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Sammanfattning 

Introduktion: Ingen människa undgår att åldras. Åldrande är en naturlig process 
som tar sig olika uttryck. Huden blir skrynklig och mister sin spänst. Håret blir grått 
och förtunnas. Det naturliga åldrandet försöker många motverka genom att t.ex. 
använda olika hår- och hudvårdsprodukter. Idag markandsförs en mängd olika 
sådana produkter.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra de i marknadsföringen 
påstådda effekterna av Rogaine (minoxidil) och Q10 Active Nattkräm (coenzym Q10) 
med de dokumenterade vetenskapliga beläggen för dessa produkter. I studien 
redovisas även biverkningar av dessa produkter. 
 
Metod: Den medicinska databasen Pubmed har varit den största källan för material 
till denna studie. Tio originalartiklar och tre översiktsartiklar inkluderades. 
Dessutom har information hämtats från läroböcker och i hemsidor på internet.  
 
Resultat: Den kommersiella reklamen marknadsförde Q10 Active Nattkräm bl.a. i 
enlighet med följande: ”substansen minskar djupa rynkor, stimulerar 
energiproduktionen i cellerna samt skyddar mot för tidigt åldrande”.  I fyra 
originalartiklar studerades effekten av coenzym Q10 på olika hudceller in vitro. 
Substansen visade sig vara celltillväxt-initierande av bl.a. odlade fibroblaster. 
Samtliga studier visade även att coenzym Q10 skyddar mot åldrande och reducerar 
rynkor. Resultat från en djurstudie visade att oralt administrerat coenzym Q10 inte 
orsakade allvarliga biverkningar.  
 
Reklam som marknadsförde Rogaine återgav bl.a. följande: minoxidil bromsar 
ärftligt håravfall och initierar någon form av återväxt hos fyra av fem män.    
Effekterna av minoxidil studerades i fem originalartiklar och samtliga visade att 
substansen har en håravfalls bromasande effekt hos såväl kvinnor som män. De 
biverkningar som beskrevs i dessa arbeten dominerades av milda symtom från 
hårbotten, såsom klåda och mjäll.  
 
Diskussion: I de studier där minoxidils effekt undersökts återgavs resultat som 
tydligt visar på god behandlingseffekt. Studiernas längd och utformning är av 
tillräckligt god kvalité för att dra slutsatsen att substansen är effektiv och säker att 
använda.  
 
I in vitro-testen som gjorts fastställdes de biologiska mekanismer som coenzym Q10 
initierade. För att vi vidare skall kunna dra säkra slutsatser kring effekt och säkerhet 
av topikalt applicerade krämer med coenzym Q10 som aktiv substans krävs det 
längre, blinda, randomiserade och placebo-kontrollerade in vivo-studier.  
 
Min slutsats kring vad forskningen visat och det marknadsföringen framhållit om 
Q10 Active nattkräm är att reklamen återgett delvis sanna påståenden. När det gäller 
Rogaine återgav reklamen i stort sätt vetenskapligt grundade påståenden om 
substansens effekt.    
 
Nyckelord: Minoxidil, alopecia treatment, skin aging, CoQ10, side effects, anti-
wrinkle.     
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1. Introduktion 

I dagens samhälle framhävs vikten av att ha ett fördelaktigt utseende. Många 
produkter som marknadsförs idag skall motverka åldrandet och genom att 
regelbundet använda sådana produkter kommer du att uppfattas som intelligent, 
vacker och framförallt framgångsrik enligt reklamen. Även sjukdomar, miljöpåverkan 
och arv som påverkar ditt utseende negativt kan motverkas med olika hud- och 
hårvårdsprodukter. Genom den omfattande användningen av dessa produkter är det 
angeläget att ställa frågan: Vilka vetenskapliga belägg finns för de påstådda 
effekterna av dessa produkter? 

Marknadsföringen av CoQ10 omfattas av reglerna i marknadsföringslagen där det 
bl.a. talas att reklam skall följa god marknadsföringssed. Det innebär att reklam inte 
får utlova någon effekt som inte finns dokumenterad och den får inte heller påverka 
konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut [1]. Minoxidil är en 
substans som klassas som läkemedel och omfattas därför av läkemedelslagen som 
bl.a. styr marknadsförigen. Enligt läkemedelslagen är endast reklam om läkemedel 
som får göra medicinska effektpåståenden om sina produkter. Marknadsföring av 
humanläkemedel skall vidare främja en ändamålsenlig användning av produkten. 
Reklam som presenteras måste vara aktuella, sakliga och balanserade till utseende 
och innehåll. I övrigt får inte reklamen vara vilseledande och dessa ska stå i 
överensstämmelse med god sed för marknadsföring [2]. 

Trots dessa regelsystem kvarstår dock frågan om vi konsumenter helt kan lita på att 
regelsystemen kring marknadsföring verkligen skyddar oss från att bli vilseledda till 
att köpa vissa hår och hudvårdsprodukter? Kan vi utlämna reklamvärderingsbeslutet 
helt åt dessa regelsystem eller ska konsumenten alltid vara kritisk och ifrågasätta det 
reklamen påstår? För att lättare kunna diskutera dessa frågor ges i detta arbete först 
en bakgrund till åldrandeprocesser med särskilt inriktning mot hudens åldrande. 
Därefter görs en genomgång av två hår och hudvårdsprodukter. Arbetet avslutas med 
en jämförelse mellan de i marknadsföringen påstådda effekterna och de effekter som 
är vetenskapligt dokumenterade.   

1.1 Huden 
Huden består av tre skikt: epidermis, dermis och hypodermis. I den först nämnda 
finns bl.a. melanocyter som skyddar mot solens ultravioletta strålning genom 
produktion av melanin. Dermis ger huden spänst tack vare sitt innehåll av 
proteinfibrer som kollagen och elastin. Antalet av dessa elastiska fibrer är omvänt 
proportionell mot hudens ålder, ju yngre desto fler fiber [3, 4]. Detta förklarar varför 
äldre personers hud är mer slapp och rynkig. Solexponering bidrar till att de elastiska 
fibrerna skadas vilket påskyndar hudåldrande [3]. De komponenter som tillsammans 
utgör grundelementen i huden och skapar dess yttre utseende är kollagen, elastin och 
hyaluronsyra HA.   

1.2 Hudens åldrande 
Åldrandet av huden är ett resultat av två olika processer där den ena orsakas av 
tidens förlopp och vårt genetiska arv medan den andra beror på de externa 
påfrestningar som kroppen utsätts för. Exempel på externa faktorer är rökning, 
näringsintag, överdriven alkoholkonsumtion och solexponering. Den sist nämnda 
faktorn beräknas generera 80% av åldrandet i ansiktet. Båda processerna delar dock 
den gemensamma nämnaren av att de får huden att tappa sin lyster, spänstighet och 
elasticitet [5]. 

Hud som åldras naturligt kännetecknas av ökad rynkbildning, torrhet, blekhet och 
fina linjer med en avsevärt märkbar reducering av antalet mastceller och 
fibroblaster[4,5]. Fibroblaster sörjer för bl.a. kollagenproduktion. Ung hud har mer 
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balanserade nivåer i förekomsten av kollagen III och I medan äldre hud har visat 
ökad tendens till rubbning i proportionerna av dessa kollagentyper. En annan viktig 
åldersrelaterad förändring är den minskade cellomsättningen i epidermis. Gamla 
celler ersätts då inte lika snabbt och resulterar i utvecklingen av corneocytcell- 
ansamlingar vilka ger det typiskt grova och gamla hudutseendet [5]. Kronologiskt 
åldrad hud har även lägre nivåer av hyaluronsyra [6]. 

Hud som däremot genomgått ett påskyndat åldrande till följd av kronisk 

solexponering s.k. fotoåldrande, kännetecknas av mer förtjockade och fragmenterade 

kollagenfibrer. Elastiska fibrer tycks även vara mer splittrade [5]. Disorientering av 

kollagenfibriller och ansamling av elastinrikt material kan även ses i dermalt matrix 

(det extracellulära utrymmet i dermal vävnad) av fotoföråldrad hud [6]. Ännu en 

konsekvens av fotoföråldring är ökningen i hudens skörhetsgrad vilken ger sitt uttryck 

i en allt mer frekvent förekomst av områden med hudblödningar [5]. Pigmentering, 

rynkbildning och cellulär atypi är bland de vanligaste histologiska förändringarna i en 

kroniskt solexponerad hud. Även de dermala och epidermala junctions plattas ut vid 

fotoåldrande vilket leder till att huden blir skörare. Uv-strålning initierar en kaskad av 

reaktioner som gör att baskomponenterna i basalmembranet förstörs. Detta gynnar 

uppkomsten av tecken på hudens åldrande som associeras med skadad extra cellulär 

matrix (ECM) i dermislagret [4].    

1.3 Teorier kring åldrandeprocesser i huden 
Hudens åldrande beror på förekomsten och aktiviteten av reaktiva syreradikler, ROS 
såsom väteperoxid och hydroxylradikaler. Dessa molekylers bildande hänger 
samman med en rad exogena och endogena faktorer såsom UV-strålning och 
metaboliska processer. ROS bidrar till ändring i genuttryck något som i sin tur 
gynnar nedbrytning av kollagen och andra fiberkomponenter i dermis [6]. 
Nedbrytning av fibrerna sker via aktivering av enzymfamiljen MMPs, matrix 
metalloproteinases [5,7]. Det finns studier som indikerar att UVB-strålning leder till 
aktiveringen av MMPs vilket skapar en lokal oxidativ stress följd av apoptos [5]. 
Andra faktorer såsom anaerob cellandning och migration av inflammatoriska celler 
till bidrar också till ökad ROS-bildning i huden [4,8]. 

Telomer erosion är en teori som uppmärksamts och som försökt förklara 
mekanismen av det cellulära åldrandet.  Telomerer, specifika DNA-sekvenser belägna 
yttersta i kromosomerna, har påvisats inverka på cellens livslängd. Desto äldre cellen 
är desto kortare telomersekvens [5,6]. Telomerase är däremot det enzym som 
stabiliserar telomerförkortning vid normal celldelning. Inom åldersforskning tycks 
kunskapen om telomererosion kunna förklara hur hudceller åldras vilket öppnar 
möjligheten att kunna ”förlänga” cellers livslängd [9]. 

