 
Cochrane Library. Initialt söktes information angående depression som fri sökning via 
Google. Sökorden som användes var ”behandlingsrekommendationer depression”. De 
sökträffar som valdes ut var ”Rekommendationer från Socialstyrelsen”, samt ett kapitel 
om förstämningssymptom från Läkemedelsboken. 
 
Information om Johannesört söktes efter i databasen Cochrane Library. Sökordet som 
användes var ”St. John’s Wort”.  En översiktsartikel från 2008 valdes ut. Information om 
olika antidepressiva läkemedel hämtades från boken Rang and Dale’s Pharmacology.  
 
Ytterligare information om Johannesört inhämtades från sökningar på läkemedelsverkets 
hemsida. Sökordet som användes var Johannesört. Den första sökträffen var en arkiverad 
monografi om det avregistrerade preparatet Laif, innehållande Hypericum perforatum. 
Generell information gällande örten inhämtades från denna monografi. Andra sökningen 
på läkemedelsverkets hemsida utfördes för inhämtning av information angående 
växtbaserade läkemedel.  
 
Sökningar gjordes även på FASS hemsida för att få information om vilka läkemedel, 
innehållande Johannesört, som för tillfället finns registrerade. Via telefonkontakt med 
läkemedelsverket ställdes frågor angående anledningen till den senast utförda 
avregistreringen på ett växtbaserat preparat innehållande Hypericum perforatum.  
 
En fri sökning via PubMed utfördes för att hitta översiktsartiklar om Johannesört. 
Sökordet som användes var ”Hypericum perforatum mechanism of action. Filter lades 
till; 5 years, samt Review. Sökningen genererade 50 sökträffar och den mest relevanta 
artikeln valdes ut efter att rubriker och abstract studerats. 
 
De originalartiklar som resultaten i denna studie bygger på, inhämtades uteslutande från 
databasen PubMed. Ett inklusionskriterium som gällde för samtliga sökningar var att 
artiklarna inte fick vara äldre än 15 år gamla. Vid slutligt urval av studier utfördes en 
bedömning avseende de mest representativa artiklarna för denna studies syfte. De 
artiklar som mötte uppsatta inklusionskriterier valdes ut. Övriga studier uteslöts. 
Sökningar utfördes i 3 omgångar och sammanfattas i tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Sammanfattning över utförda sökningar i PubMed. 

Sökning Sökord Antal träffar Antal träffar 
vid tillägg av 
filter 

Antal utvalda 
studier 

1 Hypericum 
perforatum efficacy 
safety randomised 
controlled trial 

34 ”clinical trial” 
=18 

4 

2 Mesh-term: 
Hypericum 

2018 ”clinical trial” 
=196 
”10 years” 
=59 

5 

3 Hypericum depression 
randomised controlled 
trial outpatients 

28 ”clinical trial” 
=22 

1 

 
 
Första sökningen utfördes som fri sökning i PubMed. Det sökord som användes var 
”Hypericum perforatum efficacy safety randomised controlled trial”. Sökningen 
genererade 34 träffar. Filtret clinical trial lades till och detta resulterade i 18 träffar. 
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Abstract och rubriker studerades innan 4 relevanta artiklar valdes ut. Inklusionskriterier 
var att artiklarna skulle vara originalartiklar och randomiserade kontrollerade 
prövningar, som utförts på människor med lätt till måttlig egentlig depression. Studierna 
skulle haft för avsikt att undersöka effekt och säkerhet av Hypericum perforatum. 
 
Andra sökningen utfördes med sökordet Hypericum som Mesh-term. Denna första 
sökning gav 2018 sökträffar. Filtret clinical trial lades till och genererade 196 sökträffar. 
Filtret 10 years lades till och sökningen gav 59 sökträffar varav 5 relevanta artiklar valdes 
ut efter genomgång av rubriker och abstract. Det som eftersöktes var framförallt relevanta 
interaktionsstudier utförda på människor i kliniska prövningar.  
 
Tredje sökning utfördes som fri sökning i PubMed. Sökorden som användes var 
”Hypericum depression randomised controlled trial outpatients”. Sökningen resulterade i 
28 träffar. Filtret clinical trial lades till och gav 22 träffar. Bland dessa valdes 1 artikel ut 
som motsvarade inklusionskriterierna vid urvalet av artiklar vid den första sökningen.  

 

4. Resultat 

 

4.1 Efficacy and tolerability of Hypericum extract STW 3-VI in patients 
with moderate depression [11] 
 

Bakgrund 
 
I denna dubbelblindade, randomiserade, placebokontrollerade, prospektiva studie 
undersöktes effekt och tolerans av johannesörtspreparatet Laif (STW3-VI extrakt) vid 
dosering en gång dagligen. Studien utfördes vid ett center för kliniska prövningar från 
september- till december 2002.  
 
Deltagare i studien var 140 öppenvårdspatienter, 94 kvinnor och 46 män. 
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara diagnostiserade med måttlig depression 
enligt ICD-10, samt ha mellan 20-24 HAMD-17 poäng vid första och andra 
undersökningstillfället. Deltagarnas ålder var mellan 18-70 år. För kvinnor i fertil ålder 
ställdes krav på användning av preventivmedel under försöksperioden. 
Exklusionskriterier var bland annat svårbehandlad depression som inte tidigare svarat på 
någon behandling, graviditet, amning, missbruksproblematik, sjukdomshistoria av 
schizofreni, psykos, epilepsi eller demens. Personer med självmordstankar exkluderades 
också. 
 
Studien startade med en singelblindad inkörningsfas där deltagarna tilldelades placebo 
under 7 dagar. Därefter randomiserades deltagarna till behandling med antingen 
Hypericum 900 mg (n=70, varav 49 kvinnor och 21 män) eller placebo (n=70, varav 45 
kvinnor och 25 män) under studieperioden på 6 veckor. Försökspersonerna kallades till 
återbesök dag 21 samt ett avslutande återbesök dag 42. 
 
De primära effektmåttet var skillnad i HAMD-17 poäng efter 6 veckors behandling 
jämfört med poängen vid baslinjen. Förändringar i depressionsgrad utvärderades med 
hjälp av von Zerssen’s Adjective Mood Scale (BfS) och Clinical Global Impressions (CGI) 
scale.  
 
Sekundärt effektmått var deltagarnas respons på behandlingen. De försökspersoner som 
hade en minskning av HamD-17 ≥50 % vid studiens slut jämfört med vid baslinjen, 
räknades som patienter som svarat på behandlingen. Hit räknades även patienter med en 
HamD-17 poäng ˂10. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15605620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15605620
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Utvärdering av tolerans och säkerhet gjordes vid återbesöken genom att utredaren ställde 
frågor om förekomna biverkningar. Vid det sista återbesöket utvärderades kliniska- samt 
laborativa data avseende säkerheten av preparatet. 
 
Resultat 
 
Studien pågick i 49 dagar. Sammanlagt avslutade 140 personer studien varav 19 
exkluderades från Intention-to-treat (ITT) analysen på grund av att de inte följt studien 
enligt uppsatta riktlinjer. De resultat som analyserades var från 81 kvinnor och 40 män. 
61 försökspersoner fick behandling med Hypericum och 60 försökspersoner behandlades 
med placebo.  
 
Behandling med Hypericum visade på god effekt. HAMD-17 poäng sjönk från 22.8±1.1 
vid baslinjen till 11.8±4.4 vid studiens slut. HAMD-17 minskade något för deltagarna som 
fått placebo från 22.6±1.2 till 19.2±3.8 poäng. 
 
Andelen försökspersoner som svarat på behandlingen var 58.6 % för gruppen som 
behandlats med Hypericum. Detta kan jämföras med 5.7 % av deltagarna som behandlats 
med placebo.  
 
Sammanlagt rapporterades 23 biverkningar av 21 patienter. Bland dessa fanns ingen 
allvarlig biverkning. Ingen patient avbröt behandlingen på grund av biverkningar. I 
gruppen som behandlats med Hypericum rapporterades 16 biverkningar från 14 
patienter. Av dessa ansågs 12 vara milda, medan resterande klassades som måttliga. Två 
fall av biverkningar från mag-tarmkanalen som antogs ha samband med behandlingen 
noterades. I placebogruppen angav 7 patienter att de upplevde biverkningar. Av dessa var 
6 av mild karaktär, medan 1 klassades som måttlig.  
 
