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SAMMANFATTNING 

Introduktion:Johannesört (eng. St. John´s Wort, lat. Hypericum 
perforatum) är en flerårig gulblommande växt som har använts i över 2000 år 
för sina terapeutiska egenskaper. I dagläget är hypericum det enda alternativ 
till konventionella antidepressiva läkemedel vid behandling av mild till 
måttlig depression. För behandling av depression används vanligen ett extrakt 
av växtens övre blomdelar som är torkad. Hypericum innehåller ett flertal 
biologiskt aktiva beståndsdelar och flera av dem förmodas vara inblandade i 
den antidepressiva effekten. Det är ännu inte klarlagt vad som är hypericums 
exakta verkningsmekanism. I dag är kunskapen om interaktioner mellan 
naturläkemedel/växtbaserade läkemedel och konventionella läkemedel 
begränsad, men den man känner bäst till är den farmakokinetiska 
interaktionen med hypericumextrakt och cytokrom P450 enzymet. 
Syfte och metod: Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på 
vilka eventuella risker som finns vid behandling med hypericum gällande 
interaktioner och biverkningar. Även hur effektiviteten och säkerheten ser ut 
hos hypericum jämfört med SSRI-preparat. Litteratursökningen har i första 
hand gjorts i PubMed och Google. 
Reultat: Generellt visade studierna att hypericum var bättre än placebo. I 
samtliga studier visades hypericum vara väl tolererad och säker. Hypericum 
visades ha en mildare biverkningsprofil än de utvalda SSRI-preparaten. De 
vanligast förkommande biverkningarna var gastrointestinala besvär och 
hudåkommor. I två av fem studier med hypericum och SSRI-preparat visades 
hypericum ha signifikant större effekt än de utvalda SSRI-preparaten. I tre 
studier gjordes undersökningar på hypericum och dess enzyminducerande 
effekt. Två av dessa tre studier visade på att hypericum hade en 
enzyminducerande effekt på cytokrom-P450 3A4.  
Diskussion: Hypericum är generellt väl tolererat och har en mildare 
biverkningsprofil än syntestiskt antidepressiva läkemedel, därmed kan de vara 
ett alternativ till behandling av mild till måttlig depression. Med tanke på 
interaktionsrisken och att serotonerga symdrom kan uppstå i kombination 
med SSRI-behandling bör man använda hypericum som monoterapi. Bara för 
att läkemedel klassas som växtbaserade läkemedel/ naturläkemedel innebär 
det inte att de är riskfria. 
Nyckelord: St. John´s wort, drug interaction, SSRI, drug safety, side effect, 
efficacy, Sertraline, Fluoxetine, hypericum, cytochrome P-450 enzyme system, 
depression 
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ORDLISTA 
 
AUC: (eng. Area Under the Curve) Arean under 
plasmakoncentrationskurvan. Är ett mått på den totala mängden läkemedel 
som finns i blodplasman under en viss tid 
Baseline: Ett startvärde innan studien startar 
BGA: tysk kommission som ger vetenskapligt råd vid godkännande av 
produkter och substanser som tidigare blivit använt i örtmedicin  
CGI: (eng. Clinical global impression) Är en skattningsskala med global 
bedömning på sjukdomsgrad och biverkningar 
Cmax: Maximala plasmakoncentrationen 
Cytokrom P450: (CYP) Är en enzymgrupp som till stor del är inblandade i 
nedbrytningen av olika läkemedel i kroppen 
Dubbelblind studie: klinisk prövning där varken försökspersoner eller 
försöksledare vet vilket läkemedel försökspersonen får. På så vis minimeras 
risken för förväntanseffekt, det vill säga att man förväntar sig en viss effekt av 
behandlingen 
 EKG: Elektrokardiogram 
5-HT: 5-hydroxytryptamin, den kemiska beteckningen på signalsubstansen 
serotonin 
HDRS/ HAMD/ HAMD-17: (eng. Hamilton Depression Rating Scale) 
Hamiltons depressionsskala, är ett formulär med flervalsfrågor som kliniker 
kan använda för att gradera svårighetsgraden av patientens depression. Ju 
högre poängresultat, desto svårare depressionsgrad. Det finns flera versioner 
med olika många punkter. Den vanligaste är orginalversionen med 17 punkter 
LV: Läkemedelsverket 
LVFS: Läkemedelsverkets föreskrifter 
MADRS: (eng. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) Ett 
självskattningsinstrument för att mäta graden av depression 
MDD: (eng. major depressive disorder) egentlig depression 
Remission: Temporär förbättring av sjukdomstillstånd. Vid utsättning av 
läkemedel återkommer depressionssymtomen. Definieras som <8 HAMD 
Respons: Tecken på att behandlingen ger positiv effekt mot depression. I 
kliniska prövningar definieras det ofta som 50 % sänkning av totala 
skattningspoäng under behandlingstiden 
SSRI: (eng. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) Selektiva serotonin-
återupptagshämmare, en grupp antidepressiva läkemedel 
Säkerhetsparametrar: innebär mestadels information om eventuella 
biverkningar och om undersökningsresultet som inte syftar till att 
dokumentera effekt utan syftet är att visa att den undersökta substansen inte 
har skadliga egenskaper. Exempel på säkerhetsparametrar är puls, blodtryck, 
EKG och laboratorieprover  
TCA: Tricykliska antidepressiva läkemedel 
T1/2: Halveringstid. Den tid det tar för läkemedelskoncentrationen i blodet att 
sjunka till hälften 
TLV: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 
TVBL: Traditionella växtbaserade läkemedel 
VBL: Växtbaserade läkemedel 
VVBL: Väletablerade växtbaserade läkemedel 



IV 
 

Överkorsningsstudie: (eng. crossover) Varje försöksdeltagare får växla 
mellan de två eller fler behandlingar som studeras. På så vis blir varje 
försöksdeltagare sin egen kontroll     
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1. INTRODUKTION 

1.1 Depression  
 
Depression är en mycket vanlig sjukdom som enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO) är den fjärde största orsaken till allvarlig 
ohälsa runt om i världen [1]. Faktorer som miljö och arv anses vara orsak till 
sjukdomen [2]. Under senare år har sjukdomen ökat och har blivit vanligare 
hos yngre personer [1-3]. I Sverige lider cirka 5 % av depression och det är fler 
kvinnor än män som drabbas. Depression ökar risken för bland annat hjärt- 
och kärlsjukdomar som i sin tur leder till ökad risk för dödsfall [2]. 
Sjukdomen medför enorma kostnader, inte enbart för den drabbade individen 
och dess familj, utan även för samhället och sjukvården. Dessa kostnader kan 
minska kraftigt genom korrekt diagnos och med antidepressiv behandling [4] 
Egentlig depression (eng. major depressive disorder, MDD)är den vanligast 
förekommande formen av sjukdomen och kommer i fortsättningen av arbetet 
enbart att benämnas depression. Depression finns i tre olika klasser: 
lätt/lindrig, medelsvår/måttlig och svår/djup . Kännetecken för depression är 
perioder innehållandes bland annat avtrubbat känsloliv, sömnbesvär, 
orkeslöshet och nedstämdhet. Även självmordstankar är vanligt 
förekommande [3,5].  
 
Det finns flera olika formulär och skalor till hjälp för att kunna följa och 
utvärdera effekten av behandlingen.  Hamilton Depression Rating Scale 
(HDRS eller HAMD) är en av de skalor som används mest [2,3] 
 
Vid en depression hamnar hjärnans signalsubstanser ur balans, framför allt 
påverkan på noradrenalin och serotoninnivåer har en mycket stor betydelse 
och dessa rubbningar påverkar bland annat initiativförmågan och känslolivet 
negativt. Med hjälp av läkemedelsbehandling mot depression kan man 
återupprätta balansen [5]. 
 

1.2 SSRI 
 
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI), selektiva 
serotoninåterupptagshämmare är en grupp antidepressiva läkemedel som är 
den vanligaste typen av läkemedel vid behandling av depression. SSRI 
rekommenderas som första handsval av läkemedel vid lindrig eller måttlig 
depression. Verkningsmekanismen hos SSRI är att selektivt hämma 
återupptaget av serotonin (även kallad 5-HT) så att den tillgängliga 
serotoninmängden i hjärnan ökar. På så vis kan hjärnans serotoninsystem 
komma i balans igen och därmed kan den sjuke komma i normalt 
stämningsläge igen [5-7]. 
Ibland kallas denna typ av läkemedel även för ”lyckopiller” vilket är ett 
missvisande begrepp eftersom den sjuke inte blir lyckligare av SSRI men 
däremot hjälper den aktiva substansen till att upprätthålla ett normalt 
stämningsläge. De SSRI preparat som är godkända i Sverige är varken 
euforiserande eller beroendeframkallande vilket det kan framstå som i media. 
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 SSRI klassas som andra generationens antidepressiva läkemedel vilket 
innebär att de har mildare biverkningsprofil än första generationens 
läkemedel.  Ett exempel på första generationens antidepressiva läkemedel är 
tricykliska antidepressiva (TCA) läkemedel och dessa kom redan på 1950-
talet. SSRI har även lägre toxicitet i jämförelse med TCA, där säkerheten är 10 
-100 gånger större vid överdosering[1,6,7,8]. 
Vanliga biverkningar som eventuellt kan uppstå är främst gastrointestinala 
besvär (till exempel illamående) och svettningar. Sexuella problem som till 
exempel nedsatt sexlust är en annan typ av biverkningar som kan förekomma 
i samband med användning av SSRI-medel. Detta kan upplevas som den 
största nackdelen med behandlingen [1,5,6,8]. Effekten av antidepressiv 
behandling kommer successivt. Oftast kommer den antidepressiva effekten 
efter några veckors behandling och ibland kan det dröja upp till månader 
innan det märks en markant förbättring [1,5,6].  
 
År 1987 godkändes det första SSRI preparatet, fluoxetin i USA och dess 
handelsnamn var Prozac®. I Sverige blev fluoxetin godkänt i början av 1990-
talet och kom att heta Fontex®.  Sedan dess har miljontals människor runt om 
i världen som lider av depression använt fluoxetin [1,8] 
Förutom fluoxetin är sertralin en annan vanlig aktiv substans som ingår i 
bland annat SSRI- preparaten Zoloft och Oralin [5,7] 
 
 

                                           sertralin 
 
(1S, 4S)-4-(3,4-Diklorofenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-metyl-1-naftylamin  
 

Fig 1. Kemisk struktur på sertralin. Hämtat från: 
 http: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Sertraline_Structural_Formulae.png 

 
 

                            fluoxetin 
 
3-Fenyl-N-metyl-3-[p-(trifluorometyl)fenoxi]propylamin   
 

Fig 2. Kemisk struktur på fluoxetin. Hämtat från: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluoxetin_Structural_ Formulae_ 
of_both_enantiomers.png                 
 

Fluoxetin har en mycket lång halveringstid (t 1/2) som innebär i genomsnitt 4 
dygn och med ett variationsintervall på 2-7 dygn. Efter att en behandling har 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sertraline_Structural_Formulae.png
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påbörjats sker en långsam stegring av serumkoncentrationen vilket minskar 
risken för biverkningar. Även risken för utsättningssymtom är mycket liten 
och är därmed till fördel. En nackdel med fluoxetins halveringstid är om 
behandlingen måste upphöra och övergå till ett annat läkemedel eftersom det 
tar lång tid innan flouxetin elimineras ur kroppen.  En ytterligare nackdel med 
fluoxetin är att det sker en något fördröjd antidepressiv effekt i förhållande till 
övriga SSRI-preparat [6,8]   
Sertralins genomsnittliga t ½ är cirka 26 timmar med ett variationsintervall på 
22-36 timmar [7].  
 