En annan teori som försökt förklara föråldringsprocessen bygger på kunskapen om 
att äldre personers mitokondrier tycks förlora en del av sina funktioner. I denna teori 
tros det att celler hos äldre individer producerar energi via en övervägande icke 
mitokondriell väg såsom glykolys. Genom att utnyttja glykolysen kompenserar dessa 
celler för sin funktionsnedsättning. Praktiskt taget innebär teorin att äldre personers 
energiförsörjning sker anaerobt något som i kombination med minskade CoQ10 
nivåer och ökad exponering för UV-strålning verkar skadligt på hudens celler [8]. 

1.4 Coenzym Q10 
CoQ10 eller ubiquinone är en fettlöslig antioxidant som förekommer naturligt i alla 
våra celler.  Nötter, spenat, fisk och skaldjur är källor med ett rikligt innehåll av 
denna antioxidant. CoQ10 spelar en viktig roll i mitokondriernas energiproduktion 
och har påvisats vara inblandad i cellernas programmerade celldöd [5,8]. CoQ10 
beskrivs även ha en hämmande effekt på produktion av MMP-1 (matrix 
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metalloproteinases) samtidigt som den verkar dämpande på inflammationer 
orsakade av UV- strålning. Ubiquinone tycks dessutom kunna reducera 
”rynkdjupnadsgraden” i ansiktet vid kontinuerlig applikation [4]. 

CoQ10 används förutom i topikala antiage-preparat, som ett kostillskott i bl.a. Japan 
och USA [10]. Substansen framställs via organisk syntes eller via jäsning med hjälp av 
bakterier [10]. 

1.5 Hårets anatomi och tillväxtfaser 
Håret skyddar huvudet mot solens skadliga UV-strålning. Varje hårstrå består av 
långa kolumner av döda, keratinizerade epidermala celler som hålls samman med 
hjälp av extracellulära proteiner. Hårstråna utgör den superfaciala delen och har sitt 
fäste i hårroten. Roten omges i sin tur av en hårsäck. Matrixceller kallas de celler som 
sig ständigt delar sig och producerar nya hårstrån när gamla faller av.    

Varje hårsäck genomgår en trefasig tillväxtcykel. Under den första så kallade anagena 
växtfasen delar sig matrixcellerna frekvent. Detta gör att håret blir långsamt tjockare 
och längre. Denna fas pågår i två till sex år. Kring 85 % av de hårstrån varje människa 
har på sitt huvud befinner sig i denna fas året om. Den katagena fasen, även kallad 
övergångsfasen, utgörs av celler som slutat dela sig och växa. Denna fas varar i två till 
tre veckor. Den sista fasen i tillväxtcykeln kallas för den telogena fasen. Under denna 
period som vanligen pågår i maximalt tre månader, är håret i fullständig vila.   

1.6 Hårtyper 
Lanugo-hår är fina, duniga och ej pigmenterade hårstrån. Dessa täcker hela vår 
kropp då vi föds. Allt eftersom vi växer ersätts dessa med fina, bleka och knappt 
synliga hårstrån, så kallade vellushår. Övrig hårväxt på kroppen domineras av långa, 
grova och färgade hår s.k. terminalhår. 95 % av manligt kroppshår är terminalhår och 
resterande 5% är vellus medan motsvarande siffror för kvinnor är 35% terminalthår 
och 65% vellushår. En människa uppskattas tappa uppe emot 70-100 stycken 
hårstrån per dag, men både antalet och håravfallshastigheten är föränderliga 
variabler som påverkas av både inre som yttre faktorer. Sjukdomar, strålbehandling, 
kemoterapi, läkemedel, ålder, kön, genetiskt arv, barnafödande, emotionell stress och 
nutrition är faktorer som påverkar håravfallsmönstret [11].   

1.7 Alopecia 
Alopecia är benämningen på det ärftliga tillståndet som medför att hår faller av mer 
än normalt. Hos män kan denna hudsjukdom debutera i 20-årsåldern. Hårfästet 
kryper då stegvis uppåt ovanför tinningarna eller så kan det bildas helt kala fläckar på 
olika ställen på huvudet. Hos kvinnor däremot börjar håravfall vanligen vid 
övergångsåldern och ter sig som allmän hårförtunning [3].  Alopecia har många 
klassificeringar varav androgen alopecia (AGA) vilken är den typ av håravfall som 
betraktas vara androgen-beroende. Den dominerande androgenen hos män är 
testosteron och det är dess metabolit dihydrotestosteron (DHT) som ansvarar för 
utvecklingen av AGA hos män. Vid AGA tycks hårsäckar bli känsliga mot DHT vilket 
gör att folliklarna börjar krympa och slutar producera hår på ett normalt sätt. 

För kvinnor talas det inte om AGA numera utan mer om diffust håravfall, telogen 
effluvium, även fast ärftlighet och DHT-känslighet också kan vara bidragande faktor. 
Vid akut diffust håravfall tappas det hår från hela hårbotten mer än på ett specifikt 
ställe. Verkningsmekanismen bakom detta hänger samman med att hårstråna hoppar 
över den andra, katagena, övergångsfasen vilket gör att de faller av tidigare än 
förväntat. Möjliga orsaker till uppkomsten av telogen effluvium är järnbrist eller 
sköldkörtelrubbning [12,13]. Andra benämningar på kvinnligt håravfall är FPHL, 
female pattern hairloss. FPHL liknar telogen effluvium men är dock inte akut och 50 
% av kvinnor över 40 år drabbas av denna form av håravfall [14].   
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Gemensamma kliniska fynd hos både män och kvinnor vad gäller påverkade hårstrån 
är att dessa genomgår en form av ”miniaturization” där hårsäckarna börjar producera 
tunnare och kortare hårstrån eller inget hår alls. Detta leder till minskad 
hårdensitet/total håravfall [12,13].    

1.8 Minoxidil 
Är ett piperidin-pyrimidinderivat [15] med en verkningsmekanism som inte är helt 
fastställd [13]. Det finns dock teorier som uppger att minoxidil ökar durationen av 
den anagena tillväxtfasen och förstorar minituriserade hårfolliklar [16,17]. 
Substansen verkar även som vasodilaterande och initierar öppnande av 
kaliumkanaler [12,16]. Substansen finns att köpa i två styrkor, 20 mg/ml och 50 
mg/ml. Båda används för stimulering av hårväxt vid tidiga och mindre uttalade 
former av androgent håravfall. Den lägre styrkan används även av män som önskar 
minska ytterligare håravfall. Den högre styrkan är avsedd för män endast [15].  

1.9 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka och jämföra de i 
marknadsföringen påstådda effekterna av hårvårdsprodukten Rogaine (minoxidil) 
och hudvårdsprodukten Q10 Active Nattkräm (CoQ10) med dokumenterade 
vetenskapliga belägg för dessa produkter samt redovisa biverkningar av dessa 
produkter. Detta arbete kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Finns det vetenskapliga belägg som stödjer den påstådda effekten av Coenzym 
Q10 i anti-age preparatet Q10 Active Nattkräm? 

 Vilka biverkningar har CoQ10? 

 Finns det vetenskapliga belägg som stödjer den påstådda effekten av Rogaine 
med minoxidil som aktiv substans? 

 Vilka biverkningar har minoxidil? 

 

2. Metod 

Sökmotorn Pubmed användes och sökningarna gjordes mellan 20120111 och 
20120210 med bl.a. sökorden minoxidil, alopecia treatment, male/female pattern 
bladness, ubiquinone, skin aging, CoQ10, side effects, toxicity. En annan sökperiod 
var mellan 20120222 och 20120224. Begränsningar i form av clinical trial, swedish, 
english och arabic användes i samband med de ovannämnda sökningarna. 

Arbetets faktainnehåll är hämtat från tio originalartiklar. För att skapa en helhetsbild 
av området har även tre översiktsartiklar studerats. Urvalet av artiklar utgick från 
studiens frågeställningar samt publiceringsdatum. Äldre artiklar, dvs. publicerats för 
mer än 10 år sedan, som bedömdes tillföra arbetet något av vikt har dock inkluderats. 
Några av originalartiklarna som tagits med tar upp kombinationsbehandling 
och/eller jämförande behandlingsstrategier. Dessa valdes då de bedömts innehålla 
relevant fakta och med anledning av att alternativa studier med endast monoterapi 
saknats både vad gäller minoxidil och anti-age preparat. En del information baseras 
på uppgifter från boken ”Principles of anatomy and physiology [11]. 

Sökmotorn Google har använts för sökning efter vetenskapliga artiklar med sökorden 
”anti-age scientific articles”. Även internetsidor som LIF, Läkemedelsverket, SCB, 
FASS och Eucerins hemsida har varit informationskällor. 

Vid mejl ställdes en fråga till ett antal apotekskedjor i Sverige; Apoteket AB, 
Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat, Cura Apotek, Kronans Droghandel, Medstop, 
Vårdapoteket, angående dessa kedjers bästsäljande hudprodukter var det endast 
Apotek Hjärtat och Vårdapoteket svarade med användbar information. Båda 
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apotekskedjorna listade Eucerin som ett bra säljande märke. Detta utgjorde därför 
grunden för valet av substansen CoQ10 som ingår i många av Eucerins anti-rynk 
krämer. Rogaine valdes pga. personligt intresse.  

3. Resultat  

3.1 CoQ10 
Q10 Active Nattkräm markandsförs enligt följande: 
”En återuppbyggande antirynk-kräm. Den rika antirynkcremen minskar djupa 
rynkor och fina linjer efter 5 veckor. Skyddar mot förtidigt åldrande av huden. 
Coenzym Q10 stimulerar energiproduktionen i cellerna, vilket återuppbygger 
ålderstecken, såsom rynkor” [18].  

3.1.1 CoQ10 protects against oxidative stress-induced cell death 

I denna studie från 2009 undersöktes om CoQ10 kunde påverka tillväxten av dermala 
fibroblastceller och epidermala HaCat kerationcytceller [4]. Humana fibroblaster 
odlades därför i 96 st. plattor innehållande tillväxtmedium och tre olika 
koncentrationer av CoQ10. Inkubationstiden sattes till 96 timmar. Samma procedur 
upprepades vid odling av HaCat kerationcytceller dock med en inkubationstid på 24 
timmar. Syftet med att odla HaCat var att dels fastställa om CoQ10 kunde gynna 
nybildning av kollagen typ IV och VII samt laminin 332, dels undersöka om den 
påverkade celltillväxten hos HaCat. Utfallet blev en ökning av antalet fibroblaster på 
ett dosberoende sätt medan antalet HaCat celler inte förändrades av CoQ10. Dessa 
resultat erhölls vid en jämförelse av kulturerna som odlats med och utan tillägg av 
CoQ10. Närvaro av ubiquinone ökade syntesen av laminin 332 i HaCat cellerna; och 
produktion av kollagen typ IV och VII i dermala celler. Kollagen typ I påverkades 
dock inte. 