Avseende säkerhet sågs inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Inga kliniskt 
relevanta förändringar observerades under behandlingstiden. Detta gällde både 
laboratorie-värden och kliniska utvärderingar av patienterna. Toleransen uppskattades 
som ”väldigt bra ” eller ”bra” av både patienter och undersökare i båda grupperna. 
 
 

4.2 Hypericum extract LI 160 and fluoxetine in mild to moderate 
depression [12] 
 
Bakgrund  
 
Studiens syfte vara att undersöka effekt och tolerans av Hypericum LI 160 vid 
behandling av lätt till måttlig egentlig depression, jämfört med fluoxetin och placebo. 
Denna studie utfördes som en prospektiv, randomiserad, dubbelblindad, 
placebokontrollerad kohortstudie. 
 
Patienterna rekryterades från 15 olika vårdcentraler i södra Sverige mellan augusti -97 
till mars-99. Patienterna skulle uppfylla DSM-5 kriterierna för egentlig depression 
(eng. Major Depression Disorder (MDD)) med lätt till måttlig intensitet. Andra 
inklusionskriterier var att försökspersonerna skulle vara kaukasiska kvinnor eller män 
mellan 18-70 år. De skulle ha en poäng på ≥21 enligt Hamilton Depression Scale 
(HAMD). Patienterna skulle även ha haft minst två tidigare episoder av icke psykotisk 
MDD.  
 
Till exklusionskriterierna hörde tidigare diagnos av psykisk sjukdom eller andra 
diagnoser som kräver medicinering med psykisk påverkan. Ett annat 
exklusionskriterium var försökspersoner som tidigare fått minst två olika sorters 
antidepressiv behandling, med utebliven effekt, vid minst två olika depressiva perioder.  
Vidare uteslöts även personer som stått på MAO-I behandling inom 14 dagar före 
studiestart. Andra orsaker till exklusion var bland annat alkohol- eller drogmissbruk, 
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befintlig suicidrisk, personer som haft krampanfall, befintlig diagnos av kroniska eller 
ostabila akuta sjukdomar, allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion, graviditet, amning 
eller användning av p-piller.  
 
Till studien randomiserades 174 personer. Av dessa ingick slutligen 163 deltagare i ITT-
gruppen. Studien startade med en 3-7 dagars inkörningsfas med placebo till alla 
försökspersoner. Deltagarna fick sedan behandling med ett av följande alternativ; 300 
mg Hypericum (tablett) 3 gånger dagligen, eller 20 mg fluoxetin (kapsel) om dagen, 
eller placebo. Varje deltagare fick totalt 3 tabletter dagligen samt en kapsel varje dag 
utan att veta om de fått placebo eller inte.  
 
Ett krav från Etics Review Comiteé (ERC) var att deltagarna som tilldelats placebo 
skulle få Hypericum eller fluoxetin istället för placebo under de sista 14 dagarna. De 
försökspersoner som jämfördes efter 6 veckor var endast de som behandlats med 
Hypericum eller fluoxetin från studiens start. 
 
Försökspersonerna fick göra utvärderingsbesök på klinikerna efter 2, 4 och 6 veckor. 
Där bedömdes bland annat depressiva symptom, biverkningar samt 
exklusionskriterier. Vid vecka 6 gjordes en sammanfattande bedömning av 
behandlande läkare och patient tillsammans avseende effekt och tolerans. Efter vecka 6 
gjordes även en screening där man tittade på blodkemi, hematologi, EKG, urinanalys 
och fysisk undersökning. 
 
Primärt utfallskriterium var effektmåttet HAMD-poäng från vecka 0-4 (hypericum v.s. 
placebo), samt förändringar i total HAMD-poäng från vecka 0-6 (hypericum v.s. 
fluoxetin)  
 
Sekundärt utfallskriterium var respons på behandlingen vid slutet av vecka 4. Respons 
definerades som en minskning av HAMD poäng ≥50 % av poängen vid baslinjen. 
Remission definerades som HAMD-poäng <8 efter vecka 4. 
 
Resultat 
 
Under de 4 behandlingsveckorna sågs en minskning på 35-40 % av total HAMD poäng i 
ITT-gruppen. Det fanns dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Efter 6 
veckor sjönk HAMD till uppskattningsvis 48 % för båda de grupper som behandlats med 
Hypericum respektive fluoxetin. Denna minskning var dock inte placebokontrollerad. 
Resultat enligt MADRS-skalan var snarlika de ovan nämnda. Avseende remission så 
visade denna studie på att både fluoxetin (28 %) och Hypericum (24 %) var signifikant 
bättre än placebo (7 %).  
 
Avseende förbättring så sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna enligt Clinical 
Global Impressions Scale (CGI-S). Vid utvärdering efter vecka 4 angav 46 % av 
Hypericum patienterna att de var ”mycket” eller ”väldigt mycket” förbättrade. För 
fluoxetin var denna siffra 41 % och för placebo 40 %. Efter 6 veckor steg dessa värden 
ytterligare till 57 % för gruppen som fått Hypericum och 50 % för gruppen som fått 
fluoxetin. 

Gällande tolerans och säkerhet så rapporterades 117 biverkningar från sammanlagt 69 
patienter. De flesta från de patienter som fått behandling med fluoxetin. En signifikant 
skillnad sågs mellan fluoxetin och Hypericum (p=0,04) i antalet fall av rapporterade 
biverkningar. En signifikant skillnad avseende antalet rapporterade biverkningar sågs 
även mellan fluoxetin och placebogruppen (p=0,01). Ingen skillnad sågs mellan 
Hypericum och placebo. Tio personer lämnade studien på grund av biverkningar 
(Hypericum=4, fluoxetin=4, placebo=2). Man fann inga signifikanta skillnader i 
laboratorietester, fysiologiska undersökningar eller EKG. 
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4.3 Superior efficacy of St. John's wort extract WS 5570 compared to 
placebo in patients with major depression [13] 
  
Bakgrund 

 
I denna dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade multi-center studie ville man 
undersöka effekt och säkerhet av hypericum WS 5570 administrerad som singeldos á 600 
mg per dag, jämfört med dosering 600 mg två gånger dagligen, och placebo. Studien 
utfördes mellan april 2003 och augusti 2004. Patienterna rekryterades från 16 kliniker i 
Tyskland. 11 av dessa var psykiatriska mottagningar och resterande var sedvanliga 
kliniker. 
 
Försökspersonerna bestod av kvinnor och män mellan 18-65 år som diagnostiserats med 
lätt till måttlig, enstaka- eller återkommande, depression enligt DSM-5 kriterierna.  
Inklusionskriterier inkluderade bland annat ett HAMD ≥18, samt en HAMD poäng 
angående sektion ”depressive mode” på ≥2 vid baslinjen. 
 
Under 6 veckor behandlades 332 patienter med antingen hypericum WS 5570, 600 
mg/dag, administrerat som singeldos (n=123), eller hypericum WS 5570, 1200 mg/dag, 
uppdelat på två doseringar (n=127) eller placebo (n=82). Randomiseringen utfördes med 
förhållandet 3:3:2 (hypericum 600 mg, hypericum 1200 mg, placebo). Alla tabletter var 
identiska och varje patient fick två tabletter dagligen, en på morgonen och en på kvällen. 
Behandlingsgruppen som fick 600 mg WS 5570/dag fick placebo på kvällen. 

Det primära effektmåttet var förändringar I HAMD-17 skalan från baslinjen till 
behandlingens slut. Andra mått var antalet patienter som svarat på behandlingen- vilket 
definerades som en total minskning ≥50 % i HAMD-poäng från baslinjen till dag 42. 
Remission definerades som HAMD-poäng ≤7 vid dag 42. Ett annat mått var antal 
patienter som återföll i depression, samt andra skattningsskalor avseende depressiva 
symptom och biverkningar, bl.a. Clinical Global Impression Scale (CGI), Montgomery 
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) och Beck Depression Inventory (BDI).  

Första utvärderingsbesöket utfördes vid baslinjen på dag 0. Effekt och säkerhet 
utvärderades efter 14 respektive 42 dagar. Säkerhet kontrollerades med hjälp av fysiska 
undersökningar, EKG samt olika laboratorietester. Vid varje besök utfördes även 
utfrågningar gällande biverkningar.  