 

1.3 Naturläkemedel 
 
Definitionen på naturläkemedel är ett sorts läkemedel där den aktiva 
beståndsdelen har ett naturligt ursprung och består av salt, saltlösning, 
bakteriekultur, mineral eller djurdel . Den aktiva beståndsdelen får inte vara 
allt för bearbetad. Naturläkemedel är endast avsedda för egenvård och är 
receptfria. De fullständiga definitionerna finns i Läkemedelsverkets 
föreskrifter i LVFS 1995:8 [9] 
 
Innan 1:a maj 2006 då det kom en ny lagstiftning ingick även växtbaserade 
produkter i definitionen för naturläkemedel . Efter lagändringen utgör 
växtbaserade läkemedel numera en egen kategori av läkemedel [7]. Den aktiva 
substansen i växtbaserade läkemedel (VBL) återfinns i växtbaserade 
beredningar (extrakt, pulver, pressafter och destillat) eller växtbaserat 
material av alger, svampar, växter och lavar. Den fullständiga definitionen 
finns i LVFS 2006:11. Växtbaserade läkemedel kan indelas i två undergrupper: 
väletablerade växtbaserade läkemedel(VVBL), som följer samma lagstiftning 
som konventionella läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel 
(TVBL) vilka genomgår ett förenklat registreringsförfarande . Beskrivningar 
av dessa två undergrupper finns i LVFS 2006:3 [3,7,9]. 
 
Innan växtbaserade läkemedel/naturläkemedel får säljas krävs det att de har 
blivit kontrollerade och godkända/registrerade av Läkemedelsverket (LV) [9]. 
 
Under de sista 20 åren har användningen av naturläkemedel ökat i Sverige 
och säljs årligen för cirka 700 miljoner SEK. Utifrån studier som gjorts har det 
visats sig att cirka 1/5 av Sveriges befolkning brukar dessa läkemedel mer än 
någon gång per vecka och att de konsumeras mer hos kvinnor än män [9]. 
 Årligen sker en stadig ökning av naturläkemedel i USA, framför allt av 
johannesört och man uppskattar en förbrukning av dessa läkemedel på drygt 
3 miljarder dollar (cirka 19 miljarder SEK) .  
 
I takt med att förbrukningen av naturläkemedel ökar väcks bekymmer om 
effektivitet och säkerhet. Exempel på direkta hälsorisker som är förknippade 
med naturläkemedel är bland annat förlängd blödningstid, hypertoni och risk 
för interaktioner med konventionella läkemedel [10,11]. 
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1.4 Johannesört 
 
Johannesört (eng. St. John´s Wort, lat. Hypericum perforatum) är en flerårig 
gulblommande växt som tillhör familjen Hypericaceae. Hypericumklassen 
består av ungefär 400 arter vilka är indelade i 30 undergrupper med global 
spridning, och växer vilt framförallt i Europa, Asien och USA. Växten kan bli 
upp till 60 cm hög .  
 

 
 
Fig 3. Johannesört (Hypericum perforatum). Bilden hämtad från: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypericum_perforatum_NRM.jpg 

 
I över 2000 år har man använt sig utav hypericums terapeutiska egenskaper. 
Under antikens tid ansågs den besitta övernaturliga krafter. Hypericum har 
används både för inre och yttre bruk inom många behandlingsområden, bland 
annat som antibiotika, ischias och sårläkning. Omkring 1500-talet nämndes 
hypericum för första gången som ett läkemedel till för att bota bland annat 
psykiska störningar. Hypericum (från grekiska) hänvisar till tron om att 
hypericum hade en skyddande kraft mot onda väsen. Perforatum (från 
latinska perforated) syftar på att växtens blad ger intrycket av att vara 
perforerade [11-13]. 
 
 År 1939 beskriver man för första gången användning av hypericum i samband 
med en modern behandling av deprimerade patienter.  
1984 publicerade Bundesgesundheitsamt (BGA), tyska folkhälsoinstitutet, en 
monografi innehållande rekommendationer med behandling av hypericum vid 
nedstämdhet, oro, nervositet och psykiska störningar[13]. 
 
Hypericum är ett mycket väl använt växtbaserat läkemedel och i många länder 
har dess popularitet som antidepressivt medel ökat. I dagläget är hypericum 
det enda alternativ till konventionella antidepressiva läkemedel vid 
behandling av mild till måttlig depression, och i Tyskland är hypericum det 
mest förskrivna antidepressiva läkemedlet. Under ett år förskrivs över 2,7 
miljoner tyska recept på denna växt[10,13]. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypericum_perforatum_NRM.jpg
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För behandling av depression används vanligen ett extrakt av växtens övre 
blomdelar som är torkad. Extraktet framställs med standardiserad alkohol 
som extraktionsmedel, 80 % metanol eller 60 % etanol [2,11].  
Det är ännu inte klarlagt vad som är hypericums exakta verkningsmekanism 
men rapporter har visat på att extrakt av hypericum hämmar återupptaget av 
serotonin (5-HT), dopamin och noradrenalin i likhet med konventionella 
antidepressiva medel. Hypericum innehåller ett flertal biologiskt aktiva 
beståndsdelar, däribland floroglucin-derivat (till exempel hyperforin), 
flavonoider och naftodiantroner (till exempel hypericin), figur 3. Dessa tre 
grupper av komponenter förmodas vara inblandade i den antidepressiva 
effekten. Tidigare ansågs hypericin vara den avgörande faktorn till den 
antidepressiva effekten. I flera senare studier har det inte kunnat bekräftas 
och följaktligen har det påvisats att hypericin inte har den avgörande rollen till 
antidepressiv effekt. Hypericin ansvarar däremot för en rad andra biologiska 
effekter som inkluderar antivirala aktiviteter och egenskaper som framkallar 
ljuskänslighet[11,13]. Därmed utsätts människor som intar preparat med 
hypericum för en liten men dock en risk för ökad ljuskänslighet, därför bör 
man inte kombinera hypericumbehandling med intensiv solexponering [7,13]. 
Det har visats att antidepressiva effekten hos hypericum beror på dess 
innehåll av hyperforin och den viktigaste mekanismen vid den antidepressiva 
aktiviteten är hyperforins påverkan på neurotransmittorupptaget[11,13]. 
Hyperforin ansvarar även för hyperikumextraktets inducerande 
enzymaktivitet [7]. Vissa indikationer tyder dock på att flavonoider behövs för 
att bidra till den antidepressiva effekten, men dess mekanism är inte klarlagd 
än. Därmed är flavonoidernas roll i behandlingen av mild till måttlig 
depression  oklar[11].  
 
  

                                                                 
 a) b) 
 
 

              c) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyperforin3D.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hypericin.png
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Fig 4.  Kemiska strukturer på hyperforin (a) flavonoid (b) och hypericin (c). Hämtat från 
Wikipedia.org 
 

I dagsläget känner man till relativt lite om interaktioner mellan 
konventionella läkemedel och naturläkemedel/växtbaserade läkemedel. 
Interaktionen som man känner bäst till är den farmakokinetiska interaktionen 
med hypericumextrakt och cytokrom P450 enzymet (framförallt CYP3A4 som 
är ett leverenzym som metaboliserar uppskattningsvis cirka hälften av alla 
läkemedel) och transportproteinet P-glykoprotein. Hyperforin har en hög 
affinitet till en receprtor vars namn är pregnan X-receptor. När denna 
receptor aktiveras åstadkommer den ett ökat uttryck av p-glykoprotein och 
berörda CYP enzymer vilket leder till att nedbrytningen av läkemedel sker 
snabbare. Detta innebär en eventuell risk för att effekten blir försämrad eller 
utebliven av vissa läkemedel. Därför avråds en behandling med 
hypericumextrakt samtidigt som en annan läkemedelsbehandling pågår. De 
interaktioner som har rapporterats av klinisk betydelse är bland annat med 
ciklosporin, warfarin och p-piller där behandling med hypericum har orsakat 
rejektion (organavstötning), otillräcklig antikoagulation och icke önskad 
graviditet.  
 
Behandling av depression med hypericumextrakt bör även ges som 
monoterapi, med tanke på risk för att serotonin syndrom kan ske i 
kombination med konventionella antidepressiva läkemedel. Man bör även 
tänka på risken för fotosensibla reaktioner, framförallt hypericumbehandling i 
kombination med laserbehandling eller med läkemedel som är känd för ökad 
risk för ljuskänslighet [2,7,13].  
 
 

1.5 Syfte 
 
Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa världen över. SSRI 
preparat är första handsvalet av läkemedel vid behandling av depression. 
Fluoxetin och sertralin är de två absolut vanligaste antidepressiva läkemedel 
som förskrivs. Under senare år har intresset ökat för användning av 
johannesört som behandling av mild till måttlig depression. Utifrån många 
människors föreställningar om naturliga läkemedel kan de upplevas som 
harmlösa och som ett skonsammare alternativ till konventionella läkemedel. 
Dock kan hypericum ge biverkningar som vilka andra läkemedel som helst och 
det finns även flera kända interaktioner rapporterade.  Syftet är därmed med 
denna studie att med hjälp av litteraturstudier som har utförts på människor 
kunna svara på följande frågeställningar: 
Vilka risker finns det vid behandling med hypericum gällande interaktioner 
och biverkningar? 
Hur ser effektiviteten och säkerheten ut hos hypericum jämfört med SSRI-
preparat? 



7 
 

 

 

2. METOD 

Detta arbete är en litteraturstudie. Litteraturen söktes via sökmotorn Google 
och databasen PubMed. Arbetet baseras på 11 orginalartiklar och 5 review som 
hittades via PubMed. Samtliga orginalartiklar utgör resultatdelen. 
Artikelsökningen gjordes främst med hjälp av fritextsökning med följande 
sökord var för själv eller i kombination med varandra: St. John´s wort, drug 
interaction, SSRI, drug safety, side effect, efficacy, Sertraline, Fluoxetine.  
Även Meshord användes vilka är följande: hypericum, cytochrome P-450 
enzyme system, depression. Begränsningar på artikelsökningen som gjordes 
är studier utförda på människor. Litteratursökningen gjordes 2013.01.23-
2013.02.14 
 
Översiktsartiklar och fakta utöver den från PubMed har använts till 
introduktionsdelen och som diskussionsunderlag. Sökord som använts för att 
hitta relevanta sidor via Google var depression, SSRI, johannesört och 
hypericum. Följande hemsidor användes: fass, läkemedelsboken, 
läkemedelsverket, SBU, internetmedicin och Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket (TLV). Via Umeå universitetsbibliotekets hemsida 
hittades med hjälp av sökordet hypericum e-boken St. John's ”Wort and its 
active principles in depression and anxiety” av författaren Walter E Müller. 
Förutom faktainsamling har det även ställts ett par skriftliga frågor (se 
bilaga1) till LV. Svaren på frågorna är till hjälp för att få större uppfattning om 
LVs syn på naturläkemedel/växtbaserade läkemedel. Dessa svar är material 
till diskussionsunderlaget.  
 
 

3. RESULTAT 
 
I denna litteraturstudie ingår det sammanlagt 11 artiklar. Av dessa har 8 
artiklar studerat effekt och/eller säkerhet hos hypericum [14-21].  
De 3 återstående artiklarna har studerat hypericum och enzyminduktion [22-
24].  
 