I samma studie [4] undersöktes även om CoQ10 kunde skydda celler mot apoptos 
orsakad av oxidativ stress. HaCat celler odlades därför i 48 plattor varav 24 utsattes 
för behandling och hjälplösningsmedel. Resterande 24 användes som referensplattor.  
Överlevnaden bland cellerna undersöktes efter tillsättning av antigen väteperoxid, ett 
ROS-ämne eller t-BuOOH. Resultatet karaktäriserades av att celler som getts CoQ10 
och som lyckats inkorporera en hög mängd av denna substans i reducerad form 
visade en signifikant högre livsduglighet än kontrollcellerna. Utan 
hjälplösningsmedel kunde inte coenzym Q10 utöva någon skyddande effekt pga. att 
denna var olöslig i tillväxtmediumet. 

3.1.2 Coenzyme Q10, a cutaneous antioxidant and energize 

I denna studie undersöktes om CoQ10 kunde förebygga oxidativ stress i odlade 
humana celler [6]. För detta ändamål mättes nivåerna fosfortyrosinkinas och 
glutation eftersom att dessa är effektiva indikatorer för oxidativ stress i humana 
keratinocyter. Det visade dig att 150 µM CoQ10 var tillräcklig för att hämma 
aktiviteten av 1 mM väteperoxid då fosfortyrosinkinas var indikatorn. Motsvarande 
mängd CoQ10 var 50 µM då glutation användes som indikator.   

Studien visade vidare att en formulering med CoQ10 och etanol som vehikel kan 
penetrera levande cellager [6]. Sambandet påvisades genom applicering av CoQ10 till 
grishud som anses ha liknande genomsläpplighetsgrad som hud från människa. 
HPLC användes föra att kvantifiera mängden absorberad CoQ10. Det visade sig att 
20% av den applicerade mängden penetrerade epidermis och 2% absorberades vidare 
till dermis. 

En annan variabel var att testa om CoQ10 var kapabel att skydda dermala fibroblaster 
från kronologiskt åldrande-och fotoåldrande. Studien bygger på antagandet att 
kronologiskt åldrande kan åstadkommas hos odlade celler bara dessa odlades under 
en tillräckligt lång period. Resultaten visade att 50 µM CoQ10 var tillräcklig för att 
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orsaka en signifikant ökad nivå av radiomärkt hyaluronsyra, mätt som mängd/mg 
cellprotein. Samma test påvisade även en ökning i celltillväxt med ca 20% hos dessa 
odlade fibroblaster vid tillsatts av 50 µM CoQ10. 

I studien undersöktes även om CoQ10 kunde begränsa uttrycket av kollagenase 
mRNA. Odlade fibroblaster utsattes för UVA-strålning. Detta in vitro-test visade en 
reducering av mRNA- uttryck med upp till 50% då 10 µg/ml CoQ10 användes. 

I ett in vivo-test i samma studie [6] påvisades CoQ10 antioxidativa egenskaper. Detta 
gjordes genom mätning av UPE, ultra weak photon emission, i underarmen på 13 
volontärer. UPE är ett effektivt mått på antioxidantstatus som råder i huden för ju 
lägre nivå exciterade fotoner desto högre mängd antioxidanter. Deltagarna fick 
applicera 0.3 % CoQ10 eller enbart vehikel två gånger dagligen i sju dagar. Därefter 
utsattes det behandlade hudområd för 50 mJ/cm² UVA-strålning. Resultatet visade 
signifikant lägre nivåer av UPE i hud tillhörande interventionsgruppens. 

I denna studie redovisas även in vivo-försök där CoQ10 förmåga att reducera 
rynkdjuphetgraden och korneocytareans storlek undersöktes. Forskarna menade att 
denna area är proportionell mot tiden som förflutit, ju större area desto äldre hud. 
Till studien rekryterade därför 20 stycken äldre volontärer. Dessa fick applicera 0.3% 
CoQ10 en gång dagligen i 6 månader runt ena ögat och en kontrollvehikel kring det 
andra ögat. Mikrotopografiteknik användes för att mäta ändring i rynkdjuphetsgrad 
kontra korneocytareans storlek. Resultatet blev en reducering med 27 % i 
djuphetsgraden av rynkorna på huden jämfört med kontroll. Det konstaterades även 
en minskning i totalarean i hornlagret motsvarande en 20 års skillnad, från 38 år till 
18 år. 

3.1.3 Mechanisms of inhibitory effects of CoQ1o 

I en in vivo-studie från 2008 studerades den kliniska effekten av topikalt applicerad 
CoQ10 på rynkbildning [7]. Försökspersonerna bestod av 31 kvinnor i åldern 27-61 
år. Dessa uppmanades att applicera en 1% kutan CoQ10-kräm två gånger dagligen i 
tre månader. Vid studietidens slut undersöktes hudpartiet omkring ögonen där 
krämen hade applicerats. Undersökningen utfördes av en dermatolog som använde 
sig av en ”rynkgraderings standard” som referens. Resultatet visade en reduktion av 
rynkor i den solskadade huden kring ena ögat. Antalet rynkor i hudpartier kring 
deltagarnas andra obehandlade öga hade däremot inte reducerats. 

En annan variabel som denna studie [7] undersökt in vitro var om CoQ10 kunde 
hämma aktiveringen av MMPs (matrix metalloproteinases) produktion i odlade 
humana fibroblaster som bestrålats med UVB-stålning. Som referens i detta test 
användes kontroll-odlingar som inte försetts med CoQ10. Inkuberingstiden var 24 
timmar. Resultat som utlästes här var kliniskt relevanta med en klart lägre nivå av 
MMPs i de celler som ingick i interventionsgruppen mot för nivåerna i 
kontrollcellerna. 

3.1.4 Aging skin is functionally anaerobic  

I denna studie från 2008 [8] menade forskarna att äldre individer ofta visar en 
dysfunktion vid energiproduktionen i mitokondrier. Yngre individers mitokondrier 
producerar energi aerobt, medan äldre personer gärna övergår till att utnyttja 
glykolys för att på så sätt kompensera för den rådande mitokondriella dysfunktionen. 
Detta samband påvisades genom att undersöka den anaeroba energimetabolismen 
vid mitokondriell dysfunktion. 

Vid utförandet av testet mättes membranpotential (mått på energikapacitet), 
glukosintag och laktatproduktionsnivån i humana kerationcytceller. Cellerna som 
användes var från både unga och gamla donatorer. Glukos tillsattes till dessa odlade 
celler. För att åskådligöra de metaboliska processer i dysfunktionella mitokondrier 
tillsattes oligiomycin till de humana keratinocytcellerna som odlats. Oligiomycin 
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hämmar ett enzym som har en nyckelroll vid normal produktion av ATP. Resultatet 
visade på ett ökat glukosupptag och ökad laktatproduktion i alla odlade celler, både 
från de äldre och de yngre donatorer. Vidare visade resultaten på en minskning i 
membranpotentialnivån i alla celler. 

En sekundärvariabel i denna studie var att visa om antioxidanten CoQ10 kunde 
stabilisera den mitokondriella membranpotentialen. Membranpotentialnivån ses 
som en viktig parameter vid mätning av energikapacitet hos mitokondrier. Testet 
utfördes genom att volontärer tilläts applicera en beredning innehållande 0.01% 
CoQ10 två gånger dagligen i sju dagar på överarmen. Keratinocyter från området som 
deltagrana hade applicerat krämen på isolerades senare för analys. Utfallet av detta 
experiment utlästes till en 44 % förbättring av den mitokondriella 
membranpotentialnivån hos interventionscellerna jämför med kontrollcellerna. Även 
då dessa cellgrupper utsattes för UVA strålning avlästes att CoQ10 utövade en 
signifikant stabiliserande och skyddande effekt av membranpotentialnivån.   

3.1.5 Thirteen-week repeated dose oral toxicity study of coenzyme Q10 

I denna studie från 2007 hade forskarna i syfte att undersöka toxiciteten hos CoQ10 
då den administreras oralt [10]. 20 hon- och hanråttor randomiserades därför till 
fyra olika grupper där dessa antigen erhöll 300, 600, 1200 (mg/kg) eller kontroll-
lösningar av CoQ10. Den dagliga dosen av CoQ10 administrerades via en sond i 
magen en gång dagligen i 13 veckor. Kroppsvikt registrerades i början av studien och 
forskarna fotsatte att mäta denna en gång per vecka under hela studietiden. Råttorna 
fick även genomgå en undersökning av ögonbotten och näthinna med hjälp av en 
oftalmoskop innan studiestart och vid studieslut. Forskarna registrerade 
förändringar i djurens ät- och dryck vanor under studiens gång.   

Vid studietidens slut togs det blodprover för att analysera vissa biokemiska och 
hematologiska variabler såsom hemoglobinkoncentration, leukocytantal, 
erytrocytantal, total protein, albumin, bilirubin, y-GTP med fler. Blodproverna togs 
för att kunna spåra ev. patologiska, toxikologiska eller andra förändringar som kan 
relateras till CoQ10 konsumtion. Vid obduktionen av råttorna isolerade forskarna alla 
deras organ och vävnader och undersökte de i mikroskop. Organvikter, både de 
absoluta och relativa, fastställdes och inkluderades i de statistiska och 
histopatologiska analyserna som forskarna utförde. Signifikansnivån beräknades vara 
mellan p‹0.01 och p‹0.05. Resultatet från denna studie var att inga dödsfall bland 
djuren inträffade under studietiden. I 1200 mg/kg-gruppen observerades dock att 
avföringen var blandad med test-substansliknande material under dag 59-91 för 
råtthanarna och dag nr. 58-91 för honorna. Vad gäller kroppsvikter visade det sig att 
dessa var identiska med viktsutvecklingskurvorna för kontrollråttorna. De 
oftalmologiundersökningarna, blodkemiska analyserna och organvikterna som 
gjordes/ registrerades indikerade inte heller på förekomst av några abnormaliteter 
som kan hänföras till CoQ10. Obduktionen och den histopatologiska undersökningen 
visade däremot på förändringar hos råttor från 1200 mg/kg-gruppen. 
Bukspottkörteln hos fyra hanar och en råtthona visade tecken på mononukleär 
cellinfiltration. Andra patologiska fynd som observerades i en hane var 
mineralisering i spottkörtelgången, en lymfocytinfiltrering i urinblåsans submukosa 
vävnad, cystförekomst i bisköldkörteln och mineralisering av medullaregionen i ena 
njuren. 
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Tabell 1: Sammanfattning av resultat från fyra originalstudier som undersökt effekt 
av CoQ10. 
 