Resultat 

Efter 6 veckors behandling sågs en minskning av HAMD-poäng i alla 3 grupper. Hos de 
som behandlats med hypericum WS 5570- 600 mg/dag, sågs en minskning på 11,6±6,4 
poäng. För de som behandlats med hypericum WS 5570- 1200 mg/dag sågs en 
minskning på 10,8±7,3 poäng. I placebogruppen minskade HAMD med 6,0±8.0 poäng. 

Andra mått avseende behandlingseffekt visade på att Hypericum var signifikant bättre 
än placebo. Fler patienter i grupperna som fått behandling med Hypericum WS 5570 
svarade på behandlingen. För den grupp som fått 600 mg/dag var andelen som svarade 
på behandlingen 70 %, för den grupp som fått 1200 mg/dag var andelen 61 %. Dessa 
siffror kan jämföras med 32 % för gruppen som fått placebo.  

Antalet patienter som upplevde remission var störst i gruppen som fick Hypericum WS 
5570- 1200 g/dag (40 %). För gruppen som fått 600 mg/dag låg andelen på 33 %, och för 
gruppen som behandlats med placebo på 15 %.   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16796730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16796730
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Tabell 4. Antal poäng enligt Hamilton depression scale (HAMD), vid baslinjen 
(dag 0) samt vid återbesök dag 14 och 42, för respektive behandlingsgrupp. 
Omarbetad från [13]. 

Dag Hypericum WS 
5570, 600 mg/dag 

Hypericum WS 
5570, 1200 mg/dag 

Placebo 

0 22,8±3,3 22,6±3,8 23,6±4,2 

14 17,9±6,3 18,2±6,6 19,1±0,2 

42 11,2±7,0 11,8±8,3 17,6±8,8 

 

Antal patienter som medverkade under hela studieperioden var totalt 293 av 332. 111 
(90.2 %) personer från gruppen som behandlats med 600 mg/dag. 108 (85.0 %) 
personer från gruppen som fått 1200 mg/dag, samt 74 (90.2 %) personer från gruppen 
som fått placebo. 

Biverkningsprofilen var låg i alla grupper. Flest biverkningar förekom under de första två 
veckorna och frekvensen var likvärdig mellan de 3 grupperna. Vanligast förekommande 
rapporterade biverkningen var symptom från mag- tarmkanalen. För de som fått WS 
5570- 600 mg var förekomsten av GI-biverkningar 19.5 %, för de som fått Ws 5570- 1200 
mg var motsvarande siffra 23.6 %, och för placebogruppen 15.9 %.  

 

4.4 A Double-blind, randomized trial of St. John's wort, fluoxetine, 
and placebo in major depressive disorder [14] 

 
Bakgrund 
 
I denna studie jämfördes den antidepressiva effekten, samt säkerheten, av Johannesört 
med fluoxetine och placebo. Studien genomfördes i Boston och Chicago. För att få vara 
med i studien krävdes att deltagarna avstod all psykiatrisk medicinering under en viss 
bestämd period före studiestart. Studien började med en veckas singelblind washout-
period.  Deltagare som levde upp till >16 poäng enligt HAMD-17, samt hade en minskning 
avseende HAMD-17 ≥ 25 % jämfört med poängen vid screening, randomiserades till en 12 
veckors dubbelblind, placebokontrollerad behandling med ett av följande alternativ: 
Hypericum extrakt LI 160 - 900 mg/dag, fluoxetine 20 mg/dag eller placebo. Alla 
patienter fick sin behandling i form av 1 tablett och 1 kapsel på morgonen, en tablett vid 
lunchtid samt 1 tablett på kvällen. 

 
Inklusionskriterier var bl.a. att patienterna skulle vara mellan 18-65 år, diagnos av 
egentlig depression som pågått under minst 2 veckors sammanhängande tid, >16 poäng 
enligt HAMD-17 vid både screening och vid baslinjen, negativt graviditetstest inom 5 
dagar före studiestart, samt användning av konceptionsmedel för fertila kvinnor vid 
behov. Till exklusionskriterierna hörde bl.a. gravida, ammande kvinnor, personer med 
självmordstankar, personer som fått krampanfall samt försökspersoner med allvarliga 
sjukdomar. Patienterna fick inte heller ha använt fluoxetine inom 40 dagar före 
studiestart, eller Hypericum inom 1 månad före studiestart. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16160619
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16160619
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Besök på klinikerna utfördes regelbundet. Det första besöket (screening) genomfördes 7-
14 dagar före baslinjen. Baslinjen inträffade dag 0, besök 1 (dag 7+2 dagar), besök 2 (dag 
14±2 dagar), besök 3 (dag 28±2 dagar), besök 4 (dag 42±2 dagar), besök 5 (dag 56±2 
dagar, samt besök 6 (dag 84±2 dagar).  
 
Primärt effektmått i studien var HAMD-17. Andra utvärderingsmått avseende effekt var 
Severity of Illness (CGI-S) och Improvment (CGI-I) skalor, samt självskattningsverktyget 
Beck Depression Inventory (BDI).  
 
Säkerhet utvärderades med hjälp av blodprover samt undersökningar av puls vid varje 
besök. Laboratorietester utfördes vid screening samt vid vecka 12. Laboratorievärden och 
EKG utvärderades av ansvarig undersökare och bedömdes huruvida de skulle betraktas 
som biverkningar eller inte. Patienter ombads rapportera in biverkningar, även längd och 
intensitet av dessa. 
 
Resultat 
 
ITT populationen bestod av 135 öppenvårdspatienter varav 57 % kvinnor. Medelpoäng 
enligt HAMD-17 var vid baslinjen 19.7±3.2. CGI-S poäng låg vid samma tidpunkt på 
4.2±0.6. 101 personer deltog i studien från kliniken i Boston, 34 patienter deltog i studien 
från Chicago. I grupperna hade deltagarna liknande ålder och könsfördelning. 
 
Antalet patienter som avslutade 12-veckorsstudien var 60 % (27/45) av de som 
behandlades med Hypericum LI 160, 51 % (24/47) av de som fick fluoxetine och 49 % 
(21/43) av de som fick placebo.  
 
Behandling med Hypericum LI 160 visade signifikant större minskning av HAMD-17 
poäng i jämförelse med fluoxetine vid alla återbesök efter baslinjen förutom vid vecka 8. 
En signifikant större reduktion avseende HAMD-17 poäng jämfört med placebo sågs 
också vid alla återbesök förutom vid besök vecka 1 och vid vecka 6 i slutet av studien.  
 
Gällande remission (HAMD-17 ˂8) sågs inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 
Dock var frekvensen högst i gruppen som fått Hypericum LI 160 (38 %), jämfört med 30 
% för fluoxetine och 21 % för placebobehandlade patienter.  
 
Värdena för CGI-S och CGI-I var signifikant lägre för de patienter som fått Hypericum LI 
160 vid slutet av studien jämfört med de som fått fluoxetine eller placebo. 
 
 

Tabell 5. Medelvärden av HAMD-17 poäng hos de olika studiegrupperna vid 
baslinjen samt vid varje återbesök. Omarbetade från [14]. 
 

Behandling Baslinje Besök 1 Besök 2 Besök 3 Besök 4 Besök 5 Besök 6 eller vid 

avslut av 

studien 

Hypericum 

LI160 

19.6±3.5 

(n=45) 

14.7±6.1 

(n=43) 

12.3±5.9 

(n=42) 

11.5±6.9 

(n=35) 

10.2±7.2 

(n=34) 

10.3±5.9 

(n=32) 

10.2±6.6  

(n=45) 

Fluoxetine 19.6±3.1 

(n=47) 

16.7±4.4 

(n =41) 

14.7±4.1 

(n=36) 

14.3±4.7 

(n=35) 

12.4±5.5 

(n=31) 

11.2±5.8 

(n=28) 

13.3±7.3  

(n=47) 

Placebo 19.9±2.9 

(n=43) 

17.1±5.6 

(n=39) 

13.9±6.0 

(n=40) 

13.9±7.6 

(n=35) 

11.5±5.6 

(n=31) 

11.4±5.5 

(n=28) 

12.6±6.4  

(n=43) 
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Tabell 6. Medelvärden av Clinical Global Impressions (CGI, CGI-S, CGI-I) och Beck 

Depression Inventory (BDI) från patienterna i de olika grupperna. Omarbetad från 
[14]. 
 
