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Sammanfattning 

Inledning 
Premenstruellt syndrom (PMS) drabbar uppskattningsvis 25% av alla fertila, 

premenopausala kvinnor. Den svårare formen premenstruellt dysforiskt syndrom 
(PMDS) drabbar cirka 3-8% av samma grupp. För att diagnosen PMS/PMDS ska kunna 
ställas ska kvinnans menstruationscykel jämföras med när symtomen uppträder för att 
fastställa diagnosen samt utesluta att symtomen är en exacerbation av underliggande 
åkomma som depression eller psykisk sjukdom. I dagsläget behandlas PMS och PMDS 
framförallt med antidepressiva av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare 
(SSRI) som tas cykliskt, det vill säga endast under de dagar i menstruationscykeln som 
man känner av besvären.  
 
Syfte 
 Syftet med detta arbete är att undersöka om det idag finns något naturbaserat, 
receptfritt preparat som kan tas i stället för dagens farmakologiska behandlingar. 
 
Metod 
 Inför arbetet har sökningar gjorts i PubMed. Antingen via MeSH-termer eller 
med direkta sökord. Utifrån träffarnas referenser har även intressanta artiklar sökts 
fram direkt genom google-sökning på titeln. 
 
Resultat och diskussion 
 Resultatet av studierna tyder på att munkpeppar är ett väl tolererat preparat 
utan allvarliga biverkningar. En studie har jämfört munkpeppar med fluoxetin och 
dragit slutsatsen att SSRI är mer effektivt på de beteendemässiga symtomen, medan 
munkpeppar har bättre effekt på de fysiska. Alla studier visade på statistiskt 
signifikanta förbättringar av deltagarnas PMS/PMDS-symtom oavsett om de var 
placebokontrollerade eller endast mättes utifrån deltagarnas bedömningar. 
 Alla biverkningar som rapporterades var av mild karaktär. En stor del av dem 
kan även härledas till diagnosen i sig. Inga allvarliga biverkningar rapporterades under 
studierna. 
 Då PMS/PMDS diagnosticeras på kvinnornas egna upplevelser och hur svåra 
symtomen är vid olika tider i månaden finns risken för att kvinnor som inte alls har 
PMS eller PMDS har inkluderats i studierna då deras symtom kan ha misstolkats som 
PMS och PMDS trots att dessa symtom i själva verket kan ha varit exacerbationer av 
anna underliggande diagnos som ångest eller depression. 
 PMS och PMDS är diagnoser som kvinnan lever med under lång tid. I vissa fall 
upp till 30-40 år. Ingen studie har varat längre än 8 månader, så det är svårt att dra 
några slutsater om långtidseffekt eller om hur biverkningarna utvecklas vid 
långtidsbehandling. 
 Som alltid med naturpreparat kan växtens sammansättning skilja sig lite 
beroende på växtmiljö samt tillgång till näring och vatten. Extraktionsmetoden kan 
också vara avgörande i hur mycket aktiv substans som finns i det färdiga prepraratet. 
Även om det har angetts i studierna hur mycket av växten som motsvarar en kapsel kan 
det skilja sig i effekten mellan de olika preparaten iochmed att inte alla studier använt 
sig av ett standardiserat preparat. 
 
Slutsats 

Alla studier tyder på att munkpeppar är ett väl tolererat och säkert preparat vid 
kortare tids användning mot PMS. Vid PMDS är det inte lika effektivt utan de 
kvinnorna är i dagsläget mer hjälpta av SSRI. 
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Ordlista 

DSM-IV - Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition 
FSH  - Follikelstimulerande hormon 
GABA  - Gammaaminosmörsyra – signalsubstans i centrala nervsystemet 
GABAA  - Receptor för GABA 
GnRH  - Gonadotropinfrisättande hormon – utsöndras från hypotalamus.  
   och påverkar frisättningen av FSH och LH 
LH  - Luteiniserande hormon 
PMDS  - Premenstruellt dysforiskt syndrom 
PMS  - Premenstruellt syndrom 
PMSD  - Premenstrual Syndrome Diary 
PMTS  - The Premenstrual Tension Syndrome Self-Rating Scale 
SSRI  - Selektiva serotoninåterupptagshämmare 
VAC  - Vitex Agnus Castus, munkpeppar 