 Studie 4 6 7 8 

Typ av studie In vitro- 
kontrollplattor. 

In vivo och in 
vitro. 

In vivo och 
in vitro 

In vivo och in 
vitro 

 Antal deltagare i 
in vivo- delen 

-- 13 i ena och 
20 i den 
andra 

31 Okänt 

 Tid -- 6 mån Oklart om 
det är 3 eller 
5 mån. 

1 vecka 

Antal odlingar 96 i variabel 
ett. 48 i 
variabel  2 

Okänt Okänt Okänt 

Skyddar mot ROS Ja Ja Ej undersökt Ej undersökt 

Skyddar mot DNA 
skador 

-- Ja -- -- 

Skyddar mot 
fotoåldrande 

-- Ja Ja Ja 

Skydd mot 
biologiskt- 
åldrande 

Ja Ja Ja Ja 

Reducerar rynkor Ja Ja Ja Ja 

Gynnar celltillväxt Ja, endast 
fibroblaster 

Ja, endast 
fibroblaster 

-- -- 

 

3.2. Minoxidil  
 
Läkemedlet Rogaine marknadsförs enligt följande: 
“Låt Rogaine bli en vana. Du kan bromsa ärftligt håravfall. Ju tidigare du börjar 
behandla med Rogaine desto bättre är dina chanser att lyckas. 

Rogaine innehåller en 2-procentig koncentration av det aktiva ämnet minoxidil och 
lämpar sig bäst för män som vill bevara de lockar som finns kvar. Det är kliniskt 
bevisat att Rogaine förhindrar ytterligare håravfall hos fyra av fem män. Flertalet 
användare visar sig få någon form av håråterväxt efter 48 veckor. Rogaine Forte 
innehåller en 5-procentig koncentration av det aktiva ämnet minoxidil. Det är 
speciellt utformat för män som vill ha snabba resultat i jämförelse med Rogaine och 
lämpar sig bäst för män som vill ha återväxt av hår. Rogaine Forte förhindrar ärftligt 
håravfall hos fyra av fem män. Någon form av håråterväxt märks också hos de flesta 
användare. Resultat kan märkas redan efter åtta veckor. I kliniska prövningar fick 
männen 20 procent mer återväxt än vid användning av Rogaine” [19]. 

3.2.1 Topical minoxidil solutions  

Syftet med denna randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade, komparativa, 
multi-center- studie var att undersöka effekten och säkerhet av två topikala lösningar 
av minoxidil [14]. Dessa två beredningar hade olika koncentrationer, 2% respektive 
5%. Försökspersonerna fick applicera någon av beredningarna två gånger dagligen i 
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48 veckor. Till denna studie rekryterades 381 mörkhåriga kvinnor med FPHL, female 
pattern hairloss. Deltagarnas hårdensitet motsvarade D4-D7 i Savins 
hårdensitetsskala för kvinnor. I övrigt var inklusionskriterier liknande dessa i studie 
8. De primära effektvaraiblerna som utvärderades vecka 48 var ändring i antalet av 
”nonvellus” hårstrån samt deltagarnas och undersökarnas bedömning av ändring i 
hårtillväxt/hårbottens- täckningsgrad. Effektvariablerna undersöktes var fjärde vecka 
fram till vecka 32 och sedan var åttonde vecka fram till vecka 48. Under vecka 0 
erhöll deltagarna 2 diagonalt placerade tatueringslinjer motsvarande en area på 1 
cm². Håret inom detta område klipptes och räknades med hjälp av en automatiserad 
metod för att få fram TAHC, target area hair count. Makrofotografier togs vecka 0, 8, 
16, 32 och 48 och undersöktes av en tränad tekniker som var blindad mot 
behandlingen, patienterna och tiden då bilderna togs. De sekundära 
effektparametrarna inkluderade patienternas och undersökarnas bedömning av 
livskvalitet, total nytta, hårtillväxt och hårstylings åtgärder med hänsyn tagen till den 
erhållna behandlingen. Forskarna använde hårutvärderings enkäter med frågor som 
både patienter och undersökare fick besvara.  

Av de 381 som rekryterades var det totalt 260 personer som fullföljde sin behandling 
under studietiden. De mest vanliga skälen till avhopp var patienternas egen vilja/ 
icke allvarliga biverkningar.  

Utfall av TAHC (target area hair count) visade att både interventionsgruppernas 
resultat var signifikant högre än placebo-gruppens. Ingen statiskt relevant skillnad i 
TAHC kunde urskiljas mellan den 2% och 5%-grupperna vid studietidens slut, detta 
pga. att  två deltagare (från 5%-gruppen) uppvisade våldsamt håravfall vecka 48. När 
dessa exkluderades kunde forskarna vid en reanalys utläsa en signifikant 
överlägsenhet i effekt hos den 5%-gruppen jämfört med den 2% och placebo. 
Resultaten visade vidare att den 5% -minoxidil- beredningen gav en mer kliniskt 
relevant och överlägsen effekt både när det gäller stimulering av hårtillväxt och 
motverkning av håravfall. 

När det gäller deltagarnas egen utvärdering av hårtillväxt/hårbottens- täckningsgrad 
så presenterades den 5%-beredningen som signifikant överlägsen den 2%-
beredningen som i sin tur var signifikant högre än placebo.   

Tabell 2: Resultat av de vanligaste biverkningarna (14) 

 5 % Minoxidil 2 % Minoxidil Placebo 

Kontaktdermatit 

(torrhet, mjäll mm) 

14% 6% 4% 

Klåda 5% 0,6% 3% 

Rapporterad facial 

hypertrikos 

46% mots. 71 st. 22,00% motsv. 34 st. 16% motsv. 

12 st. 

 

3.2.2 Treatment of AGA in women 

Denna studie [16] från 2010 hade i syfte att undersöka och jämföra effekt, säkerhet 
och godtagbarhet av minoxidil. Beredningarna som användes var en 2 % lösning 
(MTS) och en 5 % skumberedning (MTF). Den sistnämnda beredningen var fri från 
propylenglykol. MTS-beredningen applicerades två gånger dagligen medan 
skumberedningen applicerades en gång dagligen. Forskarna rekryterade 114 stycken 
kvinnor med androgen alopeci. Studien var 24 veckor lång, randomiserad och blind 
mot undersökarna. Det viktigaste inklusionskriteriet var att deltagarnas hårdensitet 
skulle vara ≤ 220 hårstrån/cm². Denna hårdensitetsgräns motsvarar intervallet D3-
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D6 i ”Savins hårdensitets- graderingsskala. 

Varje deltagare fick en minitatuering i det område på huvudet där hårdensiteten var 
som mest representativ. Behandlingens effekt undersöktes genom att forskarna 
räknade TAHC, target area hair count (antal hårstrån/cm²), och TAHW (target area 
hair width mm/cm²) under vecka 0, 12 och 24. Undersökarna fixerade därför en 1.9-
cm (diameter)-cirkulär ”template” över minitatueringen och håret innanför denna 
klipptes. Det bortklippta håret var 1 cm långt och för att underlätta räknandet av de 
färgades dessa svart. Forskarna tog makrofotografier över det hårområde som blivit 
klippt. Bilder från de olika tidpunkterna kodades, randomiserades och jämfördes 
med bilder från vecka 0. Undersökarna som analyserade bilderna värderade 
behandlingens effekt med avseende på hårvolym. Endast hårstrån som var ≥ 30 μm 
inkluderades i TAHC. När det gäller TAHW summerades diametern hos alla 
bortklippta hårstrån och återgavs som mm/cm². Deltagarna fick besvara två 
frågeformulärer som handlade om den effekt som de upplevt i samband med 
behandlingen.  

Totalt 100 stycken kvinnor fullföljde behandlingen medan 13 hoppat av studien pga. 
biverkningar/följsamhetsproblem. Bland de mest vanliga biverkningarna som 
rapporterades utlästes huvudvärk, kontakt dermatit, mjäll, torrhet, klåda och 
hårbotten-spänning. Även illamående, svullnad i ansikte/öra (1 person), hypertrikos 
kunde ses. Frågeformulären som deltagrana besvarade visade bättre acceptans av den 
5 % MTF beredningen jämfört med 2% MTS. 

Tabell 3. Effektresultat av minoxidil i studien 

 5 % MTF 2% MTS 

TAHC, hår/cm² 31,9 28,4 

TAHC i procent % 16,2 13,8 

TAHW, mm/cm² 2,49 2,33 

TAHW i procent % 19,6 17,8 

Undersökarnas bedömning av 
andelen deltagare som fått en 
betydlig hårvolymsökning 

67,7% 56,1% 

Hårvolymsökning enl. 

deltagarna 

73,2% 80,7% 

Hårvolyms minskning enl. 

undersökarna 

5,4% 10.5% 

Rapporterad facial hypertrikos 43 st. 51 st. 

  

3.2.3 Treatment of androgenetic alopecia in Japanese men 

I denna studie från 2009 hade forskarna i syfte att undersöka och jämföra effekt och 
säkerhet kring användandet av minoxidil-beredningar med styrkan 1% resp. 5% [17]. 
Deltagarna var japanska män med AGA klassad som typ II, IV eller VI i Ogata-
graderingsskalan. 300 män rekryterades och randomiserades i två 
interventionsgrupper där dessa uppmanades applicera 1 mL två gånger dagligen i 24 
veckor. Den 5% beredningen innehöll 1,3-butylen glukol som huvudsaklig ingrediens 
i vehikeln medan den 1% bereddes med propylenglykol. Bland de viktigaste 
inklusionskriterierna var att försökspersonerna skulle ha minst 60 st. ”non-vellus” 
hår/cm² i det skalliga området av skalpen.  

Primär-variabeln i denna studie var TAHC, target area hair count. För att beräkna 
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denna användes ett mikroskopiskt system (CCD) som under x15 förstoring 
fotograferade det valda skallområdet (1,5-cm²) hos varje daltagare. Forskarna valde 
en teknik som gick ut på att fästa en plastram på det utvalda området istället för att 
rama in det med en tatuering. Sedan mättes vinkeln och längden kring plastramen 
samtidigt som ett identifieringsfoto av hela huvudet togs. Fotografierna sparades och 
användes varje gång hårområdet skulle identifieras inför senare klippningar. Håret 
klipptes till 1-2 mm längd. TAHC räknades av fem stycken blinda och tränade 
personer som hade i uppgift att klassa hår med diametern ≥ 40μm som ”non-vellus”. 
Hårstrån med diametern ‹40μm räknades som vellushår medan hår ≥ 60μm 
klassades som terminalt- hår. 