 

Utvärderingsmått Hypericum LI 160 Fluoxetine Placebo 

CGI-S vid baslinjen 4.2±0.6 (n=45) 4.2±0.7 (n=47) 4.2±0.6 (n=43) 

CGI-S vid end point 2.7±2.3 (n=45) 3.1±2.3 (n=47) 3.0±2.2 (n=43) 

CGI-I end point 2.4±2.2 (n=45) 3.0±2.2 (n=47) 2.8±1.2 (n=43) 

BDI vid baslinjen 22.9±9.8 (n=45) 21.7±9.4 (n=47) 24±8.7 (n=43) 

BDI end point 16.1±10.7 (n=45) 16.6± 10.3 (n=47) 17.9±10.8 (n=43) 

 
 
 
Hypericum LI 160 bedömdes generellt som ett säkert och väl tolererat preparat. Inga 
skillnader mellan grupperna sågs gällande frekvens av rapporterade biverkningar. Inga 
patienter lämnade studien på grund av biverkningar i gruppen som behandlats med 
placebo eller Johannesört. I gruppen som behandlats med fluoxetine lämnade 2/47 (4 %) 
personer studien på grund av biverkningar. De vanligast förekommande biverkningarna 
för Johannesört var huvudvärk (42 %), muntorrhet (22 %), illamående (20 %), GI-
biverkningar (20 %) och trötthet (18 %). 
 
 

4.5 Long-term effects of St. John's wort (Hypericum perforatum) 
treatment: a 1-year safety study in mild to moderate depression [15] 
 

Bakgrund 
 
I denna studie behandlades 440 öppenvårdspatienter från 35 kliniker i Tyskland. 
Patienterna tilldelades Hypericum i form av extrakt Ze 117. Patienterna tilldelades 
tabletter á 250 mg 2 gånger/dag under en 52 veckors period. De effektmått som användes 
i studien var HAMD-poäng samt Clinical Global Impression Scale (CGI). Båda dessa 
effektmått användes vid varje besök för utvärdering av behandlingen. Definitionen av 
respons på behandlingen bland patienterna var en minskning av HAMD-poäng med ≥50 
%. 
 
Under de 52 behandlingsveckorna var deltagarna obligerade att delta på minst 7 
återbesök, varav de två första med en veckas mellanrum. Vid dessa besök angavs värden 
vid baslinjen. Utvärderingsbesök inträffade även vecka 4, 26 och 52. Mellanrumsbesök 
inträffade vid vecka 12 och 40. 
 
Under studieperioden bevakades alla förekommande biverkningar. Tilläggande 
säkerhetsmått var hematologi, urinanalys samt EKG. Body Mass Index (BMI) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19299116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19299116
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utvärderades separat på grund av befintlig oro för viktuppgång i samband med 
antidepressiv behandling.  
 
Inklusionskriterier var ≥18 år och vara drabbad av en lätt till måttlig egentlig depression 
utan självmordstankar. Försökspersonerna skulle även uppfylla kriterierna för egentlig 
depression enligt ICD-10, eller vara drabbade av återkommande depressioner med ett 
HAMD på >16 poäng. 
 
Exklusionskriterier var bland annat graviditet, amning, känd allergi, onormal 
tyroideafunktion, missbruk, bipolär sjukdom, tidigare allvarlig psykisk sjukdom. Ett 
annat inklusionskriterium var, att inget av nedan läkemedel fick användas inom 7 dagar 
från studiens start; MAO-I, antidepressiva, litium, antipsykotiska, neuroleptika, 
cimetidin, ovala kortikosteroider, teofyllin, tyroideahormoner, antikonvulsiva läkemedel. 
 
Resultat 
 
Av de 440 patienterna var 2/3 kvinnor. 1/3 ≥ 60 år. Andel försökspersoner med mild 
depression var 63.1 % (281). Andelen med måttlig depression var 36.1 % (159). 
355 personer avslutade ≥26 veckors studiedeltagande. 141 personer avslutade 52 veckors 
behandling.  
 
Innan studiestart beslutades att studien skulle avslutas, samt följas upp, när 
uppskattningsvis 100 personer fullföljt 52 veckors behandling. Den längsta 
behandlingsperioden var 424 dagar. Antal personer som avbröt behandlingen i förtid var 
116 stycken. Bland anat på grund av olika biverkningar.  
 
BMI utvärderades i relation till HAMD-poäng under 1 års tid. Behandling med extrakt Ze 
117 ledde inte till ett ökat BMI, medan HAMD-poäng minskade stadigt. 
 
Gällande säkerhet av preparatet så tolererades det generellt väl. 217 patienter (49.3 %) 
rapporterade sammanlagt 504 biverkningar. 30 biverkningar rapporterades av 30 
försökspersoner vilket tyder på att de kan vara relaterade till behandlingen. Biverkningar 
var mindre frekvent förekommande hos försökspersoner ≥ 60 år. 3 av 119 rapporterade 
om någon form av biverkning i denna grupp. För personer ˂ 60 år så rapporterade 27 av 
321 personer någon form av biverkning. De vanligast rapporterade biverkningarna var 
hud- samt GI-biverkningar. Sammanlagt avbröt 25 personer behandlingen på grund av 
biverkningar, oavsett känt samband med aktuell behandling av Ze 117 eller inte. 1 person 
drabbades av urtikaria efter 6 veckor. Detta ansågs allvarligt och personen fick avbryta sin 
medverkan i studien på dag 50. Ett fall av mild fotosensitivitet med icke allvarlig grad 
sågs hos en annan försöksperson. Patienten förbättrades utan behandling och kunde 
fortsätta sin medverkan i studien. 
 
Andra säkerhetsparametrar inkluderade hematologi, blodkemi, urinanalys samt EKG. 
Proverna visade inte på något onormalt relaterat till behandlingen.  
 
De effektmått som användes var HAMD-17 och CGI. HAMD-17 poäng vid start var 
20.2±3.7. Efter 26 veckor hade värdet sjunkit till 12.1±5.7 poäng. Slutligen, vid vecka 52, 
så låg värdet på 11.2±6,9. CGI minskade från 4,0±0,8 vid studiens start till 2.19±1.0 vecka 
26, och 2.19±1.3 vid slutet av vecka 52. Av de 440 patienterna var det endast 4.1 % (n=18) 
som avbröt studien till följd av utebliven effekt.  
 
Resultaten efter 26 respektive 40 veckors behandling hos patienter med depressiva 
episoder: n=146 (76 %) svarade på behandlingen efter 26 veckor, n=158 (82.7 %) svarade 
på behandlingen efter 40 veckor. Av patienterna med återkommande depression såg 
resultaten ut som följer: n=183 (66.3 %) svarade på behandlingen efter 26 veckor, n= 218 
(79 %) svarade på behandlingen efter 40 veckor. Att svara på behandlingen definierades 
som ≥ 50 % minskning i HAMD-poäng. 
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4.6 Continuation and long-term maintenance treatment with 
Hypericum extract WS 5570 after recovery from an acute episode of 
moderate depression [16] 
 

Bakgrund 
 
Denna studie utfördes som en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, 
multicenter studie. I studien ville man undersöka effekt och säkerhet av behandling med 
Hypericumextrakt WS 5570 under 6 månader för att förebygga återfall i depression. Man 
ville även undersöka effekt och säkerhet av underhållsbehandling under en 12 månaders 
period. 
 
Patienterna som rekryterades var vuxna öppenvårdspatienter med återkommande 
depressiva perioder av måttlig intensitet. Ett inklusionskriterium var att 
försökspersonerna skulle haft minst 3 episoder inom närmsta 5-års period bakåt i tiden. 
Patienterna skulle också ha en minimumpoäng ≥20 på HAMD-17 skalan. Patienterna 
rekryterades från sammanlagt 62 olika kliniker i Tyskland och Sverige. 
Försökspersonernas ålder var mellan 18 till 65 år. Exklusionskriterier var personer som 
diagnostiserats med schizofreni, akut ångestsyndrom, personer med psykotisk 
depression, bipolära individer, patienter med posttraumatiskt stressyndrom och personer 
med ett pågående missbruk. Även självmordsbenägna personer uteslöts ur studien. 
 