 

3.1 Säkerhet och/eller effekt vid användning av 
hypericum  
 
Av de 8 artiklar som har studerat effekt och/eller säkerhet hos hypericum har 
3 av dem studerats i jämförelse med fluoxetin [14-16] och 2 artiklar i 
jämförelse med sertralin [17, 18]. 
De 3 sista av de 8 artiklarna som har studerat hypericums effekt och/eller 
säkerhet har studerats utan jämförelse med något SSRI-preparat [19-21], 
varav en av dem är en långtidsstudie [21]. Tabell 1 visar de artiklar som har 
studerat effekt och säkerhet i samband med hypericumbehandling. 
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Tabell1. Översikt över studier på effekt och/eller säkerhet hos hypericum 

 
Studie 

 
Preparat 

 
Dos 

 
SSRI 
(preparat
+dos) 

 
Place-
bo 
 

 
Antal  
försöks- 
pers (n) 
 
behand-
lingstid 
(v) 

 
Effekt 

¤ 

¤¤ 

Fava  
2005 [14] 

LI1601 

Hypericum-
extrakt 

900 
mg/dag 
(300 
mgx3) 

fluoxetin 
20 mg/dag 

Ja n=135 
v=12 

 

¤ 

Behnke 
2002 [15] 

Calmigen®2 

Hypericum- 
extrakt 

300 
mg/dag 
(150mgx2) 

Prozac® 
fluoxetin 
20 
mg/dag 

Nej n=70 
v=6 

Nej 

Bjerken-
stedt 
2004 [16] 

LI1601 

Hypericum-
extrakt 

900 
mg/dag 
(300 
mgx3) 

fluoxetin 
20 mg/dag 

Ja n=163 
v=4 

Nej 

Brenner 
2002 [17] 

LI1601 

Hypericum-
extrakt 

600mg/da
g(1v*) 
900 
mg/dag 
(6v*) 

sertralin 
50mg/ 
dag (1v*) 
75mg/dag 
(6v*) 

Nej n=30 
v=6 
 

 
Nej 

Van Gurp 
2002 
[18] 

Hypericum 
extract3 

900-1800 
mg/dag 
(300x3-
2x300x3 
mg/dag) 

Sertralin 
50-100 
mg/dag 

Nej n=87 
v=12 

Nej 

Kasper 
2006 
[19] 

WS®55704 

Hypericum-
extrakt 
  

600 
mg/dag 
 
1200 
mg/dag 

 
______ 

Ja n=332 
v=6 

 
 

¤¤ 

Uebelhack 
2004 
[20] 

STW 3-VI 5 
(Laif®) 
Hypericum 
extrakt 

900 
mg/dag 

______ Ja n=140 
v=6 

 

¤¤ 

Zeller 
2009 
[21] 

Ze 1176 

Hypericum-
extrakt 
(Remotiv®/ 
Esbericum 

®forte/ 
ReBalance ®) 
 

500 
mg/dag 

 
______ 

Nej n=440 
v=52 

 
    _ 
  

¤) Statistiskt signifikant större effekt jämfört med SSRI/placebo        *) v=vecka 
¤¤) statistiskt signifikant större effekt jämfört med placebo                  

1) Standardiserat extrakt (extraktionsmedel: 80 % metanol), drog-extraktratio: 4-7:1 
0.12-0.28 % total hypericin 

2) Standardiserat extrakt 0.450-0.495 mg total hypericin 
3) Extrakt med hypericumhalt 0.3 %  
4) Torrt extrakt (extraktionsmedel: 80 % metanol v/v), drog-extraktratio: 3-7:1 total 

hypericin 0.12-0.28 % 
5) torrt extrakt (extraktionsmedel: 80 % etanol) , drog-extraktratio: 3-6:1, 0.2 % total 

hypericin 
6) Torrt extrakt (extraktionsmedel: 50 % etanol v/v), drog-extrakt ratio: 4-7:1, 0.2 % 

total hypericin 
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3.1.1 Säkerhet och/ eller effekt vid användning av  
hypericum i jämförelse med fluoxetin     
 
A double-blind, randomized trial of St. John´s wort, Fluoxetine, 
and placebo in major depressive disorder [14]  
 
Åren 1998 till 2001 genomfördes en dubbelblind, randomiserad, aktiv- och 
placebokontrollerad studie i Boston och Chicago. Syftet var att jämföra effekt 
och säkerhet på ett standardiserat extrakt av hypericum med placebo och 
fluoxetin. Totalt 135 försöksdeltagare ingick i studien. De var 
öppenvårdspatienter med diagnosen MDD. Inklusionskriterier var bland 
annat >16 poäng på Hamiltons depressionsskala med 17 punkter (HAMD-17, 
ett läkarbedömt frågeformulär som skattar svårighetsgraden av patientens 
depression) vid baslinjen, det vill säga första mätning innan behandling ges, 
och ålder 18-65 år. Exklusionkriterier var bland annat självmordsrisk och 
graviditet. Bortsett från baslinjen ingick 6 uppföljningsbesök. Studiens 
primära effektmått var HAMD-17. Säkerhetsmått var bland annat 
säkerhetsparametrar som hjärtrytm, blodtryck, laboratorieprover, 
elektrokardiogram (EKG) och självrapportering på biverkan. Efter en 
behandlingsfri period då man låter värdena normaliseras på 7 dagar 
påbörjades en 12 veckor lång behandlingsperiod med 1 av de 3 följande 
randomiserade dubbelblinda behandlingarna: 1) LI-160 hypericumextakt 300 
mg (3 gånger dagligen) 2) placebo 3) fluoxetin 20 mg dagligen 
 
Resultat: 
 
Det ingick 135 öppenvårdspatienter med diagnosen MDD där 57 % av 
försökspersonerna var kvinnor och medelåldern 37.3 + 11.0.  Det fanns ingen 
signifikant skillnad gällande könsförhållande och åldersskillnader bland de 
randomiserade patienterna. 
 
Hypericumbehandlingen visade en signifikant (P< 0.05)större sänkning av 
HAMD-17-värde jämfört med fluoxetin, bortsett ett besökstillfälle i vecka 8. 
Vid 2 besökstillfällen visade hypericumbehandling en tendens till signifikant 
större sänkning (P< 0.1) av HAMD- 17 poäng jämfört med placebo. Det fanns 
en icke signifikant högre grad av remission, det vill säga en temporär 
förbättring av sjukdomstillståndet och HAMD<8, i gruppen med hypericum 
(38 %) jämfört med placebo- (21 %) och fluoxetingruppen (21 %) 
 
Generellt visade sig hypericum väl tolererad och säker. Ingen av 
försöksdeltagarna i hypericum- och placebogruppen avbröt sin behandling på 
grund av biverkningar, däremot förekom det avhopp från 4 % (2/47) av 
deltagarna i fluoxetingruppen. Det förekom inga signifikanta skillnader 
mellan behandlingsgrupperna gällande graden av biverkningar förutom 
hudutslag som förekom i större utsträckning i placebogruppen än i 
hypericum- och fluoxetingruppen. De vanligaste biverkningarna som uppstod 
med hypericum var yrsel (20 %), huvudvärk (42 %), muntorrhet (22 
%)gastrointestinala besvär (20 %) och dåsighet (18 %) 
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Hypericum perforatum Versus Fluoxetine in the Treatment of 
Mild to Moderate Depression [15] 
 
I den 6 veckors långa randomiserade, kontrollerade och dubbelblinda studie 
deltog 70 patienter, 18-73 år gamla (medelåldern 49.7 år) med diagnosen mild 
till måttlig MDD. Genom randomisering erhölls försöksdeltagarna antingen 
Calmigen® (Hypericum perforatum)150 mg två gånger dagligen eller Prozac® 
(fluoxetin) 20 mg per dag. Varje försöksgrupp bestod av 35 patienter.  
En av inklusionskriterierna var depression enligt den internationella 
sjukdomsklassifikationen (ICD-10). 
Exlusionkriterier var bland annat alkoholmissbruk/ beroende, graviditet, 
självmordsrisk. Bedömningar genomfördes vid följande tillfällen: baslinje(dag 
0), vecka 3(dag 21) och 6 (dag 42). HAMD-17 var ett av de effektmått som 
användes. Säkerhetsmått var bland annat säkerhetsparametrar som 
laboratorieprover, blodtryck och hjärtrytm. Följsamheten bedömdes efter 
vecka 3 (dag 21) och 6 (dag 42), detta gjordes genom att räkna kvarvarande 
tabletter från båda behandlingsgrupper. 
 
Resultat: 
 
De kännetecken som fanns vid baslinjen var jämförbara mellan 
försökspersonerna. Det visades ingen signifikant skillnad på följsamheten 
mellan de två försöksgrupperna. 
Vid slutet av studien hade den totala HAMDpoängen sjunkit i både 
hypericum- och fluoxetingruppen och respektive sänkningar registrerades 
med 50 % och 58 %, vilket var en stor signifikant skillnad (P<0.01) hos båda 
grupper, däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Utifrån 
poängresultat från HAMD uppnådde hypericum 83 % av fluoxetins 
effektivitet. Det var 55 % (n=16) patienter med respons (>50 % sänkning av 
totala skattningspoäng under behandlingstiden) i hypericumgruppen och 66 
% (n=21) med respons i fluoxetingruppen. 
 
Under studietiden avbröt totalt 9 patienter (13 %) sitt deltagande. Yrsel och 
ångest orsakade 2 avhopp från hypericumgruppen och 1 patient i samma 
grupp fick avbryta sitt deltagande 
 På grund av samtidigt intag av likvärdigt preparat. I fluoxetingruppen avbröt 
2 deltagare sitt medverkande med anledning av biverkningar som muntorrhet, 
yrsel, diarré och huvudvärk. Orsaken var okänd till resterande 4 
deltagaravbrott (1 fluoxetin och 3 hypericum).  Det påvisades skillnader hos 
ett antal säkerhets parametrar, men dessa skillnader var obetydliga. 
 
Hypericum extract LI 160 and fluoxetine in mild to moderate 
depression [16] 
 
Denna randomiserade, dubbelblinda, prospektiva, placebokontrollerade 
multicenterstudie pågick i södra Sverige från augusti 1997 till mars 1999. 
Syftet var att undersöka tolerans och effektivitet av hypericumextraktet LI 160 
vid behandling av mild eller måttlig depression i jämförelse med placebo och 
fluoxetin. Inklusionskriterierna var bland annat återkommande period av 
mild eller måttlig MDD, >21 totala poäng på HAMD och ålder 18-70 år. 
Exlusionskriterierna var bland annat självmordsrisk, alkohol- och 
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drogmissbruk. Det deltog 163 öppenvårds patienter på 15 vårdcentraler 
studien. En inkörningsfas med placebo varade i 3-7 dagar och därefter 
randomiserades patienterna till en av följande behandlingar: 300 mg LI 160 
hypericumextrakt 3 gånger dagligen, 20 mg fluoxetin eller placebo. HAMD var 
ett av de effektmått som mättes. Säkerhetsmåtten grundades bland annat på 
provtagningar, EKG och vid varje uppföljningstillfälle registrerades eventuella 
biverkningar. Det ingick 3 uppföljningstillfällen(vecka 2, 4 och 6) under 
studietiden. På begäran av den etiska granskningsnämnden randomiserades 
placebopatienterna efter 4 veckor till antingen gruppen med fluoxetin eller 
med hypericum för ytterligare 2 veckor (vecka 6). Vid sista besökstillfället, 
vecka 6, jämfördes endast de patienter som behandlats från början med 
fluoxetin och hypericum. 
 