En hälsokontroll och fotografier togs under vecka ett, sedan fortsatte 
försökspersonerna att besöka sjukhuset var fjärde vecka för hårkippning, 
hälsoundersökning och för sammanställning av upplevda behandlingsbiverkan. Vid 
varje sjukhusbesök fick försökspersonerna dessutom besvara frågor kring minoxidils 
effekt på hårtillväxt och håravfall jämfört med hur dessa två parametrar sett ut innan 
studiestart. 

Av de 300 som inkluderats var det totalt 285 stycken som fullbordade studien. Orsak 
till avhopp var biverkningar och personliga skäl. Resultaten visade att deltagare som 
använde den 5%-beredningen av minoxidil fick en ändring i non-vellus hårantal 
motsvarande 26,4 hårstrån/cm² jämfört med studiestart. Hårtillväxtändringen för 
försökspersoner som använde den 1%-beredningen var 21,2 hårstrån/cm². 
Undersökningarna som utfördes av dermatologer visade att dessa generellt tyckte att 
den 5%-beredningen hade en överlägsen tillväxtinitierande effekt jämfört med den 
lägre koncentrationen. Likaså var utfallet av deltagarnas egna utvärderingar. De mest 
frekventa bieffekterna hade en dermatologisk karaktär med kontaktdermatit, eksem, 
hårfollikel- inflammation som symptom. Incidens av biverkningar var 8,7 % (n=13) i 
den 5 % gruppen och 5,3% (n=8) i den 1%-gruppen. 

3.2.4 Hair weight and hair count after application of topical minoxidil  

Denna studie från 1999 är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad [20]. 
Syftet med studien var att undersöka och jämföra effekt av en 5%- och en 2% 
minoxidillösning mot placebo eller ”ingen-behandling”. Primärvariablerna var att 
uppskatta ändring i hårvikt/TAHC (target area hair count) under totalt 120 veckor. 
Till studien rekryterades därför 36 män i åldern 24-40 år. För att inkluderas skulle 
dessa ha AGA, androgen alopeci, av typen II eller III enligt Hamiltonskalans 
klassificering för hårförtunning. I övrigt skulle männen vara helt friska och ha 
naturligt mörkt hår. 

Deltagarna randomiserades till fyra olika grupper. En begränsad area (1.34 cm²) med 
representativ hårväxt markerades med hjälp av en permanent färg och en ihålig 
plastskiva som användes för att enkelt rama in området. Hårstråna inom det valda 
området drogs sedan ut genom hålen på plastskivan. För att säkerställa att endast hår 
från det markerade området hade dragits ut, utfördes proceduren under ett 
förstoringsglas. Håret klipptes (ca 1 mm) för hand, räknades och vägdes. 
Hårklippningen upprepades var sjätte vecka med start vecka -6. Vecka 0 påbörjade 
deltagarna sina behandlingar, dvs. 1 mL av tilldelad lösning två gånger dagligen i 
totalt 96 veckor, av den totala studietiden. Under resterande tid (24 veckor) erhöll 
inte deltagarna någon behandling alls, detta för att undersöka hur hårtillväxten skulle 
ändras. 

Resultaten som utlästes var att placebo -och ”ingen-behandling”-gruppen visade 
snarlika utfall med minskning i hårvikt motsvarande 6%-viktsförlust per år. De 
övriga två grupperna med 5% resp. 2%-minoxidil hade också en liknande 
fluktuationsminskning i hårsvikt i början av behandlingsperioden. Tillväxten 
beräknades i dessa två nämnda interventionsgrupper till ca 25% för den 2%-
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minoxidilgruppen och 35% för den 5% gruppen. Detta innebär att ändringen är 
statistiskt signifikant jämfört med de obehandlade grupperna. Det observerade även 
ett tydligt fluktuationsmönster i TAHC, target area hair count. 

Resultat från de sista 24-veckorna av studietiden visade att både viktvariabeln och 
TAHC minskade markant i det att behandlingen satts ut. Under denna period 
ändrades håravfallsmönstret hos interventionsgrupperna till att börja likna mönstret 
hos placebo- och ”ingen-behandling”-grupperna.    

3.2.5 Minoxidil topical foam versus placebo in the treatment of AGA 

Denna är en randomiserad, placebo-kontrollerad och dubbel-blind klinisk studie från 
2007 [21]. Studien hade i syfte att utvärdera effekt och säkerhet av en 5%-minoxidil 
beredning som var fri från propylenglykol. 352 män med AGA av typen IIIv, IV eller 
V (enligt klassificering i Hamilton-Norwood-skalan) rekryterades. 
Försökspersonerna var mellan 20-49 år. Dessa uppmanades applicera antigen 
minoxidil eller placebo två gånger dagligen i 16 veckor. Primärvariablerna var att 
beräkna och jämföra förändringen i TAHC från vecka 0-16. Både deltagarna och en 
expert panel fick uttala sig om substansens effekt med avseende på 
hårtillväxt/håravfall/biverkningar. Sekundärvariabeln handlade däremot om att 
samla in information kring säkerhet av minoxidil. Den senare nämnda variabeln 
studerades under en extensionsfas på 52 veckor. 143 män från fas ett deltog i 
extensionsfasen. 

Alla deltagare fick en cirkulär mini-tatuering i ett representativ hårområde. Håret 
innanför tatueringen klipptes, fotograferades och analyserades en gång var fjärde 
vecka med start vecka ett. De tekniker som beräknade TAHC var blinda mot tid, 
behandlingstyp och patienter. Dessa omvandlade de förstorade (x5,7) fotografierna 
till punkt-kartor som sedan analyserades med avseende på ”non-vellus 
hårstrån/cm²”.   

315 deltagare fullföljde fas 1 (16 veckor), medan 37 stycken hoppade av pga. bl.a. 
personliga skäl, följsamhetsproblem och biverkningar. I den senare extensionsfasen 
var det däremot 114 som fullföljde av totalt 143 som hade inkluderats. 

Tabell 4. Effektresultat av minoxidil i fas 1  

TAHC 5 % MTF Placebo 

Vecka 8, hår/cm² 15,5 5,2 

Vecka 12, hår/cm² 19,8 5 

Vecka 16, hår/cm² 20,9 4,7 

Ökning av TAHC i procent jmf 
med vecka 0 

13,4% 3,4% 

Förbättring i håravfalls- 
mönster enl. deltagarna 

70.6% 42,2% 

Förvärring av håravfalls-
tillstånd enl. deltagarna 

6,2% 19,2% 

Ökning i hårtillväxt enl. 
undersökarna 

38,3% 5,2% 

Biverkningsincidens 46,5% 45,6% 

 

När det gäller rapporterade/observerade biverkningar kom de dermatologiska 
problemen med klåda, irritation, mjäll och hudutslag att vara bland de mest 
frekventa. Även huvudvärk, illamående och spänningskänsla kunde ses. Vad gäller 
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resultat från extensionsfasen utlästes en biverkningsincidens på 3%. Det utlästes 
även att 2,1 % upplevde huvudvärk, 1,4% fick ett högre blodtryck och att 1% upplevde 
biverkningar i form av illamående, viktökning, klåda och hudutslag  1% under tiden 
extensionsfasen pågick. 

Tabell 5: Sammanfattning av resultat från fem originalstudier som undersökt effekt 
av minoxidil i olika styrkor. 
 

Referens 
nr 

Typ av studie Antal 
deltaga
re 

Tid Utfall 

14 *Randomiserad 
*Dubbel-blind 
*Placebo-         
kontrollerad 
*Multicenter 

381 
Kvinnor 

48 v.  
*5% är överlägsen 2% i effekt 
  
*5% ger mer biverkningar än 
2%. 

16 *Randomiserad 
*Blind mot 
undersökarna 

113 
kvinnor 

24 v. * 5% är lika effektiv som 2%. 
*5% MTF ger mindre 
biverkningar. 
*5% formuleringen har bättre 
acceptans hos deltagarna. 

17 *Randomiserad 
*Dubbel-blind 

300 män 24 v. *5% är överlägsen 1% 
 
*5% gav mer biverkningar jmf 
med 1%. 

20 
 

*Randomiserad 
*Dubbel-blind 
*Placebo-
kontrollerad 
*Ingen 
behandling 

36 män 120 v. *5% är överlägsen 2% i effekt 
 
*Förkastar TAHC och utger 
viktvariabel som bättre mått på 
effekt 

21 *Randomiserad 
*Dubbel-blind 
*Placebo-
kontrollerad       
*Multicenter 
*Två fasig. 

Fas 1= 
352 män 
Fas 2= 
143 män 

Fas 1= 
16 v. 
Fas 2= 
52 
veckor 

*5% överlägsen placebo 
*Biverkningar, säkerhet av 5% 
MTF skiljer inte mellan fas 1 och 
fas 2. 
*Beredningen är säker vid 
långtidsanvändning.   

 

4. Diskussion 

4.1 Coenzym Q10:s marknadsföring 
Anti-rynk preparat såsom ” Q10 Active Nattkräm /Q10 Active Dagkräm” som 
innehåller CoQ10 presenteras för konsumenter enligt följande: ”Antirynk-krämen 
minskar djupa rynkor och fina linjer efter 5 veckor. Skyddar mot förtidigt åldrande av 
huden. Stimulerar energiproduktionen i cellerna” [18]. För att vi lättare ska kunna 
diskutera och jämföra den effekt som utlästs i originalartiklarna (4, 6, 7, 8), delas 
detta citat i enlighet med nedanstådense påståenden. 
 
”Minskar djupa rynkor och fina linjer efter 5 veckor” 
Detta påstående stöds delvis av studien från 1999 [6]. I denna studie fick deltagarna 
dock applicera substansen under sex månader vilket var den tid som krävdes för att 
påvisa något positivt resultat. I en annan studie från 2008 [7] visades också att 
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CoQ10 har påstådd effekt men att effekten kunde påvisas först efter fem månader. 
Detta indikerar att det finns stora tidsskillnader mellan det reklamen påstått och det 
studierna visat.  
 
”Stimulerar energiproduktionen i cellerna” 
Påståendet överensstämmer med resultat från [8]. Genom att avhjälpa dysfunktionen 
i mitokondrier kan slutsatsen dras att CoQ10 stimulerar energiproduktionen i 
cellerna; vilket i slutändan leder till att dämpa de oxidativa effekterna på huden 
samtidigt som cellers vitalitet förbättras.      