Studien startade med 1 veckas singelblind placebofas. Försökspersoner som fortfarande 
mötte inklusionskriterierna fick gå in i en singelblind akut behandlingsfas. Där fick dem 
behandling med 300 mg WS 5570 3 gånger dagligen under en 6 veckorsperiod. De 
personer som svarade på denna behandling randomiserades (2:1) till, en fortsatt 
dubbelblind behandling som pågick i 26 veckor. De behandlades med antingen WS 5570 
300 mg, 3 gånger dagligen eller identiska placebotabletter. De personer som inte återföll i 
depression gick in i en 52-veckors dubbelblind underhållsbehandlingsfas. De personer 
som fått placebo under den 26 veckor långa underhållsbehandlingen fick fortsatt placebo 
medan de som fått Hypericum randomiserades med förhållande 1:1 till antingen placebo 
eller Hypericum. 
 
Uppföljningsbesök utfördes kontinuerligt under hela studien. Var tredje vecka under den 
första akuta fasen, 2 uppföljningar totalt. Sammanlagt 5 besök under 26-veckors fasen, 
samt 8 besök under 52-veckorsfasen. 
 
Det primära effektmåttet var tiden till återfall, under de 26-veckorna, i antal dagar. 
Sekundära mått på effekt och tolerans var bland annat tid till depressionens återkomst 
under underhållsbehandlingen (52-veckorsperioden). Andra sekundära mått var HAMD 
poäng, BDI och CGI under de sista besöken efter 26 veckor och efter resterande 52 
veckor. 
 
Återfall i depression definierades som en HAMD-poäng ≥16. Patienter som återföll i 
depression exkluderades ur studien. 
 
Resultat 
 
Patienter rekryterades mellan juni 1998 och oktober 2003. 739 kaukasiska patienter 
inkluderades. 703 påbörjade akut singelblind behandling med WS 5570 under 6 veckor. 
Vid uppföljningen efter vecka 6 så utvärderades patienterna och de som hade en 
minskning på HAMD med ≥ 50 % jämfört med poängen vid baslinjen, samt en CGI poäng 
≤2, randomiserades till fortsatt behandling under 26 veckor.  
 
570 personer (WS 5570: 376, placebo:194) gick vidare till behandling i 26 veckor. 425 
personer (WS557:285, placebo:140) avslutade denna period och utvärderades avseende 
effekt och säkerhet.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18694635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18694635
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För de försökspersoner som fick behandling med WS 5570, låg den genomsnittliga 
HAMD-poängen på 23,8 vid start av den akuta behandlingsfasen. Detta värde sjönk 
sedan till 8,6 vid start av den fortsatta behandlingen på 26 veckor. För den grupp som fick 
placebo var motsvarande siffror 23.6 och 8.7.  
 
CGI för WS 5570 var vid start av akut behandlingsfas 4.2 och sjönk sedan till 2.2 vid start 
av fortsättningsfasen. För gruppen som fått placebo var motsvarande siffror 4.2 och 2.3.  
 
Under samma tidsperiod sjönk BDI för gruppen som behandlats med WS 5570 från 22.1 
till 10.2. För placebogruppen var motsvarande siffror 22.7 som sedan sjönk till 11.5.  
 
Patienter som gick in i den akuta fasen och sedan randomiserades till fortsättningsfas 
med antingen placebo eller Hypericum, hade från båda grupper, minskade HAMD-poäng 
(WS 5570: 15.2, och placebo: 15.0). 
 
Under fortsättningsbehandlingen på 26 veckor såg man en måttlig minskning på HAMD- 
poäng hos de patienter som fått WS 5570 från 8.6 vid vecka 6 till 7.3 vid vecka 32 (slutet 
av fortsättningsbehandlingen). För placebo gruppen var dessa värden nästan oförändrade 
från vecka 6-32 (8.7- 8.6). 
 
Angående BDI poäng sågs en minskning på 1.2 poäng för WS 5570 gruppen medan 
motsvarande siffra för placebogruppen var 0.7.  
 

Antalet återfall under den 26 veckor långa placebokontrollerade behandling var 51/282 
(18.1 %) för WS 5570 och 37/144 (25.7 %) för placebo. Genomsnittlig tid till återfall var 
177±2.8 och 163±4.4 dagar för WS 5570 respektive placebo.  
 
Man fann inga signifikanta skillnader gällande biverkningar mellan placebo och 
Hypericum. Toleransen av preparatet vid långtidsbehandling var god och visade inte på 
några skillnader jämfört med placebo. Säkerheten av preparatet utvärderades med hjälp 
av frågor till patienterna från undersökarna angående biverkningar vid varje återbesök. 
 

 

4.7 The effect of St. John's wort on the pharmacokinetics of docetaxel 
[17] 
 

Bakgrund 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om samadministrering av cancerläkemedlet 
docetaxel och läkemedel innehållande Johannesört bidrar till ogynnsamma 
farmakokinetiska interaktioner.  
 
Denna studie utfördes som en öppen, icke-randomiserad, korsningsstudie vid The 
Netherlands Cancer Institute (NKI). Tio patienter med olika former av cancer 
behandlades med Johannesört under 14 dagar. Behandlingen bestod av extrakt i 
tablettform 300 mg, 3 gånger dagligen. Farmakokinetiken av docetaxel jämfördes före 
behandling med Johannesört respektive efter. På dag 1 administrerades 135 mg docetaxel 
intravenöst under 60 minuter. Standard vid behandling med docetaxel är dexamethasone 
oralt, 8 mg, två gånger dagligen. En dag före docetaxel, samma dag, samt dagen efter. 
Från dag 7 till och med morgonen på dag 22 fick patienterna även Johannesört á 300 mg 
torrextrakt, tre gånger dagligen (0,36–0,84 mg hypericin, samt 9-19 mg hyperforin). Den 
andra omgången av docetaxel administrerades på morgonen dag 22. Samma mängd som 
dag 1. 
 
Farmakokinetiska analyser utfördes med hjälp av resultaten från blodprover som togs för 
att kunna se koncentrationen av docetaxel vid olika tillfällen. Blodprover togs 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068654
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kontinuerligt efter administrering av docetaxel upp till 48 timmar efter intag. 
Följsamheten av behandling med Johannesört kontrollerades via plasmaprover. Det 
första togs innan första intag av Johannesört, sedan efter sju dagars behandling och till 
sist efter 14 dagars behandling med örten. 
 
Resultat 
 
Vid tillägg av behandling med Johannesört sågs en statistiskt signifikant minskning av 
AUC för docetaxel. Man fann en minskning från 3,035±756 till 2,682±717 ng*h/ml 
(p=0,045). Clearence för docetexal ökade signifikant från 47,2 till 53,7 L/h (p=0,045) vid 
samadministrering med Johannesört. 
Även halveringstid och maximal plasmakoncentration av docetaxel minskade efter 
behandling med Johannesört. Dessa värden ansågs dock inte signifikanta. Däremot sågs 
skillnader i biverkningar av docetaxel efter samadministrering med Johannesört. 
Biverkningar som illamående, trötthet och feber, minskade i takt med att AUC för 
docetaxel minskade vid samadministrering med Johannesört. 
 
 

4.8 St. John's wort greatly reduces the concentrations of oral 
oxycodone [18] 
 
Bakgrund 
 
Oxycodone är en µ-opioid receptor agonist som metaboliseras med hjälp av CYP3A 
enzym. Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan Johannesört har på 
metabolismen av oxycodone.  
 
Denna studie utfördes som en placebokontrollerad, randomiserad korsningsstudie. 
Studien delades upp i två delar om 4 veckor vardera.  
 
Försökspersonerna var 12 friska personer. 6 kvinnor och 6 män i åldern 23±4 år. 
Försökspersonerna vägde 70±11 kg. De var inte tillåtna att använda någon medicin inom 
2 veckor före studien. Produkter med känd effekt på CYP enzym aktivitet (till exempel 
örter och grapefrukt) var inte heller tillåtna inom 4 veckor före studie start. Under 
studiedagarna var deltagarna tvungna att avstå från cola, te och kaffe. Kvinnor 
rekommenderades att vid behov använda icke hormonell preventivmetod under 
försöksperioden. 
 
Johannesörtspreparat Jarsin (extrakt LI 160, 300 mg) eller placebo gavs till deltagarna 3 
gånger dagligen i 15 dagar. På dag 14 gavs även oxycodone hydroklorid 15 mg. Man 
jämförde sedan farmakokinetik och farmakodynamik av oxycodone, med hjälp av 
blodprover, mellan de patienter som fått placebo och de patienter som fått Johannesört. 