Resultat: 
 
Gällande effektmått visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna, 
bortsett från remission där både fluoxetin (28 %) och hypericum (24 %) visade 
sig signifikant bättre än placebo (7 %). Jämfört med placebo var inte fluoxetin 
eller hypericum LI160 mer effektiv som korttidsbehandling av mild till måttlig 
depression. 
 
Under studiens första 4 veckor inträffade 117 rapporterade fall av biverkningar 
hos 69 patienter. Både antalet patienter och biverkningar var högre i 
fluoxetingruppen jämfört med placebo- och hypericumgruppen. Mellan 
fluoxetin och hypericum samt fluoxetin och placebo visades en signifikant 
skillnad gällande rapporterade fall av biverkningar. Däremot visades ingen 
signifikant skillnad mellan placebo- och hypericumgruppen. Under 
studietiden avbröt 10 patienter sitt deltagande på grund av biverkningar 
(fluoxetin n=4, hypericum n=4, placebo n=2). Resultat på säkerhetsmått från 
bland annat fysiska undersökningar och provtagningar visade ingen 
signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna.  
 

3.1.2 Säkerhet och/ eller effekt vid användning av  
hypericum i jämförelse med sertralin     
 
Comparison of an Extract of Hypericum (LI 10) and Sertraline in 
the Treatment of Depression: A Double-Blind, Randomized Pilot 
Study [17] 
 
Syftet med studien var att jämföra hypericum med sertralin i behandling av 
depression. Studien genomfördes i ett sjukhus med 30 (11 män, 19 kvinnor) 
öppenvårdspatienter med diagnosen mild till måttlig depression. Patienterna 
var i åldrarna 18 till 65 år med en medelålder på 45.5 år. För samtliga 
försökspersoner var poängen >17 på HAMD. Exlusionskriterierna var bland 
annat svår depression, självmordsrisk, kroniskt alkohol- och drogberoende. 
Patienterna randomiserades till sertralin- eller LI 160 hypericumextrakt 
behandling. Behandlingstiden var 7 veckor. Samtliga patienter hade avbrutit 
en TCA- eller SSRI behandling 7 dagar innan de blev randomiserade. De 
försökspersoner som ingick i gruppen med sertralin erhöll 50 mg/dag under 
den första veckan och det resterande 6 veckorna hade dosen ökats till 75 
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mg/dag. Samtidigt i hypericumgruppen erhölls 600 mg/dag och ökades till 
900 mg/dag de följande 6 veckorna. HAMD var ett av effektmåtten. Innan 
studien startade genomfördes undersökningskontroller. 
 
Resultat: 
 
Baslinjevärden hos gruppen med sertralin var motsvarande hypericum 
gruppen. (tabell 2). 
 
Effektmåttet baserades på 28 patienter (15 sertralin, 13 hypericum). Från 
hypericumgruppen uteslöts 2 patienter från studien innan den första dosen 
intogs. Ytterligare 8 patienter (3 sertralin, 5 hypericum) avbröt sin behandling 
i förtid, med anledning av upphävt samtycke (n=4) och biverkningar (n=4). 
Därmed grundades data, vecka 7, på återstående 12 patienter i 
sertralingruppen och på 8 patienter i hypericumgruppen. Biverkningar som 
orsakade 4 studieavhopp var följande: yrsel och illamående (sertralin vecka 
2), morgonrelaterad spänningshuvudvärk och huvudvärk (sertralin vecka 6), 
känselbortfall i händer och huvudvärk (hypericum vecka 1), yrsel och 
huvudvärk (hypericum vecka 1). 
 
Tabell2. Kännetecken hos patienter behandlade med sertralin eller hypericum. 
Omarbetad från tabell 1 [17] 

 Sertralin 
 (n=15) 

Hypericum 
        (n=15) 

   
Kön (K/M) 9/6 10/5 

Ålder  
medel±SD 

46.9±12.3 44.2±12.9 

MDD 
Återkommande/ 
Enstaka perioder 

12/3 9/6 

 
I de båda behandlingsgrupperna visades en signifikant sänkning av 
svårighetsgraden (P<0.01). Däremot visades ingen signifikant skillnad mellan 
försöksdeltagarna som erhöll sertralin och de som mottog hypericum. 
En klinisk respons (> 50 % sänkning av totala HAMD poängskattning) 
observerades hos 40 % av patienterna med sertralinbehandling och hos 47 % 
hos patienterna med hypericumbehandling . Denna skillnad mellan grupperna 
var icke-signifikant. 
 
Studieresultat visade på att båda behandlingspreparaten var vältolererade.  
 
St John´s wort or sertraline?  Randomized controlled trial in 
primary care [18] 
 
Syftet med denna randomiserade och dubbelblinda studie var att studera 
skillnad i svårighetsgrad av depressiva symtom och förekomst av biverkningar 
hos öppenvårdspatienter som behandlats med sertralin eller hypericum. 
Studien genomfördes i Montreal med en 12 veckor behandlingstid. De 
försökspersoner som ingick i studien var 87 öppenvårdspatienter (män och 



13 
 

kvinnor) med diagnosen mild till måttlig MDD och en initial poängskattning 
>16 på HAMD. Dessa patienter var mellan 18 och 65 år. Exlusionskriterier var 
bland annat graviditet, självmordsrisk och allvarlig sjukdom. 
Patienterna randomiserades till behandling med hypericum 900mg/dag eller 
med sertralin 50 mg/dag. Dosen i de båda behandlingsgrupperna skulle ökas 
ifall resultatet av behandlingssvar visades vara kliniskt otillräcklig vid 
uppföljningsbesöket vecka 4 och dosen blev därefter 1800 mg/dag respektive 
100 mg/dag. HAMD-17 var ett av studiens effektmått. Utvärderingar 
genomfördes vid start och vid uppföljningstillfällen vecka 2,4,8 och 12.  
 
Resultat: 
 
Av de 87 försöksdeltagarna ingick 44 i hypericumgruppen och 43 i 
sertralingruppen.  Efter ett antal inträffade studieavhopp var det slutligen 29 
hypericum- och 28 sertralinpatienter som genomförde studien. Orsakerna till 
studieavbrott i hypericumgruppen var följande: 7 okända, 3 biverkningar, 5 
exklusionskriterier. I sertralingruppen var orsaken följande: 7 okända, 7 
biverkningar, 1 exlusionskriterie. 
 
Under studiens 12 veckor hade medelvärdet på HAMD sjunkit likvärdigt i 
båda studiegrupper till ca hälften av medelvärdet som visades vid baslinjen. 
Det visade ingen signifikant skillnad av sänkningen mellan de båda 
grupperna.  
 
Det var 9 patienter i varje grupp som fördubblade sin dos (från vecka 4). 
Medelvärdet av självrapporterade biverkningar vid vecka 2 0ch 4 var 
signifikant högre i sertralingruppen (tabell 3). P= 0.05  
 
Tabell 3. Medelvärdet av biverkningar rapporterade av varje patient 
 Omarbetad från tabell 4 [18] 
 

 
vecka 

        Hypericum 
(medelvärde av 
biverkningar+SD) 

  Sertralin 
(medelvärde av 
biverkningar+SD) 

 
     P 

2 2.2+2.5 4.5+3.2 o.oo2 
4 2.9+3.1 4.8+4.4 0.038 
8 2.2+2.7 2.8+2.9 0.417 
12 1.9+2.4 3.4+3.6 0.083 

 
 

3.1.3 Säkerhet och/ eller effekt vid användning av  
          hypericum i jämförelse med placebo     
 
Superior efficacy of St John´s Wort extract WS® 5570 compared to 
placebo in patients with major depression: a randomized, double-
blind, placebo-controlled, multi-center trial [19] 
 
Syftet med denna randomiserade, dubbelblinda, multicenter, placebo- 
kontrollerade studie var att fastställa antidepressiv effekt och säkerhet av 
hypericumextraktet WS® 5570 vid doserna 600 mg/dag (1 dostillfälle per dag) 
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och 1200 mg/dag (2 dostillfällen per dag). Studien bedrevs i Tyskland mellan 
april 2003 och augusti 2004 vid 16 centra. 
Studiedeltagarna var 332 patienter (kvinnor och män) i 18 till 65 års ålder 
med en diagnos av enstaka eller återkommande episoder av mild eller måttlig 
MDD. Inklusionskriterier var bland annat en poängskattning >18 på HAMD 
och >2 på punkten ”nedstämdhet”( HAMD) vid baslinjen. 
Patienterna randomiserades till 3 olika behandlingsgrupper, placebo, WS® 
5570 600 mg/dag och WS® 5570 1200 mg/dag. Förhållandet mellan 
randomiseringen var 2:3:3 Behandlingstiden varade i 6 veckor. I studien 
ingick 3 uppföljningstillfällen, de genomfördes vid baslinje, dag 14 och 42. 
HAMD-17, CGI och MADRS var några av de effektmått som användes. Det 
primära effektmåttet var intraindividuella skillnader i poängskattningen på 
HAMD-17 mellan dag 0 och slutet av behandlingen, vecka 6. Säkerhetsmått 
omfattades bland annat av provtagningar, EKG och hälsokontroller som 
genomfördes före och efter behandling. Säkerhetsparametrar och eventuella 
biverkningar följdes upp vid samtliga besök. 
 
Resultat: 
   
Av de 332 randomiserade och behandlade patienterna var det 293 som 
fullföljde den 6 veckor långa behandlingen. Fördelningen av patienter som 
genomförde studien och det ursprungliga patientantalet mellan grupperna var 
följande: 74/82= 90.2 % (placebo), 111/123= 90.2 % (WS® 5570 600 mg/dag), 
108/127=85.0 % (WS® 5570 1200 mg/dag). Misslyckad uppföljning var 
huvudorsaken till uteslutande ur studien . 
 
Den genomsnittliga totala HAMD poängen sjönk i samtliga grupper från dag 0 
då behandlingen startade till dag 42.  I båda hypericumgrupperna sjönk det 
totala HAMDpoängmedelvärdet till ungefär hälften jämfört med 
placebogruppen, detta visar på en signifikant förbättring med hypericum 
jämfört med placebo. Däremot visades ingen signifikant skillnad mellan de två 
hypericum grupperna. WS® 5570 var genomgående mer effektiv än placebo.  
 
Patienter med respons var cirka 32 % med placeb0, cirka 70 % med WS® 5570 
600 mg/dag och 61 % med WS® 5570 1200 mg/dag.  De patienter som 
uppnådde remission var 15 % med placebo, 33 % med WS® 5570 600 mg/dag 
och 40 % med WS® 5570 1200 mg/dag, vilket innebar att både respons och 
remission visades hos signifikant fler patienter med hypericumbehandling 
jämfört med patienter som erhöll placebo. 
 
Alla punkter av CGI visade en betydligt större förbättring för de två grupperna 
med hypericum än placebogruppen. Däremot var skillnaden obetydlig mellan 
CGI resultaten i de två hypericumgrupperna. 
 