 
 

  



 
 

Introduktion 

Vad är PMS och PMDS? 
Premenstruellt syndrom (PMS) är ett tillstånd som drabbar kvinnor i fertil ålder. PMS 
ger tydliga symtom som oftast börjar de sista dagarna innan mens, men som för en del 
kvinnor kan vara tydliga så tidigt som 1-2 veckor innan menstruationens start, i 
samband med ägglossning. Många kvinnor upplever en kraftig förändring till det sämre 
i humör och livslust för att sedan känna att allt lättar i samband med att 
menstruationen startar. Den svårare formen premenstruellt dysforiskt syndrom 
(PMDS) har samma symtom som PMS, men anses vara PMDS om det vardagliga livet 
påverkas i sådan grad att man inte kan utföra sina dagliga aktiviteter. (1) 
 
Hur många drabbas? 
PMS är ett vanligt tillstånd hos premenopausala kvinnor. Uppskattningsvis 25 % av alla 
premenopausala kvinnor drabbas av PMS. Den allvarligare formen PMDS är inte lika 
vanlig och ungefär 3-8 % drabbas. (2) Vissa undersökningar visar på att så många som 
40-75% av fertila kvinnor drabbats av PMS i mild eller allvarligare form. (3–5) Av de 
kvinnor som drabbas upplever ca 10 % så svåra besvär att de behöver ta hjälp av någon 
typ av behandling, då deras tillstånd påverkar det dagliga livet. (6) 
 
Menstruationscykelns faser 
Menstruationscykeln kan delas upp i två faser. Follikelfasen sträcker sig från 
menstruationsblödningens första dag fram till ägglossning, ca dag 1-14, medan 
lutealfasen sträcker sig från ägglossning fram till ny blödning, ca dag 15-28. Under 
follikelfasens början ökar nivåerna av follikelstimulerande hormon (FSH), och 
folliklarna börjar mogna. Vid ägglossning, ungefär runt dag 14-15, ökar halterna av 
luteiniserande hormon (LH) kraftigt. Det är detta hormon som initierar själva 
ägglossningen. Under lutealfasen bildar den tomma äggfollikeln en corpus luteum, eller 
gulkropp. Gulkroppen fortsätter växa och utsöndrar östradiol och progesteron. Under 
lutealfasen ökar progesteronhalten i kroppen tiofalt. (7) 
 
Etiologin 
Etiologin bakom PMS och PMDS är inte helt känd och många teorier om 
bakomliggande orsaker har blivit presenterade med åren. En teori är att kvinnor med 
PMS/PMDS har för låga nivåer av progesteron under lutealfasen och därmed en för låg 
nivå av allopregnanolon. En annan är att kvinnor med PMS har en felaktig 
aldosteronfunktion, som leder till vätskeansamling, vilket i sin tur leder till en känsla av 
uppsvullenhet. Man har även en teori om att dessa kvinnor har en onormal stressaxel, 
den så kallade HPA-axeln, vilket ger en felaktig hormonutsöndring från hypotalamus 
och hypofysen. Det har också lagts fram en teori om att kvinnor med PMS och PMDS 
har näringsbrist, då framförallt på vitamin B6, kalcium och magnesium. (8) 
 Pågående forskning visar på ett samband mellan lutealfasens ökning av 
progesteron och en felreaktion på progesteronets metabolit allopregnanolon, en 
GABAA-receptoragonist. Normalt ska allopregnanolon, precis som andra GABAA-
receptoragonister som alkohol och benzodiazepiner, ge en lugnande och 
ångestdämpande effekt. Hos en del av befolkningen ger dessa substanser dock helt 
omvänd effekt som aggressivitet, irritabilitet och dålig impulskontroll. Det har visats 
resultat på att dessa felreaktioner är dosberoende när det gäller PMDS och 
allopregnanolon. Dessa felreaktioner drabbar 20-30% med måttliga symtom, medan 3-
6% får svåra symtom av detta. Dessa siffror stämmer relativt bra överens med hur 
många kvinnor som drabbas av PMS och PMDS. (9) 
 