 
Läkemedelseffekter jämfördes med Area under the drug effect-time curve (AUEC0-12) 
Beteende och smärtstillande effekt utvärderades med hjälp av subjektiva, visuella skalor 
och kyltest (cold threshold test), samt cold pain intensity (CPI) där deltagarna skulle 
värdera smärta på en skala från 0-100. 
 
Plasmakoncentrationer mättes kontinuerligt med olika intervall från 0-48 timmar efter 
oxycodone administrering. Beteende och smärtstillande effekt från 0-12 timmar efter 
oxycodone administrering. 
 
Resultat 
 
För de patienter som behandlats med Johannesört sjönk AUC för oxycodone med 50 % 
(p<0,001). Halveringstiden för oxycodone förkortades från 3,8±0,7 till 3,0±0,4 timmar 
(p˂0,001). Enligt patienterna så minskade den smärtstillande effekten av oxycodone 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20106684
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signifikant. Detta mättes med AUEC0-12 (p=0,004). Man såg dock inga andra 
förändringar. 
 
Den smärtstillande effekten mättes med ”cold pain threshold”-test. Deltagarna höll sin 
västra hand i 0-2 gradigt vatten, och tiden tills de kände den första smärtan mättes. För 
de som behandlats med Johannesört ändrades tiden efter oxycodone administrering från 
initialt 16,2±6,0 sekunder till 23,6±10,2 sekunder (p˂0,5) efter första timmen. För 
gruppen som fick placebo och sedan administrering av oxycodone ökade tiden från initialt 
18,2±10,2 sekunder till 33,8±17,8 sekunder (p˂0,1) efter en timme.  
 
 

4.9 St. John's wort extract (Ze 117) does not alter the pharmacokinetics 
of a low-dose oral contraceptive [19] 
 

Bakgrund 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om behandling med Hypericum extrakt Ze 117, 
med lågt hyperforin-innehåll, påverkar farmakokinetiken av kombinerade orala p-piller.  
 
Försökspersonerna bestod av 16 frivilliga, friska kvinnor som använt lågdos orala p-piller 
(lovelle) sedan minst 3 månader tillbaka i tiden från studiestart. Lovelle innehåller 0,02 
mg etinylestradiol och 0,15 mg desogrestel. De hade inte använt andra mediciner inom 3 
veckor innan studien startade. Alla försökspersoner hade ett BMI på -10 till +20 % av 
normalvärdet. Graviditet uteslöts hos alla medverkande och de råddes att även använda 
en mekanisk metod i tillägg för att inte riskera graviditet under studieperioden. 
 
Försökspersonerna fick extrakt av Ze 117 i form av tabletter á 250 mg 2 gånger dagligen i 
14 dagar, från dag 7 till dag 21 under testperioden. Lovelle administrerades med 1 tablett 
dagligen från dag 1-21. Den första dagen lades försökspersonerna in på sjukhus för 
blodprovstagning via ven kateter. Det första provet togs före intag av första tabletten 
lovelle (dag 1) vid tidpunkt (0 min). Sedan togs blodprover efter 20 min, 40 min, 1 tim, 1 
tim 15 min, 1 tim 30 min, 1 tim 45 min, 2 tim, 2 tim 30 min, 3 tim, 4 tim, 5 tim, 6 tim, 8 
tim, 10 tim, 12 tim och 24 tim. Proverna centrifugerades och frystes sedan ner. 
Bestämning av etinylestradiol- och desogestrel koncentration i serum bestämdes med 
hjälp av flytande kromatografi. 
 

Resultat 
 
Maximal koncentration (Cmax) samt Area under the curve (AUC) för lovelle hade ökat med 
10 % vid dag 21 jämfört med värdena för dag 7.  
 
Medelvärdet för koncentration av etinylestradiol dag 7 för AUC0-24 var 188,14 pg h/ml 
jämfört med 235,73 pg h/ml dag 21. Motsvarande värde för desogestrel dag 7 var 38,27 pg 
h/ml jämfört med 43,38 pg h/ml dag 21. Medelvärdet för Cmax var för etinylestradiol på 
dag 7 32,40 pg/ml jämfört med 36,68 pg/ml dag 21. Motsvarande värden för desogestrel 
var på dag 7 4,30 pg/ml jämfört med 4,40 pg/ml dag 21. 
 
Värdena för Cmax och AUC0-24, hölls inom den vanligtvis accepterade ekvivalensgränsen på 
20 %, med ett konfidensintervall på 90 %. Därför ansågs serumkoncentrationerna, dag 7 
och 21, av etinylestradiol och desogestrel ekvivalenta. 
 
Andra prover som togs före, och efter behandling med Ze 117 var serumbestämning av 
follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH) och 
könshormonbindande globulin (SHBG). Vid dag 7, innan påbörjad behandling med 
ZE117, var serumkoncentrationen av FSH 2,6±1,5 mIU/l, för LH 7,0± 5,9 mIU/ml och för 
SHBG 289,7±90,8 nmol/l. Vid dag 21, efter samadministreringen var värdena följande: 
FSH 2,1±1,9 mIU/l, för LH 3,6±2,5 mIU/ml och för SHBG 319,8±101,8 nmol/l. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19015839
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För LH-värdet hade det skett en signifikant minskning från dag 7 till dag 21. FSH-värdet 
hade också minskat, men denna minskning var inte signifikant. SHBG-värdet var 
signifikant förhöjt dag 21.  
Alla deltagare i studien var omfattande metaboliserare av CYP2D6 och CYP2C19. Vid 
behandling med ZE117 sågs inga skillnader i metabolism av CYP2D6 och CYP2C19. 
 
Försökspersonernas följsamhet kontrollerades genom plasmabestämning av hypericin 
och pseudohypericin. Proverna visade att alla patienter varit följsamma till behandlingen. 
 
Gällande säkerhet så rapporterades inga biverkningar. Ingen av de deltagande drabbades 
heller av varken genombrottsblödningar eller stänkblödningar. 
 

 

4.10 No clinically relevant CYP3A induction after St. John's wort with 
low hyperforin content in healthy volunteers [20] 

 
Bakgrund 
 
Då det är känt att preparat med Johannesört, innehållande hög koncentration av 
hyperforin, har en förmåga att inducera CYP3A systemet, så var syftet med denna studie 
att undersöka om denna induktion även sker vid behandling med produkter innehållande 
Johannesört med låg koncentration av hyperforin. 
 
Studien utfördes på 20 friska manliga volontärer, som behandlades med Johannesört 
(500 mg, 2 gånger dagligen - kapslar Hyperici herba) innehållande låg dos hyperforin, 
under en två veckors period. Innehållet per kapsel var; hyperforin: 0,06±0,001 mg, total 
mängd hypericin: 0,60±0,03 mg, total mängd flavonoider: 17,77±0,6 mg. 
 
Exklusionskriterier var att försökspersonerna inte fick ha relevant sjukdomshistoria, haft 
infektioner inom 4 veckor före studiestart, använt sig av de läkemedel som ingår i studien 
eller deltagit i annan studie inom 2 månader före aktuellt studiedeltagande. Vidare fick 
deltagarna inte ha använt vare sig receptbelagda läkemedel eller egenvårdsläkemedel 
inklusive växtbaserade läkemedel inom 4 veckor innan studiestart. En vecka före studien, 
och under studieperioden fick deltagarna inte äta eller dricka något som innehöll 
grapefrukt. De fick inte heller dricka alkohol eller någon form av örtte. Under studien 
skulle de föra dagbok över allt de åt och drack. 
 
Dagen före behandlingsstart med Johannesört fick de en singeldos av det 
ångestdämpande preparatet midazolam 7,5 mg. Blodprover togs via ven-kateter före intag 
av midazolam, och sen med ett visst intervall upp till 12 timmar efter. Motsvarande 
singeldos gavs även på dag 14 i studieförsöket, med blodprovstagning före och efter 
administreringen på samma sätt som proverna före studien.  
 
Resultat 
 
Alla deltagare avslutade studien och utvärderades avseende interaktion och säkerhet. 
Säkerheten utvärderades med hjälp av fysiska undersökningar, EKG, urinprover och 
hematologisk screening både före studien och efter den sista studiedagen.  
 
Sammanlagt rapporterades 21 biverkningar från totalt 13 deltagare. Alla var milda och 
fanns med i produktresumén från preparaten. Inga fall av oväntade eller allvarliga 
biverkningar sågs.  