”Stimulerar mot förtidigt åldrande av huden” 
I de fyra originalartiklarna där effekten av CoQ10 testas bekräftas de i 
marknadsförningen påstådda effekterna av CoQ10. De effekter som tillskrivs ROS vid 
kronologiskt åldrande och vid fotoåldrande bekräftas vidare i studie  4 och 6.  
 

Studie (6) har ensam undersökt om CoQ10 skyddar mot de DNA skador som UVA-
strålning kan medföra. Då ingen annan studie utfört liknande experiment blir det 
därför svårt att jämföra utfallet. Den DNA-skyddande effekten kan dock uppnås på 
ett indirekt sätt. Studie (8) visade exempelvis att CoQ10 kunde skydda celler mot 
oxidativ-stressrelaterad apoptos vilket ju omvänt kan ses som ett skydd av DNA, då 
substansen verkar som en intracellulär antioxidant och hämmar ROS:s skadliga 
verkan på DNA. Vidare menade forskarna i studie 6 att hyaluronsyra är den dermala 
komponent som vanligtvis minskar med åldern. Hyaluronsyra uppges kunna bidra 
till ökad hydratiseringsgrad samtidigt som det hjälper till att skapa en normal 
organisering av kollagenfibrerna i dermis. Genom att konstatera att 50 µM CoQ10 
skyddar mot åldersrelaterad minskning av hyaluronsyranivåerna i sina resultat 
menar forskarna att användarna av CoQ10 kan få ökad hudlyster. Det är dock svårt 
att dra generella slutsatser utifrån de resultat som redovisas i denna artikel eftersom 
de inte redovisas i andra studier. En svaghet i studien är att det inte redovisas 
resultat ifrån tester med andra koncentrationer. Det är därför omöjligt att analysera 
samband mellan dos och effekt. 

Det är viktigt att lyfta fram två viktiga egenskaper som CoQ10 påvisats ha i 
vetenskapliga studier. Dessa egenskaper är dels förmågan att kunna öka 
produktionen av basalmembrans- komponenter (ECM), dels att initiera fibroblasters 
tillväxt [4, 6]. Forskarna i dessa studier påpekar att dessa egenskaper hos CoQ10 är 
grundläggande i anti-age-behandlingar då de kompenserar för den ålderassocierade 
förluster av byggstenarna i dermis. Det uttrycks dock osäkerhet kring mekanismen 
bakom CoQ10 cellskyddande effekt [4]. Undersökarna menar att ytterligare studier 
krävs för att fastställa om denna egenskap är ett resultat av en ökning av 
produktionen av ECM eller om den beror på en förbättring av reparationsförmågan 
av cellskador. Detta resonemang öppnar upp för alternativa förklaringar. Ökningen 
av ECM- produktion kan t.ex. bero på variation i försökspersonernas 
acceptansförmåga av CoQ10 [4]. Andra möjliga förklaringar som kan vara värda att 
analysera är om inte utfallet kan vara dosrelaterat eller bero på externa faktorer 
såsom nutrition. 

Ännu en egenskap som tagits upp i resultatdelen i denna litteraturstudie är hur 
CoQ10 påverkar MMPs (matrix metalloproteinases) nivåerna i celler. Forskarna 
menade att en låg MMP-nivå påvisar att CoQ10 hämmar aktivering av dessa 
kollagena nedbrytandeenzymer i dermis [7]. Detta tolkas som ett gott tecken på att 
denna substans aktivt bromsar en viktig orsak bakom rynkuppkomst 

En hög membranpotential hänger samman med anaerob cellandning och hög ålder 
[8]. Resultatet av detta test konkluderades av undersökarna genom att säga att 
mitokondrier i unga keratinocyter kompenserade funktionsnedsättningen som 
olgiomycin skapade genom att öka sin laktatproduktion (visar på anaerob 
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energiutvinning) till samma initialnivå som laktat mättes till i de äldre keratinocyter 
under normaltillstånd. Detta framhölls som ett bevis på funktionsnedsättning i 
mitokondrier hos äldre individer i och med att laktatnivån som initialt mättes hos 
dessa motsvarade den nivå som experimentet alstrade i celler från yngre individer. I 
övrigt menade undersökarna i denna studie att topikal applicering av CoQ10 kunde 
övervinna den mitokondriella dysfunktionen genom att visa att substansen kan 
balansera membranpotential i närvaro av UVA-ljus. En svaghet med denna studie är 
antalet odlingar som gjorts är okänt. Styrkan med studien är däremot att forskarna 
undersökt/diskuterat olika faktorer som kan tänkas ha inverkat på de erhållna 
resultaten. Dessa har t.ex. undersökt om det förhöjda glukosupptaget som utlästes 
hos äldre celler kan bero på annat än ålder; såsom ett större antal transportproteiner. 

4.2 CoQ10 studiernas trovärdighet 
Studie 4 är utformat på ett välstrukturerat sätt med en noggrann metodbeskrivning 
och resultatredovisning där exempelvis in vitro testet förklaras med exakta 
inkubationstider, typ av utrustning och tillväxtmedium, samt problem som metoden 
stött på och hur dessa lösts. Annan viktig data som signifikansnivå och diagram som 
återger resultat på ett överskådligt sätt finns med, vilket bidrar till att öka studiens 
trovärdighet.  
 

I studie (6) konstaterar forskarna att de utfört olika test och redovisar resultatet utan 
att återge någon utförlig metodbeskrivning. Denna brist i metodbeskrivningen 
genomsyrar mer eller mindre alla variabeltest som ingick i denna studie. 

En viktig faktor som forskarna i studie 7 inte återgett är antalet odlingar de gjort. Vi 
får inte heller veta om de tagit hänsyn till att inkludering av tillräckligt många 
odlingar faktiskt avgör huruvida resultatet som erhållits beror på en slump eller 
faktiska förhållanden. I in vivo-testet som samma studie utfört [7] deklareras 
dessutom två olika studietider: tre respektive fem månader. Forskarna menade att 
testet skulle pågå i endast tre månader i metodbeskrivningen medan resultaten som 
presenterades var baserade på fem månaders användning av CoQ10- krämen. Frågan 
som gör sig gällande i detta tillfälle blir om sammanblandningen kan bero på tryckfel 
eller ett oavsiktligt avslöjande av oaktsamhet i studiegenomförandet 

Alla in vivo försök som gjorts i studie 6, 7 och 8 delar samma svaghet, vilken är att 
forskarna inte återgett någon beskrivning av antal personer som ingått i placebo- 
respektive interventionsgrupperna. Läsaren får inte heller veta om alla deltagare som 
inkluderats fullföljt behandlingen under hela studietiden eller om avhopp 
förekommit. Övriga brister är att det inte nämnts några tydliga inklusionskriterier 
och författarna anger inte heller om antalet deltagare de rekryterat i respektive studie 
räcker för att dra kliniskt relevanta resultat. Randomisering av deltagarna har 
dessvärre inte genomförts i någon av de nämnda studierna och detta ökar risken för 
selektionsbias. Resterande faktorer som försvårar jämförandet av de inkluderade 
studierna är skillnaderna i studieupplägg, studietid och den dosstorlek som använts 

4.3 Biverkningar av CoQ10 
Inga NOAEL-(non-observed-adverse-effect-level) relaterade problem som kan 
hänföras till oral administrering av CoQ10 hos råttor kan ses, vilket är positivt ur 
säkerhetssynpunkt [10]. Studien är relativt ny och visar inte på några svagheter vad 
gäller studieutförande och studiedesign. Studielängden (91 dagar) var även godtagbar 
och bör betraktas som långtidsanvändning. Denna djurstudie undersöker 
biverkningar till följd av ett oralt administrerings sätt och det kan tyckas vara mindre 
relevant då syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för biverkningar vid 
kutan applicering. Det är dock viktigt att ta hänsyn till faktorn att om oral 
administrering av ett läkemedel inte gett några reaktioner i kroppen så bör inte kutan 
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applicering heller kunna orsaka direkt skadliga/allvarliga biverkningar. Orala 
beredningar tas ju dessutom upp i kroppen på ett annat sätt vilket innebär större 
chans att dessa orsakar systemiska bieffekter jämfört med kutana beredningar.    

Forskarna i denna japanska studie [10] menade att förändringarna som observerades 
i avföringen hos råttorna från 1200 mg/kg-gruppen inte kan bero på toxikologiska 
faktorer utan att dessa endast beror på att testsubstansen utsöndrades via avföring. 
Vidare förklarade forskarna att de patologiska förändringar som i övrigt observerades 
i råttornas organ, inte kan anses vara relaterade till CoQ10. Förekomsten av dessa 
patologiska förändringar associerades däremot med de spontana förändringar som 
råttor vanligen utvecklar. Denna förklaring verkar svag speciellt i och med att inga 
förändringar i kontrollråttorna kunde ses. 

Det finns källor som uppger att patienter som behandlas oralt med CoQ10 för t.ex. 
sin kroniska hjärtsvikt har upplevt milda biverkningar såsom magbesvär, aptitlöshet, 
kräkningar, diarré och allergiska hudutslag [22]. Denna information talar emot 
studie 10:s resultat då ingen av dessa symptom kunde ses hos råttorna. 
Förklaringarna kan hänga samman med befintliga artskillnader samt individuella 
skillnader som faktiskt kan bidra till att olika individer reagerar olika vid exponering 
för samma substans. CoQ10-substansen som studie 10 använde vid sitt försök var 
framställd genom jäsning vilket hypotetiskt kan även ha en inverkan på de resultat 
som erhållits. En faktor som forskana i denna studie diskuterat är att resultaten kan 
skilja från andra studiers resultat pga. att råvarorna som använts är köpta från olika 
leverantörer. Detta innebär att en substans som är framställd genom samma metod 
ändå kan ha olika verkan pga. att olika leverantörer utgår från substanser vars renhet 
varierar.       

Övergår vi till att tala om kutana krämer i allmänhet är det viktigt att ta hänsyn till att 
en eventuell biverkan som en individ upplever kan bero på ett annat innehållsämne 
än den aktiva substansen. Som många vet kan ju konserveringsmedel och parfymer 
vara boven bakom eksem eller allergiuppkomsten. I sådana fall gäller det att 
konsumenten är observant på vad denne regerar emot innan slutsatsen att denna 
”kräm” (och inte innehållsämne i krämen) är orsaken till de biverkningar som 
uppträtt.    