Samtliga grupper visade jämförbara sänkningar av MADRS totala medelpoäng 
med cirka 5 poäng mellan dag 0 och 42. Medan MADRS poäng fortsatte att 
sjunka mellan dag 14 och 42 hos hypericumgruppen visades endast marginella 
skillnader hos placebogruppen. Poängsänkningen var ca dubbelt så stor vid 
slutet av behandling med hypericum jämfört med placebo. 
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De biverkningar som blev rapporterade med mest frekvens var de som var 
relaterade till gastrointestinala besvär och rapporterades av 15.9 % (placebo) 
19.5 % (WS® 5570 600 mg/dag) och 23.6 % (WS® 5570 1200 mg/dag). Inga 
av de förekommande biverkningarna visade något dosrelaterat samband. 
Under behandlingstiden inträffade 3 fall av incidenter, varav det ena var i 
gruppen med WS® 5570 600 mg/dag. De två resterande inträffade i gruppen 
med WS® 5570 1200 mg/dag. Samtliga 3 fall krävde sjukvård. Ett fåtal 
patienter avbröt sitt studiedeltagande på grund av biverkningar. De var 
följande: 2 patienter från gruppen med WS® 5570 600 mg/dag (herpesartad 
inflammation i munslemhinnan och hudrodnad) och 4 från 5570 1200 
mg/dag gruppen (inflammation i munhåla, buksmärtor, akut stresstörning 
och metroragi). Endast hos två patienter i båda grupper med hypericum 
förekom andra biverkningar, vilka man inte kunde utesluta ett orsakssamband 
med. Det rapporterades 2 fall av metroragi (intermenstruella blödningar), 1 
rapporterade menorragia (kraftig menstruation), 1 drabbades av måttlig 
solbränna och 1 fall med mild ökad känslighet för solljus. Dessa biverkningar 
relaterades till WS® 5570 behandling med anledning av att 
underlivsblödningar och fototoxiska reaktioner är några av de biverkningar 
som känns till vid behandling med hypericum. Inga anmärkningsvärda 
förändringar observerades på vitala tecken (till exempel blodtryck, hjärtrytm) 
eller hälsoundersökningar. 
 
 
Efficacy and Tolerability of Hypericum Extract STW 3-VI in 
Patients with Moderate Depression: A Double- Blind, 
Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial [20] 
 
Syftet med denna studie var att undersöka effekt och tolerans av Laif ® 
(hypericumextraktet STW 3-VI) hos öppenvårdspatienter med diagnosen 
måttlig depression. Studien pågick från september till december 2002. I 
studien ingick 140 patienter (46 män och 94 kvinnor) i åldrarna 18 -70 år. 
Inklusionskriterier var bland annat total HAMD poängskattning 20-24 vid 
den första och andra undersökningen. Det huvudsakliga exklusionkriteriet var 
depression med motståndskraft till behandling, till exempel depression 
orsakad av annan grav sjukdom, psykos eller schizofreni. Patienterna 
randomiserades till placebo (n=70) och Laif ® 900 mg/dag (n=70). 
Behandlingen varade i 6 veckor med 2 uppföljningstillfällen (dag 21 och 42). 
Vid samtliga uppföljningstillfällen utvärderades bland annat patientens 
följsamhet. Instrument på effektmått var bland annat HAMD-17 och CGI. 
Behandlingens primära effektmått var skillnaden på de totala 
skattningspoängen på HAMD-17 från baslinje(dag 0) till slutresultatet. Det 
sekundära effektmåttet var antalet patienter med respons. Definitionen av 
respons var >50 % sänkning av skattningspoäng på HAMD-17 eller patienter 
med totala poäng <10 på samma skattningsskala. Utvärdering av säkerhet och 
tolerans omfattades bland annat av frågeformulär om biverkningar, CGI och 
provtagningar. 
 
Resultat: 
 
Av studiens 140 försöksdeltagare återstod 121 patienter(Laif® n=61, placebo 
n= 60) efter behandlingens slut, vecka 6. Det skedde inga utträdelser under 
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studieperioden. Från baslinje till slutet av studien sjönk medelvärdet på de 
totala skattningspoängen av HAMD-17 kontinuerligt i respektive 
behandlingsgrupp, men skillnaderna var mycket större i gruppen med 
hypericum. Av patienterna i hypericumgruppen bedömdes 58.6 % visa 
respons jämfört med 5.7 % i placebogruppen. Efter 3 veckors behandling fann 
man inga patienter med respons i placebogruppen, däremot uppskattades de 
till 4.3 % i hypericumgruppen.  I slutet av studien bedömdes följande 
patienter att inte vara i behov av fortsatt medicinering: 42.9 % i 
hypericumgruppen och 5.7 % i placebogruppen.  
 
Det rapporterades sammanlagt 23 biverkningar av 21 patienter. Inga av dessa 
var av allvarlig grad. Hos 14 patienter i hypericumgruppen observerades 16 
biverkningar (22.9 %) av mild till måttlig art. I 2 av fallen uppstod 
gastrointestinala besvär som förmodades ha orsakats av Laif® . Biverkning av 
mild till måttlig grad observerades hos 7 patienter i placebogruppen. Inga 
tolkningar visade på att dessa biverkningar hade orsakats av placebo.  
 
Det förekom inga kliniskt väsentliga skillnader i säkerhetsparametrarna under 
behandlingstiden, varken hos placebogruppen eller hos hypericumgruppen. 
Den slutliga bedömningen gällande säkerhet visade ingen skillnad mellan de 
båda studiegrupperna. 
 
 

3.1.4 Säkerhet och/ eller effekt vid långtidsanvändning av  
          hypericum  
 
Long-term effects of St. John´s wort (Hypericum perforatum) 
treatment: A 1-year safety in mild to moderate depression [21] 
 
Syftet med denna studie var att för första gången bestämma den kliniska 
säkerheten av Ze 117 över en längre period, upp till 1 år, hos patienter med 
mild till måttlig depression. I studien ingick totalt 440 öppenvårdspatienter 
med mild till måttlig depression. Studien utfördes på 35 kliniker. 
Inklusionskriterier var bland annat ålder (>18 år) och skattningspoäng <16 på 
HAMD vid båda baslinjebesöken. Exklusionskriterier var bland annat alkohol- 
och drogmissbruk och nyligen allvarligt psykiskt insjuknande. Patienterna 
erhöll en daglig medicinering av Remotiv®, Esbericum ®forte och ReBalance ® 
(Ze 117 hypericumextrakt) 500 mg/dag. Behandlingen sträckte sig under en 
52 veckors period där patienterna genomgick minst 7 besökstillfällen, 
inklusive 2 med 1 veckas mellanrum för att bestämma baslinje. De resterande 
besöken skedde sedan efter vecka 4, 26 och 52, med mellanperiods besök 
vecka 12 och 40. De instrument som användes var CGI och HAMD-17. Under 
hela studieperioden övervakades alla biverkningar och det skedde oberoende 
av samband med den studerade medicineringen. Ytterligare säkerhetsmått var 
EKG och provtagningar. 
 
Resultat: 
 
Totalt 440 patienter rekryterades och2/3 av dessa var kvinnor. Cirka 1/3 av 
alla försöksdeltagare var 60 år eller äldre.  
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Studien skulle avbrytas och följas upp när ungefär drygt 100 patienter hade 
avklarat 52 veckor lång behandlingstid. Av de 440 rekryterade patienterna var 
det 141 patienter som slutförde 52 veckor.   
 
ZW 117 blev generellt väl tolererat av studiedeltagarna. Totalt 217 (49.3 %) av 
patienterna rapporterade 504 fall av biverkningar. Av dessa fall var 30 
rapporterade av 30 patienter och de var eventuellt relaterade till behandling 
med ZW 117. Biverkningar hade förhållandevis lägre frekvens (3/119)hos äldre 
patienter (>60 år) jämfört med patienter i ålder <60 (27/321). Dock utifrån 
bedömningar visas inga tecken på åldersrelaterad skillnad gällande säkerhet.  
De vanligaste biverkningarna var gastrointestinala besvär och hudutslag. 
Totalt 25 försöksdeltagare avbröt sin behandling (5.7 %) på grund av 
biverkningar, oberoende av samband med ZW 117 behandling. Ett fall av mild 
fotosensivitet (eksem orsakad av solexponering) som dock förbättrades. I det 
fallet vidtogs det inga åtgärder. Efter 6 veckors behandling rapporterades 1 fall 
av urtikaria (nässelutslag), vilket bedömdes som allvarligt. Följaktligen 
avbröts deltagandet för den berörda patienten (dag 50).  
 
Utredningar av bl a kliniska provtagningar och EKG visade inga avvikelser och 
det visades inte heller något mönster som kunde kopplas till behandlingen. 
 
Medelvärdet på skattningspoängen av HAMD sjönk kontinuerligt från 20.58 
till 12.07 , vid baslinje till vecka 26 och till 11.18 vid vecka 52. Efter vecka 26 
och 40 visades 88 % av patienterna respons. Det var endast n= 18, 4.1% som 
misslyckades att fullfölja behandlingen på grund av utebliven effekt. 
 
 

3.2 Hypericum och enzyminduktion 
 
De 3 resterande studierna av de totalt 11, handlar om hypericum och dess 
enzyminducerande effekt. Tabell 4 visar studier som har undersökt 
hypericums kapacitet till enzyminduktion 
 
Tabell 4. Översikt på studier om hypericum och enzyminduktion på cytokrom 
 P450(CYP)        

 
Studie 

 
Antal 

försöks- 
Personer 

 

 
Hypericumextrakt 

 
CYP 
Induk-
tion 

Wang 2001 [22] 12 Sundown Herbal produkt 
  ca 900 µg hypericin 

900 mg/dag (300mgx3) 

CYP3A 

Markowitz 2003 
[23] 

12 Kira (LI 160 Hypericum- 
Extrakt), 0.12-0.3 % hypericin 

900 mg/dag (300mgx3) 

CYP3A4 

Markowitz 2000 
[24] 

7 SOLARAY®, 0.3 % hypericin 
900 mg/dag (300mgx3) 

      __ 
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The effects of St John´s wort (Hypericum perforatum) on human 
cytochrome P450 activity [22] 
 
Målet med den öppna studien med fast schema var att fastställa hypericums 
involvering i enzyminduktion. Studien bestod av 3 faser. Hypericums effekt på 
cytokrom P450 (CYP-enzym) aktiviteten undersöktes med en blandning av 
läkemedel. Det ingick 13 friska deltagare(8 män, 5 kvinnor) i studien där 
medelåldern var 29 år. Inklusionskriterier var bland annat ålder (18-40 år), 
god hälsa (grundat på EKG, hälsoundersökningar, provtagningar) och icke-
rökare. Exklusionskriterier var bland annat medicinering eller alkohol 2 
veckor innan deltagandet, graviditet, alkohol- och drogberoende.  
 
Kontrollfasen (fas 1): deltagarna intog en oral läkemedelsblandning 
(CYPblandning). De läkemedel som ingick i blandningen metaboliserades av 
olika cytokrom 450enzymer, och det var aktiviteten av dessa olika 
CYPenzymer som man ville undersöka i studien. Den orala 
läkemedelsblandningen innehöll koffein (CYP1A2), tolbutamid (CYP2C9) och 
dextrometorfan-hydrobromid (CYP2D6) . Samtidigt med blandningen erhölls 
deltagarna en intravenös infusion med midazolam (CYP 3A lever).  Under 
förloppet övervakades vitala parametrar. Data på blod- och urinprov samlades 
in vid baslinje och under 72 timmar framåt efter CYP intagen. Data från blod 
och urinprov visade aktiviteten av CYP1A2 och CYP2C9 respektive CYP2D6. 
En oral dos av midazolam (CYP 3A lever och tarmvägg) gavs 1 dygn efter 
intaget av CYPblandningen. Utöver de prover som erhölls efter studie dag 1 
(0-72 timmar) samlades blodprov in under de följande 8 timmar efter intag av 
midazolam. 
 