  
På dag 14 hade AUC0-∞ för midazolam minskat lätt från 124±62,5 vid baslinjen till 
105,6±53,2 ng/ml*h dag 14 (p˂0,05). AUC0-12h hade också minskat från 116,5±57,4 till 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18762932
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99,3±49,4 ng/ml*h (p˂0,05) på motsvarande dagar. Ingen signifikant skillnad sågs för 

midazolam avseende Cmax, t½, tmax. Relaterat till individuella baslinjer så sågs en 
reduktion av AUC0-12h på 11,3 %. Midazolam clearance ökade med 21,5 %.  

 

 

4.11 Sammanfattande tabell över studierna 

 
Tabell 7. Sammanställning över ingående studier och deras resultat avseende 
effekt. 
 

Studie Antal 
deltagare 

Studieduration Placebo Preparat Dosering Visad 
effekt 

11 140 6 veckor (+7 dagar) ja Laif 
(STW3-VI) 

900 
mg/dag 

Ja 

12 163 6 veckor (+3-7 dagar) Delvis (4 
veckor) 

LI 160 900 
mg/dag  

Ja, delvis 

13 332 6 veckor Ja WS 5570 600-1200 
mg/dag 

Ja 

14 135 12 veckor (+7 dagar) Ja LI 160 900 
mg/dag 

Ja 

15 440 52 veckor Nej Ze 117 500 
mg/dag 

Ja 

16 703 85 veckor Ja WS 5570 900 
mg/dag 

Ja 

 

5. Diskussion 

I detta arbete besvaras frågeställningar gällande effekt, säkerhet och interaktionsrisker 
vid behandling av mild till måttlig egentlig depression hos vuxna med Johannesört 
(Hypericum perforatum). De ingående artiklarna visar samstämmiga resultat avseende 
både effekt och säkerhet. De artiklar som detta arbete baseras på är dock endast ett 
mindre urval av de totala antalet studier som utförts kring effekt och säkerhet av 
Johannesört. I mitt urval har jag valt de senast publicerade artiklarna utifrån de 
sökträffar som genererats till följd av mina kombinationer av sökord. Hur pass aktuella 
resultaten är kan ifrågasättas då några av dessa artiklar är publicerade under tidigt 2000-
tal.  

 

5.1 Effekt och säkerhet 
 
En av frågeställningarna i denna studie var vilka evidens som finns avseende effekt av 
Johannesört vid behandling av mild till måttlig egentlig depression hos vuxna. I denna 
studie undersökte 6 [11,12,13,14,15,16] av de utvalda artiklarna effekt och säkerhet av 
olika preparat innehållande Johannesört. I 5 av dessa 6 studier har författarna kunnat 
påvisa en positiv effekt av behandling med Johannesört jämfört med placebo och- eller 
fluoxetine.  
 
I studien där effekt och säkerhet av extrakt STW3-VI undersöktes [11] sågs en signifikant 
skillnad (p˂0,001) gällande effekt mellan gruppen som behandlats med Hypericum och 
placebogruppen. Den studie [12] som inte lyckades påvisa någon signifikant effekt av 
Hypericum var relativt kort, 6 veckor totalt, och endast placebokontrollerad under 4 
veckor. Behandling med Hypericum jämfördes med fluoxetine 20 mg/dag och placebo 
[12]. I den tredje studien jämfördes två olika doseringar av extrakt WS 5570 med placebo. 
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Signifikanta skillnader gällande effekt sågs mellan grupperna som fått Hypericum 
jämfört med de som fått placebo [13]. Den fjärde studien som pågick i 12 veckor visar på 
att Hypericum var mer effektivt än både fluoxetine och placebo [14]. De sista två 
studierna som undersökte effekt visade båda på positiva resultat angående effekt av 
Hypericum vid depression under långtidsanvändning [ 15,16]. En av dessa studier [16] 
var placebokontrollerad, och visade även på förebyggande effekter hos de deltagare som 
haft återkommande depressioner [16]. Den andra långtidsstudien [15] var inte 
placebokontrollerad men innehöll ett stort antal deltagare (n=440). I studien 
undersöktes, förutom antidepressiv effekt av Hypericum, även förändringar i Body Mass 
Index (BMI). Inga skillnader sågs avseende deltagarnas BMI vid studiestart jämfört med 
vid studiens slut [15].  

 
I de studier där fluoxetine gavs till vissa deltagare sågs en större andel biverkningar [12, 
14]. Skillnad i biverkningsfrekvens vid jämförelse mellan den grupp som fått fluoxetine 
och den grupp som fått Hypericum var statistiskt signifikant (p=0,04). Även vid 
jämförelse mellan den grupp som fått fluoxetine och den grupp som behandlats med 
placebo var skillnaden signifikant (p=0,01). Skillnaderna i biverkningsfrekvens mellan 
gruppen som fått placebo och gruppen som behandlats med Hypericum var inte 
statistiskt signifikanta [12]. I övriga studier var biverkningsfrekvenserna låga även om de 
förekom några fler biverkningar hos de som behandlats med Hypericum än de som fått 
placebo [13,16]. Långtidsstudien [15], som inte var placebokontrollerad, visade att 
långtidsbehandling kan vara särskilt lämpligt för äldre patienter då 
biverkningsfrekvensen hos denna grupp var lägre än för övriga deltagare. Generellt visade 
preparatet på en mild biverkningsprofil hos alla deltagare. Avseende säkerheten sågs inga 
skillnader vid långtidsbehandling jämfört med de korttidstudier som utförts [15]. 
 
Sammantaget visar samtliga ingående studier på att Hypericum är ett vältolererat och 
säkert preparat. Biverkningsfrekvensen var låg i samtliga 6 studier. De vanligaste 
biverkningarna bestod av problem från mag- tarm kanalen. Andra observerade 
biverkningar inkluderade bland annat hudutslag. Den slutsats som kan dras av studierna 
är att biverkningarna från behandling med Hypericum är färre och mildare än de från 
konventionella läkemedel. 
 
En studietid på 4 veckor kan vara otillräcklig vid utvärdering av antidepressiv effekt. 
Resultatet av studien [12] som inte lyckats påvisa någon signifikant skillnad mellan 
grupperna efter 4 veckors behandling, kan ha påverkats av den korta studiedurationen. 
Ofta krävs en inkörningsfas på några veckor för att patienter ska svara på behandling med 
fluoxetine. Ofta höjs dosen fluoxetine succesivt tills en stabil nivå av patientens mående 
uppnås. I studien fick deltagarna en relativt låg dos på endast 20 mg/dag vilket kan ha 
påverkat responsen av behandlingen. Under den första månaden kan de depressiva 
symptomen förvärras innan det blir bättre [21]. Även vid behandling med Johannesört 
krävs att man använder preparatet under några veckor innan full effekt ses [5]. Milda 
depressiva symptom kan läka ut spontant, vilket kan ha varit fallet i gruppen som 
behandlats med placebo. Procentuell minskning av HAMD-poäng efter 6 veckor för 
deltagarna som behandlats med Hypericum eller fluoxetine (48 %) nådde nästan upp till 
gränsen för vad som, i de ingående studierna, definieras som respons på behandlingen 
(HAMD minskning ≥50 %). Avsaknad av placebokontroll under de sista 2 veckorna av 
studien kan ha bidragit till att inga signifikanta skillnader i effekt observerades mellan 
grupperna.  
 
Majoriteten av deltagarna i 5 av 6 studier bestod av kvinnor. Endast i en studie fanns en 
jämn könsfördelning mellan deltagarna. Enligt resultaten i ingående studier finns inget 
mönster som talar för att denna ojämna könsfördelning skulle ha någon klinisk relevans. 
Ingen av författarna har observerat specifika skillnader gällande effekt av Hypericum på 
kvinnor och män. 
 
I samtliga studier används Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) som ett av de 
primära effektmåtten. Valet av utvärderingsskala är bra då denna skala kan användas 



 

21 
 

både för diagnostisering av depression, samt följa och observera förändringar av de 
depressiva symptomen över tid. Även Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS) är en bra skattningsskala som dels finns i form av självskattningsformulär, 
samt även som utvärderingsverktyg för behandlare vilket är fördelaktigt då dessa två kan 
jämföras och bidra till en bättre bild av patientens mående.  
 