4.4 Minoxidils marknadsföring 
Följande citat återger hur Rogaine presenteras för konsumenterna: “Du kan bromsa 
ärftligt håravfall. Ju tidigare du börjar behandla med Rogaine desto bättre. Rogaine 
förhindrar ytterligare håravfall hos fyra av fem män. Flertalet användare visar sig få 
någon form av håråterväxt efter 48 veckor. Det är speciellt utformat för män som vill 
ha snabba resultat i jämförelse med Rogaine. Resultat kan märkas redan efter åtta 
veckor. I kliniska prövningar fick männen 20 procent mer återväxt än vid användning 
av Rogaine” [19]. För att vi lättare ska kunna diskutera och jämföra effekten som 
utlästs i originalartiklarna, delas detta citat i enlighet med nedanstående påståenden.  

”Minoxidil bromsar ärftligt håravfall” 
Detta påstående stödjs av samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna 
litteraturstudie.  

”Minoxidil 2% och 5% kan förhindra ytterligare håravfall hos fyra av fem 
män” 
Påståendet stödjs av två studier. Vid granskning av resultat kan vi se att det var 10.5 
% av deltagarna som hade fått en minskning i hårvolymen trots behandling med 
minoxidil; resterande 89.5 % hade fått effekt [16]. Det enda som krockar är att den 
omtalade effekten kan förväntas hos män men i studie 16 baserades resultatet på 
kvinnliga försökspersoner. Samma påstående stödjs vidare av resultaten i den andra 
studien som visade att 6,2% av försökspersonerna (män) inte hade fått någon 
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håravfallsbromsande effekt av minoxidil; vilket betyder att resterande 93,8% hade 
fått effekt [21]. Studie 14, 17 och 20 bekräftar endast minoxidils effekt men anger 
dock inte någon procentuell fördelningen mellan deltagare som fick positivt utfall och 
de som inte fick det. 

”Ju tidigare behandlingen påbörjas desto bättre chanser att lyckas” 
Forskarna drog slutsatsen att hårtillväxten initierades hos alla deltagare nästan lika 
och att inget samband länkar samman effekt av minoxidil med ålder, etnicitet eller 
hur länge deltagarna haft problem med håravfall [21]. I en annan studie, nämligen 
studie 16, menade forskarna till skillnad från studie 21 att effekt av minoxidil var 
lägst bland de kvinnor som haft mest håravfall sedan tidigare (dvs. var klassade som 
D5-D6 vid studiestart). Detta betyder att de nämnda studierna (16 och 21) har 
motstridande åsikter, där den ena uppger resultat som är till reklamens fördel medan 
resultat från den andra säger raka motsatsen.      

”Initierar någon form av återväxt hos de flesta användare” 
Detta påstående stämmer med det alla fem studier uppvisat. Dock får inte läsaren av 
reklamen veta att håråterväxten kan domineras av vellushår, vilka är väldigt tunna 
och nästan intill osynliga hårstrån. Visst vill konsumenterna höra att substansen 
initierar håråterväxt men för många kan återväxt av vellustyp inte vara det de 
hoppats på för i slutändan vill användarna ha ett “synligt resultat”. 
 
”Rogaine Forte 5% ger snabbare resultat än Rogaine 2%”  
Påstående finner stöd i resultaten som studie 14 och 17 återgett. I studie 14 
beräknades bl.a. TAHC med jämna mellanrum och forskarna fann en signifikant 
skillnad i resultat mellan gruppen som fick 2% och den som fick 5%. Samma studie 
(14) stödjer på ett indirekt sätt även påståendet om att Rogaine Forte ger “ett 
märkbart resultat redan efter 8 veckor”. Detta för att forskarna inte utläste någon 
signifikant skillnad i effekt mellan de nämnda koncentrationerna förens vecka 8. 
 
”Rogaine Forte ger 20% mer återväxt  än Rogaine” 
Detta uttalande stödjs inte helt av de studier som jämfört just de två styrkorna dvs. 
studie 14, 16 och 20. Studie 16 beskrev att ingen signifikant effektskillnad föreligger 
medan forskarna i studie 20 återgav en skillnaden på endast 10%.  Detta kan tolkas 
som att reklamskribenterna överdrivit lite såvida de inte stödjer sina uttalanden på 
andra kliniska studier än de som inkluderats i denna litteratur studie.      

4.5 Minoxidil studiernas trovärdighet 
I en studie drog forskarna slutsatsen det att den 5% beredningen hade överlägsen 
effekt i alla de undersökta variabler, dvs. TAHC och utvärdering som 
undersökare/patienter gjorde [14]. Dock baseras forskarnas konklusion (vad gäller 
TAHC) på exkludering av två patienter som fått oförklarlig håravfall i slutet av 
studietiden. Utan denna exkludering skulle signifikant skillnad i effekt mellan den 5% 
och 2% grupperna inte kunna ses, enligt forskarna. Detta kan tolkas som en svaghet i 
bevisning av det fakta som tagits fram. Att forskarna diskuterar detta visar på att 
ingen publikationsbias förekommit. En svaghet med studie 14 är att bortfallet var 
stort samtidigt som att andelen av de som hoppat av mellan de olika grupperna var 
olika 52, 46, resp.23. Detta kan innebära att behandlingens effektivitet möjligen 
överskattats. Styrkan hos denna amerikanska studie är att den däremot är stor, lång 
och placebokontrollerad vilket ökar dess externa validitet. 

Studie 16 var inte är placebokontrollerad vilket ökar risken för bias. Även den interna 
validiteten kan vara bristande i denna studie. Detta pga. att undersöknings-
grupperna inte var lika vid studiestart trots randomiseringen. Deltagarna inom den 
5%-gruppen visade sig ha mer uttalad håravfall jämfört med kvinnorna i den 2%-
gruppen, något som forskarna uppmärksammade och påpekade kunna förklara att 
ingen signifikant skillnad i effekt sågs mellan grupperna.   



 
 

18 
 

En av de inkluderade studierna, nämligen studie 17, hade ett stort ett stort antal 
försökspersoner och detta ger den en viss statsikt styrka (power). Vi får dock inte veta 
hur håret på männen i denna studie klipptes och vad forskarna gjort för att 
säkerställt att proceduren är lika för alla. I övriga studier där TAHC beräknats 
användes mini-tatueringar vilket försäkrar att hår klipps från samma ställe vid alla 
återbesök. Forskarna i denna studie [17] menade att permanenta tatueringar inte 
accepterades av japanska män. 
 
I en av studierna menade forskarna att den variabel som återger den mest 
representativa bilden av minoxidils effekt på hårtillväxt var hårvikts-parametern 
[20]. Denna variabels utfall tycktes av forskarna inte påverkas i någon större grad av 
den placebo-effekt som den 5%-behandlingen skapade. Den nämnda placeboeffekten 
innebar att minoxidil gärna skapade generationer av nya tunna hårstrån som 
oundvikligen medräknades i TAHC. Dessa hårstråns varierande antal från gång till 
gång visualiserades i de fluktaioner som sågs i TAHC, vilket störde den statistiska 
analysen. Forskarnas slutsats vad gäller variablernas statistiska användbarhet hänger 
samman med inklusionskriterierna inte varit helt definierade. I studie 14 exempelvis 
valde forskarna att endast inkludera “non-vellus” hår vid beräkning av TAHC, vilket 
innebar att “finhåren” (de minituriserade håren) automatiskt exkluderas. Hade 
forskarna i studie 20 gjort på samma sätt skulle fluktationsproblemet inte sets lika 
tydligt i resultaten.  

Slutligen kan det framhållas att trovärdigheten ökas då studieresultat baseras på en 
bearbetningsteknik som gick ut på ”avsikt att behandla” [21]. Genom att arbeta på det 
viset bevaras den ursprungliga jämförbarheten samtidigt som bortfallbias 
förhindrades.  

4.6 Biverkningar av minoxidil 
Biverkningarna som presenteras i samtliga originalartiklar visar att minoxidil orsakar 
framförallt lokala biverkningar. Systemiska biverkningar var inte lika vanligt 
förekommande. Effekt och biverkan av 5% -minoxidilberedningar som är fria från 
propylenglykol studerades och där kan vi se att biverkningsincidensen och graden av 
biverkningarnas allvarlighetsnivå var mild [16, 17 ]. Detta kan dels tolkas som att de 
erhållna biverkningarna beror på självaste minoxidil [17]. Men det kan även ses som 
en fördel att biverkningsprofilen går att påverka om de ingående ämnen modifieras 
eller byts ut. En mindre uttalad hypertrikosförekomst i området kring polisongerna 
(p=0,33) kunde observeras trots att deltagarna använt den högre styrkan. Detta utfall 
sades bero på att propylenglykol inte ingick i beredningen [16]. 

Vidare kan det konstateras att dosstorleken inverkar på biverkningsprofilen. I studie 
14 var den dagliga dosen för deltagare i den 5%-gruppen 100 mg medan motsvarande 
dagliga dos var 40 mg för den 2%-gruppen. Denna dosskillnad kan vara orsaken 
bakom den frekventa hypertrikos förekomsten som observerades hos deltagare från 
den 5%-gruppen. 

Resonemangen kring de lokala intoleransbiverkningarna liknar resonemangen kring 
hypertrikos för forskarna menade även här, att den 5% MTF beredningen inte 
orsakade lika mycket mjäll och klåda jämfört med den 2%MTS-beredningen [16]. 
Resultaten visade vidare att deltagarnas utvärdering av ökning/minskning i 
hårdensitet var mer positiv än undersökarnas. Detta förklarades av forskarna med att 
den subjektiva belåtenheten hos deltagarna fick de att överskatta den kliniska 
effekten [16]. 

Säkerheten kring minoxidil studerades i en separat extensionsfas som sträckte sig 
över en lång tid vilket ger oss en större tillit till produkten [21]. 
Biverkningsincidensen var då relativt hög, men forskarnas kartläggning av 
biverkningsprofilen visade att de upplevda biverkningarna var av mild grad. 
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Dessutom visar resultaten att biverkningsincidensen var hög även i placebo-gruppen 
45,6% mot 46,5% i interventionsgruppen. Detta förhållande visar att användare 
möjligen tillskriver/relaterar sina problem med huvudvärk, klåda, eksem mm, till den 
behandling de ges fastän den är placebo. 

4.7 Reklamgranskning 
Grundregeln för både läkemedel och kosmetiska produkter är att 
läkemedelsföretagen som lanserar dessa skall iaktta god bransched i sin 
marknadsföring. Informationsflödet som utges kring läkemedel och kosmetika 
kontrolleras av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL. 
Informationsgranskningsmannen (IGM) har däremot till uppgift att huvudsakligen 
granska marknadsföringen av läkemedel [19]. När det gäller läkemedel får det som 
tidigare nämnts i introduktionen göras medicinska påståenden medan fallet inte är 
detsamma för kosmetika [18]. Vid överträdelser i marknadsföringen kan både 
privatpersoner och myndigheter anmäla dessa till NBL och IGM som går vidare med 
ärendet [19].      