Fas 2 (korttidsdosering, 900 mg): efter 2-4 dagar efter fas 1 erhölls en oral 
900 mg och 1 timme därefter intogs en blandning med samma innehåll som i 
fas 1, och med intravenös midazolam.  Som i fas 1 samlades data på urin- och 
blodprover in. Ett dygn senare erhölls en oral 900 mg dos hypericum och 1 
timme därefter en oral dos av midazolam.  Ett dygn senare erhölls deltagarna 
hypericum 300 mg 3 gånger dagligen oralt i ytterligare 14-15 dagar.  
 
Fas 3(långtidsdosering, 2 veckor): genomfördes direkt efter att de 14-15 
dagarna i fas 2 passerat. En timme efter en intagen 300 mg dos av hypericum 
erhöll deltagarna en blandning med samma innehåll som i fas 1 och därefter 
intravenös midazolam. Urin- och blodprover införskaffades som i fas 1. Andra 
dagen administrerades oral midazolam, 1 dygn efter att blandningen intagits 
på dag 1 och 1 timme efter att en 300 mg morgondos av hypericum erhållits. 
Urin- och blodprover samlades in som tidigare (0-72 timmar). Deltagarna 
fortsatte med hypericum 300 mg 3 gånger dagligen tills det sista blodprovet 
var införskaffat. 
 
Resultat: 
 
Det inträffade inga allvarliga incidenter och generellt var behandlingen väl 
tolererad. Hypericum som kortsiktig behandling visade ingen effekt på CYP 
aktivitet, denna bedömning gjordes utifrån resultat från farmakologiska 
parametrar för respektive läkemedel i CYPblandningen.  
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Det visades inga signifikanta förändringar av midazolams farmakokinetiska 
parametrar, varken vid oral eller vid intravenös tillförsel av midazolam vid 
korttidsanvändning av hypericum, det fanns dock en tendens till ökad 
midalozam (oral) clearance.  
 
Långtidsbehandling med hypericum (>2 veckors behandling) visade en 
signifikant 50 % sänkning av midalozam (oral) Area Under the Curve (AUC), 
ytan under plasmakoncentrationskurvan, och maximala 
plasmakoncentrationen (Cmax). Det visades även en motsvarande 2-faldig 
ökning i blodclearance (oral), men inga förändringar av t1/2.  
 
Det visades en icke-signifikant 21 % sänkning av midazolam AUC (intravenös) 
efter långsiktig behandling av hypericum.   
 
Man fann ingen förändring i aktivitet av CYP1A2, CYP2C9 eller CYP2D6, 
varken efter kort- eller långtidsbehandling av hypericum. 
 
 
Effect of St John´s Wort on Drug Metabolism by Induction of 
Cytochrome P450 3A4 Enzyme [23] 
 
Syftet med den öppna överkorsningsstudien var att mäta hypericums 
kapacitet att ändra CYP enzymaktivitetens (CYP P450) involvering i 
läkemedelsmetabolismen. Studien genomfördes i USA, från mars 2002 till 
februari 2003. I studien deltog 12 friska försöksdeltagare (6 kvinnor, 6 män) i 
åldrarna 22-38 som undersöktes både före och efter 14 dagar med 
administrering av hypericum.  Inklusionskriterierna var god hälsa (grundat på 
hälsoundersökningar och provtagningar). Exklusionskriterier var rökning, 
tillförsel av kosttillskott och medicinering. Studien bestod av 3 faser: 1) ett 
fastställande av baslinje på CYPaktivitet, 2) en 14 dagars period med 
administrering av hypericum, 3) ett fastställande av CYPaktiviteten efter 
administrering av hypericum. Deltagarna erhöll undersökningsläkemedel, 
dextrometorfan (CYP 3A4) och alprazolam (CYP 2D6). Därefter samlades data 
in från urin- och blodprover, med 8 respektive 60 timmars uppföljning och 
utifrån insamlad data fastställdes baslinje på CYP aktiviteten. Via urinprov 
kunde förhållandet mellan dextrometorfan och dess metabolit, dextrorfan, 
mätas och på så vis undersöka CYP 2D6aktiviteten.  CYP 3A4 aktiviteten 
kunde undersökas via blodprover som visade förändring av 
plasmafarmakokinetiken hos alprazolam. Därefter påbörjades en 
behandlingsfri period på 7 dagar och efter det inleddes en 14 dagars 
administrering med hypericum, 300 mg 3 gånger dagligen. Under den slutliga 
delen av studien erhöll deltagarna de tidigare undersökningsläkemedlen 
tillsammans med 1 hypericumtablett för att fastställa CYPaktiviteten efter 
hypericumtillförsel. Data baserades på insamlade urin- och blodprover.  
 
Resultat: 
 
Studien fullföljdes av samtliga deltagare. Ingen av deltagarna rapporterade 
någon allvarlig eller plötslig incident med anknytning till 
hypericumbehandling. 
 



20 
 

Dextrometforfan metaboliserades med största del till dextrorfan, både vid 
baslinje och efter 14 dagars administrering med hypericum.  Medelvärdet för 
urinförhållandet av dextrometorfan och dextrorfan var 0.006 vid baslinjen 
och 0.014 efter administrering med hypericum (P=0.26) 
 
Förändringar av famakokinetiken hos alprazolam efter en 14 dagars 
administrering av hypericum visade på en signifikant induktion av CYP 3A4 
aktivitet (figur 4). Det observerades en halvering av AUC och en fördubblad 
clearance. Medelvärdet på halveringstiden förkortades från 12.4 timmar till 
6.0 timmar.  
 
Fig.4 AUC för alprazolam vid baseline och efter hypericumadministrering. Omarbetad 
från figur i referens 23. 

 

 
 
 
EFFECT OF ST. JOHN´S WORT (HYPERICUM PERFORATUM) ON 
CYTOCHROME P-450 2D6 AND 3A4 ACTIVITY IN HEALTHY 
VOLUNTEERS [24] 
 
Syftet med studien var att avgöra om hypericum ändrar enzymsaktiviteten, 
CYP 2D6 och CYP 3A4. I studien ingick 7 friska icke-rökande 
studiedeltagare(4 män, 3 kvinnor) i åldrarna 24-32 år som erhöll alprazolam 
(CYP3A4) och dextrometorfan (CYP 2D6) både före och under samtidig 
tillförsel av hypericum. Inklusionskriterier var god hälsa (baserat på 
hälsoundersökningar, provtagningar och EKG). Studien grundades på två 
faser. I den första fasen erhölls alprazolam och dextrometorfan. Därefter (0-8 
timmar) samlades data in från urin. Data från urin fastställde förhållandet 
mellan dextrometorfan och dess metabolit, dexrorfan. Insamlade blodprover 
(0-60 timmar) analyserades för att följa upp farmakokinetiken hos 
alprazolam. I andra fasen, 7 dagar efter fas 1, erhölls deltagarna en behandling 
med 900 mg hypericum (300 mg 3 gånger dagligen). Efter 3 dagar, samtidigt 
som behandlingen med hypericum fortsatte upprepades en dosering med 
alprazolam och dextrometorfan. Slutligen, den sista dosen av hypericum gavs 
10 timmar efter erhållen alprazolam och dextrometorfan. Urin- och 
blodprover införskaffades som i första fasen. 
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Resultat: 
 
Hypericum var väl tolererat hos samtliga deltagare och studien genomfördes 
utan kliniska biverkningar, bortsett från dåsighet (dag 2) som troligen 
orsakades av alprazolam och dextrometorfan.  
 
Inga signifikanta skillnader visades hos någon av de beräknade 
farmakokinetiska parametrarna. Detta gällde både alprazolam och 
dextrometorfan, under första studiefasen såväl som andra fasen. 
 
 

4. DISKUSSION 
 
En av arbetets frågor var hur effektiviteten och säkerheten ser ut hos 
hypericum . 
 
Effekt 
 I 3 av 7 studier kunde större effekt påvisas hos hypericum jämfört med 
placebo och/ eller SSRI-preparat [14,19,20].  
Hypericum hade signifikant större effekt än fluoxetin och sertralin i 1 av 5 
studier. I den studien visade hypericum en signifikant större sänkning 
(P=<0.05) av poängställning HAMD-17 jämfört med fluoxetin vid samtliga 6 
uppföljningsbesök, bortsett från besök 5 [14]. I de resterande 4 studierna, där 
hypericum jämfördes med fluoxetin eller sertralin visade hypericum 
signifikant sänkning av effektmått som HAMD, dock ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna med hypericum och fluoxetin [15,17]. I 2 av dessa 4 studier 
visades ingen signifikant sänkning av HAMD i hypericum gruppen[16,18].  
 
I 5 av 8 studier jämförde man effekten hos hypericum och placebo, däribland 
2 studier som visade en signifikant större effekt än placebo [19,20]. I den ena 
studien visades primära och sekundära effektmått en signifikant 
överlägsenhet över placebo. Signifikant fler patienter med 
hypericumbehandling visade remission och respons [19]. Den andra studien 
visade en signifikant sänkning av HAMD-17, 3.4 poäng, hos hypericum 
jämfört med placebo [20].  Det visades en tendens till större sänkning av 
HAMD-17 poäng hos hypericum än placebo vid besök 1 och 6. 
Remissionsgraden (HAMD <8) var icke-signifikant hos gruppen med 
hypericum (38 %) jämfört med placebo (21 %) [14]. Ingen signifikant skillnad 
av effektmått, utom remission där hypericum var signifikant överlägsen 
placebo, 24 % respektive 7 % [16]. 
 
I långtidsstudien där hypericum inte jämfördes med något annat preparat 
visades effekt genom att sänkning av poäng på depressionsskalor visade en 
betydande förbättring utifrån baslinje. Indirekt mått på effekt var det låga 
patientantalet som drog sig ur studien på grund av saknad effekt (4.1%) [21]. 
 
Överlag visade studierna på att behandling med hypericum var effektiva och 
bättre än placebo. 
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Det finns flera saker att ha i åtanke när det gäller trovärdighet på studiernas 
resultat på effekt. 
 Studietiden.  En studietid på 4 veckor kan anses vara för kort för att jämföra 
effekten av hypericum och SSRI/ placebo[16]. För att ansöka om 
godkännande för hypericumpreparat som VBL krävs minst 6- veckorsstudier 
[bilaga 1]. Det kan ta en tid innan preparaten ger märkbar effekt, framför allt 
fluoxetin, där det kan det ta flera veckor innan märkbar effekt uppstår.  
Utvärdering av compliance är något man bör ifrågasätta gällande 
studieresultats trovärdighet. Att beräkna compliance utifrån kvarvarande 
kapslar och tabletter kan uppfattas som en tveksam metod med tanke på att 
det inte bevisar sanningen om försöksdeltagarna verkligen har följt 
ordineringen av studiepreparatet. Denna metod användes bland annat i den 4 
veckor långa studien[16]. Graden av compliance kan påverka studieresultatet.  
Doser. För låga doser kan påverka preparatets effekt, och ett resultat med 
utebliven eller otillräcklig effekt som följd. En dos på 20 mg/ dag fluoxetin är 
en vanlig startdos och räcker för många, men vid otillräcklig effekt behöver 
ibland dosen ökas, maxdosen är 80 mg/dag. I studien med Calmigen® 

hypericumextrakt är dosen lägre (150mg x 2/dag) jämfört med övriga studier 
[15] 
Antal försöksdeltagare. En studiegrupp med fler än 30 deltagare som fanns i 
en av studierna [17], är att föredra när hypericums effekt och säkerhet ska 
utvärderas. Det var endast 12 och 7 försöksdeltagare i de studier där 
hypericums enzyminducerande effekt undersöktes [22-24], även där vore det 
önskvärt med en större undersökningsgrupp. 
Effektmått, skattningsskalor. Att skatta patientens depressionssymtom med 
skalor, både med objektiv och med subjektiv bedömning som därefter 
poängsätts, kan upplevas som en abstrakt metod. 
Användning av placebo i studien. Att använda en placebogrupp i en studie 
där försöksdeltagarna har lätt till måttlig depression kan upplevas som 
tvetydigt. Utifrån kritisk granskning känns det som att lider man av 
depression och blir erhållen placebobehandling, då är det självklart att 
behandling med aktiva substanser ger bättre effekt än placebo. 
 