I de 6 studier som undersökte effekt och säkerhet gick rekryteringen av deltagare till på 
liknande sätt. Alla deltagare rekryterades från öppenvårdkliniker. I samtliga studier 
ingick ett visst antal återbesök. En negativ aspekt med att studierna utförts på 
öppenvårdspatienter är svårigheter med att kontrollera följsamheten hos deltagarna då 
de själva har ansvarat för att ta sina tilldelade tabletter. I en studie räknades kvarvarande 
tabletter vid olika återbesök som kontroll av följsamheten. Denna metod är mindre 
tillförlitlig på grund av osäkerheten över att patienten verkligen tagit tabletterna som 
tilldelats. Ett bättre sätt att kontrollera följsamhet kan vara att mäta läkemedelsnivåer i 
plasma hos studiedeltagarna. 

 
Sammanfattningsvis hade det varit önskvärt med nyare studier i form av randomiserade, 
placebokontrollerade, kliniska prövningar då några av de ingående studierna är från 
tidigt 2000-tal. Likaså hade fler långtidsstudier samt större studiepopulationer varit 
önskvärt. Det är svårt att uttala sig om generaliserbarheten då olika extrakt använts vid 
olika studier. Även dosering skiljer sig åt vilket gör att studiernas resultat blir svåra att 
jämföra med varandra. I studierna har deltagarna behandlats med en daglig mängd 
Hypericum som varierat från 300-1200 mg. Detta medför att mängden aktiva ämnen 
också varierar och kan bidra till skillnader i både effekt och förekomst av biverkningar. 
Enligt resultaten verkar dock ingen skillnad i effekt ses vid dosering med 600 mg/dag 
jämfört med 1200 mg/dag. En positiv synvinkel av skillnader i dosering och aktivt 
innehåll är att de samstämmiga resultaten tyder på att Johannesört är ett läkemedel med 
brett terapeutiskt index. Det är inte helt klarlagt vilka aktiva ämnen varje enskilt preparat 
innehåller. I de flesta studier har en uppskattning gjorts avseende mängd hypericin, och i 
vissa fall hyperforin, i de ingående preparaten. Hypericinnivåerna ligger mellan 0,1 till 
0,3 %. Extrakten har utvunnits med hjälp av extraktionsmedel i form av metanol eller 
etanol. I de ingående studierna har deltagarna behandlats med preparat från samma 
batch, vilket är positivt ur en jämförande synvinkel. 
 
Trots svårigheter avseende generaliserbarhet och problem i form av osäkerhet av exakt 
innehåll i de olika preparaten, visar studierna att Johannesört har någon form av 
antidepressiv effekt och att behandling med detta växtbaserade läkemedel inte innebär 
några allvarliga kliniska risker. Johannesört är inte förstahandsval vid behandling av 
egentlig depression hos vuxna och de kan bero på ovissheten avseende 
verkningsmekanism, samt osäkerhet avseende tolerans och säkerhet vid 
underhållsbehandling under en längre tidsperiod. Detta eftersom det finns begränsat med 
långtidsstudier av behandling med Johannesört och att de som finns är relativt gamla.  
 

5.2 Interaktionsrisker 

 
Hur pass kliniskt relevanta interaktionsriskerna är skiljer sig åt beroende på sort av 
Hypericumextrakt och samadministrerade läkemedel. Gemensamt för 3 av 4 [17,18,20] 
ingående interaktionsstudier i detta arbete är dock att koncentrationen för det läkemedel 
som samadministreras med Johannesört sjunker. I vissa fall kan detta leda detta till 
minskad eller utebliven effekt av läkemedlet. I 2 av 4 studier [17,18] ansågs 
interaktionspåverkan vara av potentiellt klinisk relevans. I samtliga 4 interaktionsstudier 
[17,18,19,20] är enzymet CYP3A(4) involverad i metabolismen av ingående läkemedel.  
 
Farmakokinetiken av docetaxel, i form av ökat clearance från 47,2 till 53,7 L/h (p=0,045) 
och minskad Area under the Curve (AUC) från 3,035±756 till 2,682±717 ng*h/ml 
(p=0,045), påverkas vid samadministrering med Johannesört. Båda dessa förändringar 
ansågs statistiskt signifikanta. Kombinationen bör därför undvikas för att inte riskera att 
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cancerpatienter underbehandlas. Denna studie utfördes på ett litet antal personer men 
visar ändå ett tydligt resultat vid mätning av koncentrationen docetaxel före och efter 
samadministrering med Johannesört. I studien ses att graden av CYP3A4 induktion till 
stor del beror på hur stor koncentration av hyperforin som finns i deltagarnas plasma. De 
patienter i studien som hade störst minskning av AUC för docetaxel hade också de högsta 
nivåerna av hyperforin i plasma. Resultaten från denna studie grundar sig endast på den 
specifika produkten Hyperiplant. Andra produkter innehållande Johannesört kan ha en 
annan påverkan på farmakokinetiken av docetaxel. Dessa eventuella skillnader beror på 
preparatets innehåll och koncentration av olika aktiva ämnen, främst hypericin och 
hyperforin [17]. 
 
Behandling med preparatet Jarsin, innehållande extrakt (LI 160) av Johannesört, 
minskade signifikant plasmanivåerna av oxycodone och därmed minskade även den 
smärtlindrande effekten. AUC för oxycodone minskade med 50 % (p<0,001). I denna 
studie sågs dock inga skillnader mellan placebo och Johannesört, vid samadministrering 
av oxycodone, i kyltest (cold pain threshold test), Area under the drug effect-time curve 
(AUEC0-12) och intensitet av smärta, Cold Pain Intensity (CPI) AUEC0-12. Graden av 
CYP3A4 induktion tros dock bero på vilken sorts produkt av Johannesört som används, 
då innehållet kan skilja sig åt. I denna studie användes Jarsin LI 160 som har ett högt 
hyperforininnehåll [18].  
 
I en av interaktionsstudierna undersöktes hur farmakokinetiken av det kombinerade p-
pillret lovelle påverkas av samadministrering med extrakt från Hypericum (Ze 117). 
Resultatet av studien visade inte på någon nämnvärd påverkan vid samtidig behandling 
med Hypericum [19].  
 
Vid samadministrering av preparat bestående av Johannesört med lågt 
hyperforininnehåll sågs en signifikant, men mild minskning av AUC för midazolam, samt 
även en mild minskning av clearance. Författarnas slutsats var att då induktionen är så 
pass mild så anses den inte kliniskt relevant [20].  
 
Interaktionsstudierna har alla för få deltagare för att det ska vara möjligt att dra 
välgrundade slutsatser avseende interaktionsrisker generellt. Även om resultaten är 
entydiga avseende interaktionspåverkan är den kliniska relevansen och 
generaliserbarheten svår att fastställa. Det finns en viktig aspekt att komma ihåg gällande 
studien som undersökte Johannesörts påverkan av farmakonkinetiken av p-pillret lovelle. 
Nämligen att mängden hypericin i extrakt Ze 117 är låg och det medför att de inte kan 
förutsättas att preparat innehållande högre halter hypericin går bra att kombinera med p-
piller.  
 
Hur pass kliniskt relevanta interaktionerna är kan alltså variera beroende på preparat. 
Detta bidrar till en stor osäkerhet kring vilken påverkan ett visst extrakt av Johannesört 
kan ha på ett visst läkemedel. Eftersom innehållet av aktiva ämnen i olika beredningar av 
Johannesört varierar relativt stort bör detta växtbaserade läkemedel inte kombineras med 
andra läkemedel. För personer som är i behov av flera mediciner är sedvanlig 
farmakologisk behandling det bästa alternativet.  
 

6. Slutsats 
 
Avseende effekt och säkerhet av Johannesört visar ingående studier på positiva resultat 
vid behandling av mild till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det är svårt att jämföra 
de olika studiernas resultat eftersom de aktiva substanserna skiljer sig åt i olika 
beredningar och extrakt, både gällande mängd samt sammansättning av aktiva ämnen. 
Det är därför svårt att uttala sig om effekt och säkerhet generellt och därför är 
Johannesört inte rekommenderad förstahandsbehandling vid depression.  
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För personer som upplever milda eller måttliga depressiva symptom kan 
egenvårdsprodukter innehållande Johannesört provas innan eventuell påbörjan med 
konventionell läkemedelsbehandling. Det dessa personer bör tänka på är att inte 
kombinera med andra läkemedel på grund av den befintliga interaktionsrisken. 
Biverkningsrisken är väsentligt lägre med Johannesört jämfört med andra antidepressiva 
läkemedel som inte sällan bidrar till besvärande biverkningar. 
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