Med utgångspunkt ifrån detta förefaller NBL och IGM vara de viktigaste instanser 
som kontrollerar att marknadsföringen är sakligt grundad vilket skyddar 
konsumenter från att bli vilseledda.  

En annan aspekt som blir ett naturligt resultat av regelsystemet är mängden 
dokumentation som vi kan hitta om olika produkter. För att få registrera ett 
läkemedel behöver det tillverkande företget visa på tillräcklig dokumentation som 
underlag för det fakta som presenteras. Detta innebär att konsumenter lättare kan 
hitta information om produkter som klassats som läkemedel än t.ex. kosmetika som 
vanligtvis har mindre dokumentationskrav. 

5. Slutsats 

Det krävs stora och långa in vivo- studier för att kunna dra slutsatser kring effekten 
av CoQ10 på människohud. Dessutom behövs flera studier för att kunna undersöka 
biverkningsprofilen vid kutan administrering av CoQ10.  
 
Baserat på de reklamtexter som diskuterats i denna litteraturstudie kan slutsatsen 
dras att dessa har återgett delvis korrekta påståenden om effekterna av både CoQ10 
och minoxidil. En viss överdrivningstendens har sets, men detta kan inte säkerställas 
i och med att reklampåståendena kan ha baserats på studier som inte inkluderats i 
denna rapport. Vi ska inte heller glömma att reklamens påverkan på våra köpbeslut 
inte enbart beror på det som sägs utan även på de bilder, färger, textformulering 
m.m. som används. Därför kvarstår reklamvärderingsbeslutet delvis som en uppgift 
tillhörande konsumenten, i alla fall vad gäller produkter som inte klassats som 
läkemedel.  
 
Resultaten från de inkluderade studierna pekar på att minoxidil har en håravfalls- 
bromsande effekt samtidigt som denna initierar återväxt av hår. Detta gäller dock 
inte alla användare. Det krävs nog längre studier där försökspersonerna är av båda 
könen för att kunna fastställa den andel som förväntas få effekt. Biverkningsprofilen 
som observerats visar att minoxidil är säker att använda. För konsumenten gäller det 
ändå att väga samman för-och nackdelar med behandlingen med hjälp av reklamen 
som enligt reglerna för bl.a. läkemedel skall ta upp dessa i sin marknadsföring. Detta 
för att olika individer inte besvarar läkemedel på samma sätt, något som både avser 
effekt och biverkningar. 
 



 
 

20 
 

6. Tackord 

Ett stort tack till min handledare Martin Burman som stöttat mig under hela arbetets 
gång. Vill också tacka Hassan och mamma som hjälpt mig när det har varit som 
svårast under hela min studietid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

21 
 

 

7. Referenser 

1.  KO. Om marknadsföringslagen. Konsumentverket [www].  [Uppdaterat 2011-
11-21, hämtat 2012-04-09]. Hämtat från: http://www.konsumentverket.se 

2. Läkemedelsverket. Marknadsföring av humanläkemedel till allmänheten. 
Läkemedelsverket [www]. [Uppdaterat 2008-11-18, hämtat 2012-04-09]. 
Hämtat från: http://www.lakemedelsverket.se 

3. Gunnel Bjemeroth Lindström. Huden. 1177.se. [www]. [Uppdaterat 2005-11-
01, hämtat 2012-02-14]. Hämtat från: http://www.1177.se 

4. Muta-Takada K, Terada T, Yamanishi H, Ashida Y, Inomata S, Nishiyama 
T, Amano SBiofactors. Coenzyme Q10 protects against oxidative stress-
induced cell death and enhances the synthesis of basement membrane 
components in dermal and epidermal cells. 2009 Sep-Oct;35(5):435-41. 

5. Baumann L. J Pathol. Skin ageing and its treatment. 2007 Jan;211(2):241-51. 
6. Hoppe U, Bergemann J, Diembeck W, Ennen J, Gohla S, Harris I, Jacob 

J, Kielholz J, Mei W, Pollet D, Schachtschabel D, Sauermann G, Schreiner 
V, Stäb F,Steckel F. Coenzyme Q10, a cutaneous antioxidant and energize. 
BioFactors 9 (1999) 371–378 371 

7. Inui M, Ooe M, Fujii K, Matsunaka H, Yoshida M, Ichihashi M. Mechanisms 
of inhibitory effects of CoQ10 on UVB-induced wrinkle formation in vitro and 
in vivo. Biofactors. 2008;32(1-4):237-43. 

8. Prahl S, Kueper T, Biernoth T, Wöhrmann Y, Münster A, Fürstenau 
M, Schmidt M, Schulze C, Wittern KP, Wenck H, Muhr GM, Blatt T. Aging 
skin is functionally anaerobic: importance of coenzyme Q10 for anti aging 
skin care. Biofactors. 2008;32(1-4):245-55 

9. Göran Roos. Nobelpriset om telomerers skyddsfunktion kan ge stor klinisk 
nytta. Läkartidningen. 2009-12-10;107(4)  

10. Honda K, Tominaga S, Oshikata T, Kamiya K, Hamamura M, Kawasaki 
T, Wakigawa K. Thirteen-week repeated dose oral toxicity study of coenzyme 
Q10 in rats. J Toxicol Sci. 2007 Oct;32(4):437-48. 

11. Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. Principles of anatomy and physiology. 
12:e upplagan. New York: Wiley,cop; 2009 

12. Olsen EA, Messenger AG, Shapiro J, Bergfeld WF, Hordinsky MK, Roberts 
JL, Stough D, Washenik K, Whiting DA. 
Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. J Am Acad 
Dermatol. 2005 Feb;52(2):301-11 

13. Tosti A, Camacho-Martinez F, Dawber R. Management of  androgenetic 
alopeci. J Eur Acad Dermatol Venereol. 1999 May;12(3):205-14. 

14. Lucky AW, Piacquadio DJ, Ditre CM, Dunlap F, Kantor I, Pandya AG, Savin 
RC, Tharp MD. A randomized, placebo-controlled trial pf 5% and 2% topical 
minoxidil solutions in the treatment off male pattern hair loss. J Am Acad 
Dermatol. 2004 Apr;50(4):541-53. 

15. ogaine. Fass.se [www]. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. [Uppdaterat 
2012-01-25, hämtat 2012-03-01]. Hämtat från: http://www.fass.se 

16. Blume-Peytavi U, Hillmann K, Dietz E, Canfield D, Garcia Bartels N.J 
A randomized, single-blind trial of 5% minoxidil foam once daily versus 2% 
minoxidil solution twice daily in the treatment of androgenetic alopecia in 
women. Am Acad Dermatol. 2011 Dec;65(6):1126-1134.e2. Epub 2011 Jun 23. 

17. Tsuboi R, Arano O, Nishikawa T, Yamada H, Katsuoka K. Randomized clinical 
trial comparing 5% and 1% topical minoxidil for the treatment of androgenetic 
alopecia in Japanese men. J Dermatol. 2009 Aug;36(8):437-46. 

18. Anti-Age. Eucerin [www]. Beiersdorf AG. [Uppdaterat 2006-09-01, hämtat 

S

o

u

r

c

e 

http://www.konsumentverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.1177.se/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17200942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoppe%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bergemann%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diembeck%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ennen%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gohla%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harris%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jacob%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jacob%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kielholz%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mei%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pollet%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schachtschabel%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauermann%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schreiner%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schreiner%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22St%C3%A4b%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steckel%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19096121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19096122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Honda%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tominaga%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oshikata%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kamiya%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hamamura%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kawasaki%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kawasaki%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wakigawa%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=thirteen-week%20repeated%20dose%20oral%20toxicity%20study%20of%20coenzyme%20Q10%20in%20rats
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olsen%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Messenger%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shapiro%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bergfeld%20WF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hordinsky%20MK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roberts%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roberts%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stough%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Washenik%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Whiting%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evaluation%5BTitle%5D%20AND%20treatment%5BTitle%5D%20AND%20male%5BTitle%5D%20AND%20female%5BTitle%5D%20AND%20pattern%5BTitle%5D%20AND%20hair%5BTitle%5D%20AND%20loss%5BTitle%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evaluation%5BTitle%5D%20AND%20treatment%5BTitle%5D%20AND%20male%5BTitle%5D%20AND%20female%5BTitle%5D%20AND%20pattern%5BTitle%5D%20AND%20hair%5BTitle%5D%20AND%20loss%5BTitle%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tosti%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Camacho-Martinez%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dawber%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10461639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=A%20randomized%2C%20placebo-controlled%20trial%20of%205%25%20and%202%25%20topical%20minoxidil%20solutions%20in%20the%20treatment%20of%20female%20pattern%20hair%20loss
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=A%20randomized%2C%20placebo-controlled%20trial%20of%205%25%20and%202%25%20topical%20minoxidil%20solutions%20in%20the%20treatment%20of%20female%20pattern%20hair%20loss
http://www.fass.se/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19691748


 
 

22 
 

2012-01-15]. Hämtat från: http://www.eucerin.se  

19. Rogaine. Rogaine [www]. McNeil Sweden AB. [Uppdaterat 2011-07-06, 
hämtat 2012-01-15]. Hämtat från: http://www.rogaine.se 

20. Price VH, Menefee E, Strauss PC. Changes in hair weight and hair count in 
men with androgenetic alopecia, after application of 5% and 2% topical 
minoxidil, placebo, or no treatment. J Am Acad Dermatol. 1999 Nov;41(5 Pt 
1):717-21. 

21. Olsen EA, Whiting D, Bergfeld W, Miller J, Hordinsky M, Wanser R, Zhang 
P, Kohut B. J Am Acad Dermatol. A multicenter, randomized, placebo-
controlled, double-blind clinical trial of a novel formulation of 5% minoxidil 
topical foam versus placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men. 
2007 Nov;57(5):767-74. Epub 2007 Aug 29. 

22. Coenzym Q-10. MedlinePlus [www]. National Institutes of Health. 
[Uppdaterat 2011-11-21, hämtat 2012-03-02]. Hämtat från: 
http://www.nlm.nih.gov 

23. Anti-Age. Eucerin [www]. Beiersdorf AG. [Uppdaterat 2006-09-01, hämtat 
2012-01-15]. Hämtat från: http://www.eucerin.se 

 

 
 
 
 

 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.rogaine.se/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Price%20VH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Menefee%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Strauss%20PC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10534633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17761356
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/


 
 

 

 
 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