Säkerhet  
I samtliga studier visades hypericum vara väl tolererad. Resultaten i studierna 
visade inga märkbara skillnader i säkerhetsparametrarna som ingick i 
studierna. I ena studien visades fem fall av hudutslag i placebogruppen medan 
det inte förekom något sådant fall i varken hypericum- eller fluoxetingruppen 
[14]. De vanligaste biverkningarna som uppstod från hypericum var 
gastrointestinala besvär [14,15,19–21 ]. I långtidsstudien visades inget annat 
än att hypericum var väl tolererad, inga allvarliga biverkningar uppkom och 
inga väsentliga skillnader i säkerhetsparametrar[21]. När hypericum 
jämfördes med SSRI-preparat visade 3 av 5 studier att biverkningar uppkom i 
högre grad hos försöksdeltagarna som erhöll SSRI [14,16,18].  
 
Utifrån studiernas resultat att döma verkar hypericum vara generellt väl 
tolererad och skonsammare än de utvalda SSRI-preparaten gällande 
förekomst av biverkningar .  Både vid kort- och långtids behandling visar 
hypericum tecken på effekt och utifrån säkerhetsparametrar visar den sig 
säker. Studierna har inte visat på några risker med behandling av hypericum 
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gällande biverkningar. De biverkningar som har uppstått i studierna har varit 
av mildare slag. 
 
CYP-interaktioner 
Ett av arbetets syfte var att besvara frågan om vilka risker det finns gällande 
interaktioner vid behandling. 
 
Hypericum är det växtmaterial som man idag känner till flest interaktioner 
med[25,26]. 
I arbetets tre studier där man undersökte hypericums effekt på 
enzyminduktion påvisade två av studierna en signifikant enzyminduktion på 
cytokrom-P450, CYP3A4 vid långtidsbehandling av hypericum (>14 dagar) 
[22,23]. Vid korttidsbehandling av hypericum visade en studie tendens till 
ökad oral midazolam (CYP3A) clearance [22] medan en annan studie inte 
visade på någon signifikant CYPaktivitet [23]. CYP3A4 är de enzymer som 
ansvarar för metabolismen för drygt 50 % av alla konventionella läkemedel 
[23,24]. Det finns även rapporter på att hypericumextrakt också inducerar 
aktiviteten av CYP2C9, CYP2C19 och p-glykoprotein[2]. Enzyminduktionen 
kan leda till interaktioner med andra läkemedel och resulterar i låga 
plasmakoncentrationer och/ eller minskad eller utebliven effekt av läkemedel, 
framför allt läkemedel med smalt terapeutiskt index.  Exempel på läkemedel 
som interagerar med hypericum är digoxin, warfarin, ciklosporin, statiner, 
teofyllin. Även fall där interaktion med p-piller innehållandes etinyl estradiol 
har rapporterats. [7,23]Den inducerade effekten kan förekomma mellan 1-2 
veckor efter avslutad behandling. Hyperforin och möjligen andra aktiva 
substanser i hypericum är de som bidrar till den enzyminducerande effekten 
[2,7]. Halterna av dessa substanser varierar 
mellan olika hypericumpreparat, vilket beror på att olika extraktionsmetoder 
tar med sig olika mängder av innehållet från växten, och detta kan vara 
anledningen till varför olika produkters enzyminducerande effekter varierar i 
styrka, från svaga till kraftiga effekter[26]. 
I en studie påvisades ingen enzyminducerande effekt efter en 
korttidsbehandling med hypericum. En orsak till detta kan vara att effekten 
uteblev på grund av den korta behandlingstiden med hypericum. Studien 
borde istället haft en längre behandlingstid med hypericum, det vill säga >14 
dagar [24]. I en av studierna var ena undersökningsmedlet tolbutamid 
(CYP2C9), där resultatet inte påvisade någon ändrad aktivitet av CYP2C9.  En 
anledning till den uteblivna aktiviteten kan ha varit att hypericumpreparatet 
som användes i studien hade en lägre halt av de aktiva substanserna, och 
därmed en icke påvisad effekt [22]. 
 
Under arbetets gång uppstod det några funderingar angående 
naturläkemedel/växtbaserade läkemedel. Efter överenskommelse med 
enhetschefen för avdelningen med växtbaserade läkemedel (via 
telefonkontakt) vid LV mailades frågor in till LV för att de skulle ge mig svar 
på mina funderingar [25]. 
 
Enligt en av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) manualer är ett av 
kraven i samband med godkännande av hypericum som VBL att det ska finnas 
studier på åtminstone 6 veckor. Den faktiska verkningsmekanismen för 
hypericum är ännu oklar och det finns enligt lagstiftningen inget krav på att 
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verkningsmekanismen för ett (T)VBL ska vara klarlagt. Kunskapen om 
interaktioner är knapp, dock ställer inte läkemedelslagen krav på prövningar 
av interaktioner med naturläkemedel, (T)VBL och VBL [25].  
 
Mina personliga reflektioner är att en 6-veckorsstudie är en kort period för att 
studera effekt och säkerhet på hypericum. Samtidigt som jag förstår att det 
finns flera etiska dilemman med längre studieperioder. Fortsatta reflektioner 
över användning av hypericum är dess oklara verkningsmekanism. Trots LV 
godkännande av preparat med hypericum anser jag att man bör ha i åtanke att 
man inte känner till den faktiska verkningsmekanismen. När det gäller 
interaktionsproblematiken bör personer vara medvetna om den innan de 
startar behandling med hypericum. Man bör vara medveten om att det finns 
risker med växtbaserade läkemedel/ naturläkemedel likväl som andra 
läkemedel. Bara för att dessa läkemedel klassas som naturliga läkemedel är de 
inte totalt riskfria.  
 

5. SLUTSATS  

 

Användning av växtbaserade läkemedel/ naturläkemedel är något som ökar i 
alla länder, även i Sverige[26]. Hypericumextrakt är ännu det enda 
växtbaserade medel som är godkänt för behandling av mild till måttlig 
depression. Verkningsmekanismen hos hyperikumextraktet är ännu inte 
klarlagt. Hypericum är generellt väl tolererat och har mildare biverknings-
profil än syntestiskt antidepressiva läkemedel, därmed kan de vara ett 
alternativ till behandling av mild till måttlig depression [2]. Biverkningar som 
är vanligt förekommande är framförallt gastrointestinala besvär och 
hudåkommor.  Hypericumextrakt inducerar aktiviteten av p-glykoprotein och 
flera CYP450-enzymer, vilket kan leda till sänkta plasmanivåer och påföljden 
blir en minskad eller utebliven effekt av andra läkemedel. Behandling med 
hypericumextrakt i kombination med andra antidepressiva läkemedel kan 
orsaka serotenerga effekter. För att minimera interaktionsrisken bör 
behandling med hypericum undvikas i kombination med andra läkemedel, 
och den inducerande effekten kan kvarstå upp till 2 veckor efter avslutad 
hypericumbehandling[7]. Med tanke på interaktionsrisken är det viktigt att 
det vid läkarbesök framkommer att patienter eventuellt använder 
hyperikumpreparat. I dagläget finns det få genomförda studier med 
långtidsbehandling med hypericum. Det är viktigt att beakta eventuella 
extraktionsrelaterade skillnader på sammansättningen av kemiska föreningar 
som finns i olika preparat med hypericum[21]. Därför rekommenderas 
patienter att inte byta från en produkt med hypericum till en annan 
hypericumprodukt utan att beakta att dosen eventuellt bör justeras för att 
bevara samma terapeutiska effekt [13]. 
 

6. TACK 
 
Vill ge ett stort tack till min handledare Per-Anders Enquist som med visat 
engagemang har hjälpt och uppmuntrat mig under arbetets gång. Även ett 
stort tack till min underbara familj, med en sambo som helhjärtat har stöttat 
mig under dessa år med studier och mina barn, mina ”lyckopiller”, som 
skänker stor glädje och kärlek i mitt liv. 



25 
 

 

7. REFERENSER 
 
1. Behandling av depressionssjukdomar. En systematisk 
    Litteraturöversikt Volym 1 Maj 2004. SBU. se[www]. Statens                                
    beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Hämtat från:  

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/depression_2004/D
epression%20Vol%201.pdf  [Hämtat:2013-01-28]          

        
 
2. Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre.                       
     Läkemedelsverkets hemsida [www]. Hämtat från: 
     http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-                     
     lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---      
     listan/Depression-hos-vuxna-och-aldre/  [Uppdaterad:2006-03-07,        
     Hämtat: 2013-02-18] 
 
3. Anders Wessling, Joakim Ramsberg. Genomgången av läkemedel mot   
    depression. Tlv.se [www]. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.        
    Hämtat från: 
    http://www.tlv.se/Upload/Genomgangen/slutrapport-depression.pdf        
    [Uppdaterad: 2009-03- 27, Hämtad: 2013-02-18] 
                             
4. Mourilhe and E. Stokes. Risks and Benefits of      

    Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in theTreatment of Depression  

    Drug Saf. 1998;18(1):57-82.    

 

5. Depression. 1177.se [www] 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Hämtat från: 

     http://1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/  

     [Uppdaterad: 2013-02-14, Hämtad: 2013-01-28 ] 

 

6. Torgny Persson. Depressionsbehandling. Internetmedicin.se [www] 

     Hämtat från: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1363 

     [Uppdaterat: 2010-01-25, Hämtat: 2013-01-28] 

 

7.   Sertralin. FASS.se [www]. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Hämtat     

      Från: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp? 

      NplID=20060309000020&DocTypeID=3&UserTypeID=0 [Uppdaterat:     

      2011-02-07, Hämtat: 2013-01-29] 

 

8.  Wernicke JF. Safety and side effect profile of fluoxetine. Expert Opin Saf.    

      2004; 3(5):495-504 

 

9.  Per Claeson , Bo Edelstam. Naturläkemedel och Växtbaserade läkemedel.    

     Läkemedelsverkets hemsida [www] Hämtat från:       

 

 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/depression_2004/Depression%20Vol%201.pdf
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/depression_2004/Depression%20Vol%201.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-
http://www.tlv.se/Upload/Genomgangen/slutrapport-depression.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9466088
http://1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/
http://1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/%20%20%20%20%20%20%20%5bUppdaterad
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wernicke%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15335304


26 
 

       

http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Naturl%C3%A4kemedel%20och%20

v%C3%A4xtbaserade%20l%C3%A4kemedel.pdf  

[Uppdaterat: 2012-05-21, Hämtat:2013-02-04] 

 

  

10. Messina BA.Herbal supplements: Facts and myths--talking to your      

       patients about herbal supplements. J Perianesth Nurs. 2006;    

       21(4):268-78; quiz 279-81 

 

11.  Di Carlo G, Borrelli F, Ernst E, Izzo AA.St. John`s wort: Prozac from the     
       plant kingdom. Trends Pharmacol Sci. 2001; 22(6):292-7 
 
12.  A.R. Bilia et al. St. John`s wort and depression Efficacy, safety and     
       tolerability- an update. Life Sciences 70 (2002) 3077-3096 
 
13.  Müller, Walter E. St. John’s Wort and its active principles in depression    
       and anxiety. Birkhäuser; 2005. [Hämtad: 2013-02-04]     
       http://link.springer.com/book/10.1007/b137619/page/1 
 
14.   Fava M, Alpert J, Nierenber AA,Mischoulon D, Otto MW, Zajecka J et al.  
        A Double-blind, randomized trial of St John´s wort, fluoxetine, and  
        Placebo in major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol.  
        2005; 25(5):441-7.                  
                                                                      
 15. Behnke K, Jensen GS, Graubaum HJ, Gruenwald J. Hypericum        
       perforatum versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate  
       depression. Adv Ther. 2002; 19(1):43-52 
 
16.  Bjerkenstedt MD,  Edman G. V,  Alken R. G, Mannel M. Hypericum     

        extract LI 160 and fluoxetine in mild to moderate depression.  

       European   Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience February     

       2005, 255, (1), pp 40-47 

 
17.  Brenner R, Azbel V, Madhusoodanan S, Pawlowska M.  
       Comparison of an extract of hypericum (LI 160) and sertraline in the      
       treatment of depression: a double-blind, randomized pilot study. 
       Clinical Therapeutics [2000, 22(4):411-419] 

 
18.  van Gurp, B. Meterissian, N. Haiek, McCusker, Bellavance. 
       St John's wort or sertraline? Randomized controlled trial in primary care. 
       Can Fam Physician. 2002 May; 48: 905–912 
 
19.  Kasper S, Anghelescu IG, Szegedi A, Dienel A, Kieser M. 
       Superior efficacy of St John's wort extract WS 5570 compared to placebo        
        in patients with major depression: a randomized, double-blind, placebo- 
       controlled, multi-center trial [ISRCTN77277298]. BMC Med. 2006; 4:14 
 

http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Naturl%C3%A4kemedel%20och%20v%C3%A4xtbaserade%20l%C3%A4kemedel.pdf
http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Naturl%C3%A4kemedel%20och%20v%C3%A4xtbaserade%20l%C3%A4kemedel.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Messina%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16935738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16935738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Carlo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borrelli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ernst%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Izzo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11395157
http://album.umu.se/F/INUNRJE2BG9CMLV6J8VJS733BMQ1K1DK19EMQDBNYJUUEB3KPT-29822?func=full-set-set&set_number=028793&set_entry=000002&format=999
http://link.springer.com/book/10.1007/b137619/page/1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fava%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16160619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alpert%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16160619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nierenberg%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16160619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mischoulon%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16160619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Otto%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16160619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zajecka%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16160619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Behnke%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12008860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jensen%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12008860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Graubaum%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12008860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruenwald%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12008860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12008860
http://link.springer.com/search?facet-author=%22L.+Bjerkenstedt+MD%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22G.+V.+Edman%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+G.+Alken%22
http://link.springer.com/journal/406
http://link.springer.com/journal/406/255/1/page/1
http://europepmc.org/search/;jsessionid=8ROjgFrKcwnsQOnr8nQA.16?page=1&query=AUTH:%22Brenner+R%22
http://europepmc.org/search/;jsessionid=8ROjgFrKcwnsQOnr8nQA.16?page=1&query=AUTH:%22Azbel+V%22
http://europepmc.org/search/;jsessionid=8ROjgFrKcwnsQOnr8nQA.16?page=1&query=AUTH:%22Madhusoodanan+S%22
http://europepmc.org/search/;jsessionid=8ROjgFrKcwnsQOnr8nQA.16?page=1&query=AUTH:%22Pawlowska+M%22
http://europepmc.org/search/;jsessionid=8ROjgFrKcwnsQOnr8nQA.16?page=1&query=ISSN:%220149-2918%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Gurp%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meterissian%20GB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haiek%20LN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellavance%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kasper%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16796730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Szegedi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16796730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dienel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16796730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kieser%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16796730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16796730


27 
 

20.  Uebelhack R, Gruenwald J, Graubaum HJ, Busch R. Efficacy and 
        tolerability of Hypericum extract STW 3-VI in patients with             
        moderate depression: a double-blind, randomized, placebo-controlled     
        clinical trial. Adv Ther. 2004; 21(4):265-75 
 
 
21.  Brattström A, Max Zeller, Söhne Zeller AG. Long-term effects of St. John's  
        wort (Hypericum perforatum) treatment:  a 1-year safety study in mild to 
        moderate depression. Phymed. 2009; 16(4):277-83                  

 
 
22. Wang Z, Gorski JC, Hamman MA, Huang SM, Lesko LJ, Hall SD. The 

effects of St John's wort (Hypericum perforatum) on human  
       cytochrome P450 activity. Clin Pharmacol Ther. 2001; 70(4):317-26. 
 
23. Markowitz JS, Donovan JL, DeVane CL, Taylor RM, Ruan Y, Wang 

JS, Chavin KD. Effect of St John's wort on drug metabolism by induction 
of cytochrome P450 3A4 enzyme. JAMA. 2003; (11):1500-4 

 
24. Markowitz JS, DeVane CL, Boulton DW, Carson SW, Nahas Z, Risch SC.  
       Effect of St. John's wort (Hypericum perforatum) on cytochrome P- 
       450 2D6 and 3A4 activity in healthy volunteers.           
       LifeSci. 2000; 66(9):PL133-9. 
 
25. Från e-postkorrespondens med Erica Svedlund vid LV den 7 mars 2013. 
 
26. Folke Sjöqvist.Fakta för förskrivare.Fass.se[www] 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Hämtat från: 
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=
18352 [Uppdaterat: 2012-12-18, Hämtat: 2013-03-10] 

  

 
 
  
 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uebelhack%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15605620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruenwald%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15605620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Graubaum%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15605620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Busch%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15605620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15605620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brattstr%C3%B6m%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19299116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11673747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gorski%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11673747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamman%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11673747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11673747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lesko%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11673747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hall%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11673747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=the+effects+of+st+john%60s+wort+(hypericum+perforatum)+on+human+cytochrome+P450+activity
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Markowitz%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donovan%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=DeVane%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chavin%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13129991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effect+of+st+john%60s+wort+on+drug+metabolismby+induction+of+cyto
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Markowitz%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=DeVane%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boulton%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carson%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nahas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Risch%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effect+of+st+john%60s+wort+(hypericum+perforatum)+on+cytochrome+P-450+2D6+and
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=18352
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=18352


28 
 

 
 
 
 
 
8. BILAGA 
 
Frågor och svar från Läkemedelsverket   
(Mailkontakt. Frågor skickade 2013.02.08 och svar erhållna 2013.03.07) 
 

1) Det finns få långtidsstudier på behandling av Johannesört. 
Hur ser LV på det?  

 
 För johannesörtpreparat som företag ansöker om godkännande som VBL, ska 
samma krav vad gäller hur studier är utförda vara uppfyllda som de som ställs 
i samband med godkännande av andra antidepressiva läkemedel, t.ex. SSRI-
preparat, inkl. behandlingstidens längd. Enligt EMAs “Note for guidance on 
clinical investigation of medicinal products in the treatment of depression” 
(länk till dokumentet 
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.
jsp?webContentId=WC500003526) är det tillräckligt med 6-veckors studier. 
Säkerheten följs därefter upp så länge produkten finns på den svenska 
marknaden. 

 
2) Görs något aktivt för att öka kunskapen om interaktioner 

mellan naturläkemedel/VBL och konventionella LM, och hur 
har man gått tillväga då?  

 

Läkemedelslagen ställer inte krav på tester av interaktioner. De flesta 
växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och 
naturläkemedel har inte studerats i lika stor omfattning som andra läkemedel 
och därför finns det inte alltid uppgifter om interaktioner med andra 
läkemedel eller med födoämnen. Där sådana uppgifter finns, står de angivna i 
bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.Hälso- och sjukvården 
hittar informationen i produktresumén. Både bipacksedel och produktresumé 
finns publicerade för godkända och registrerade produkter på 
Läkemedelsverkets webbplats: 
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Sok-
lakemedelsfakta/ 
Läkemedelsverket tar del av vetenskapliga publikationer inom detta område 

samt att vi tillsammans med företagen och inom EU-samarbetet följer upp 

interaktioner med godkända/registrerade läkemedel. Vi försöker öka 

kunskapen inom detta område genom att föreläsa för hälso- och 

sjukvårdspersonal (inklusive studenter) samt att svara på frågor som 

inkommer till oss. Men jag vill poängtera att kunskapen inom detta område är 

begränsad och att det inte finns så mycket studerat, vilket är ett svar vi ofta får 

ge på frågor om interaktioner mellan naturläkemedel/växtbaserade läkemedel 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003526
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003526
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Sok-lakemedelsfakta/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Sok-lakemedelsfakta/
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och konventionella läkemedel. Resultat från in vitro-studier kan endast i 

begränsad omfattning överföras till en klinisk situation. Det är resultat av in 

vivo-studier av hela det extrakt som ingår i ett växtbaserat läkemedel som är 

av intresse. Sådana studier utförs dock endast undantagsvis. 

 
3) Verkningsmekanismen hos johannesört är relativt oklar. Hur 

ser LV på det?  
I lagstiftningen finns inget krav att verkningsmekanismen för ett 
(traditionellt) växtbaserat läkemedel ska vara kartlagd. Vid 
godkännandet/registreringen av produkten så gör Läkemedelsverket en 
bedömning att det för växtbaserade läkemedel finns vetenskapliga studier 
som bekräftar effekten för det aktuella användningsområdet. För traditionella 
växtbaserade läkemedel ska effekten bedömas vara rimlig och 
användningsområdet baseras endast på traditionellt bruk av växtmaterialet 
under minst 30 år (varav minst 15 år inom EU). 
  
 
 

4) Bred variation av sammansättning av beståndsdelar i 
johannesört. T. ex två produkter med johannesört kan anses 
farmaceutiskt lika men man bör överväga om innehållet av t. 
ex hyperforin är i huvudsak lika för dessa två produkter. Hur 
ser LV på det? 

 
 Produkters sammansättning har stor betydelse vid en registrering eller ett 
godkännande. I EMA-monografin för johannesört framgår att det är flera 
olika extrakt som jämställs såväl inom gruppen TVBL som gruppen VBL. I 
monografin framgår också att det för produkter innehållande johannesört är 
just halten hyperforin som är av stor betydelse. Hyperforin bedöms vara den 
substans som står för den enzyminducerande effekten i vissa extrakt. När 
interaktionsproblematiken blev känd i slutet av 1990-talet så ställde 
Läkemedelsverket krav på att företag skulle redovisa resultat av in vivo-
studier av den inducerande effekten av deras respektive extrakt, då vi 
misstänkte skillnad mellan olika extraktionsförfaranden. Detta var alltså 
innan hyperforinets roll hade identifierats. 
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