 
 
 



 
 

Symtomen och diagnosen 
Symtomen för PMS och PMDS är inte helt tydliga då de kan uppträda som både 

fysiska och psykiska symtom. Vanligt är dock att man dagarna före menstruationens 
början upplever humörförändringar, att man inte har lust att hitta på saker, huvudvärk, 
sömnproblem, oro eller ångest, större hunger och större sug efter sötsaker. (1) 

I Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition (DSM-IV) 
finns kriterierna för diagnosen PMDS angivet. Kriterierna är uppdelade i fyra block, A-
D, enligt följande indelning: 
A. I flertalet av menstruationscyklerna under det föregående året ska fem (eller fler) av 
följande symptom upplevas under den sista veckan av lutealfasen, börja avta inom 
några dagar efter follikelfasens början och vara helt borta under veckan efter 
menstruation. Minst ett av symtomen ska vara nummer 1, 2, 3 eller 4 av de nedan 
angivna. 

1. Depressivt humör, känsla av hopplöshet eller försämrad självkänsla 
2. Tydlig ångest, känna sig spänd, känsla av att vara ”keyed up” och ”on edge” 
3. Tydliga humörsvängningar (plötslig ledsamhet/plötsligt lätt till gråt) 
4. Kvarstående och tydlig ilska/irritabilitet, har lättare att hamna i konflikter 
5. Nedsatt intresse i hobbies, familj, vänner eller aktiviteter 
6. Självupplevd känsla av koncentrationssvårigheter 
7. Ökad känsla av trötthet och energilöshet 
8. Tydlig förändring i matvanor – exempelvis genom ökad aptit eller cravings 
9. Sömnstörningar, antingen genom sömnlöshet eller att sova för mycket 
10. En självupplevd känsla av att lätt bli överväldigad eller att man förlorar 

kontrollen 
11. Andra fysiska symtom som känsliga bröst, känsla av att vara uppsvullen, 

huvud-, led- eller muskelvärk samt viktuppgång. 
 
B. Symtomen ska påtagligt påverka det dagliga livet som arbete, skola, sociala 
aktiviteter eller relationer med andra, till exempel undvikande av att närvara vid sina 
vanliga aktiviteter och/eller minskad produktivitet och effektivitet på arbetet eller i 
skolan. 
C. Symtomen får inte vara en exacerbation av symptom av en annan diagnos som till 
exempel svår depression, panikångest, sköldkörtelstörning eller 
personlighetsförändring. 
D. Kriterierna A, B och C måste bekräftas av prospektiva dagliga uppskattningar under 
minst två på varandra följande menstruationscykler. (10) 
 
Dagens behandlingar 

I Sverige finns idag ett fåtal rekommenderade behandlingar mot PMS/PMDS. 
Det enda registrerade läkemedlet med indikationen PMS är Premalex med den aktiva 
substansen escitalopram, som är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det 
är dock inte endast escitalopram som visat sig ha effekt vid PMS, utan även andra 
antidepressiva. Vid PMS/PMDS rekommenderas att man tar läkemedlet cykliskt, det 
vill säga endast under de dagar man upplever besvär. SSRI kan dock ge många 
biverkningar, där nedsatt libido och orgasmdysfunktion är både vanligt och 
besvärande. (11)  SSRI rekommenderas framförallt vid svårare symtom. (12) För 
kvinnor som inte vill ta antidepressiva kan Yaz, ett kombinations-p-piller som 
innehåller substansen drospirenon vara ett alternativ. (1) Drospirenon är en gestagen 
som farmakologiskt liknar progesteron. (13) Spironolakton används främst som 
diuretika, men har även en hormonpåverkande effekt i centrala nervsystemet, vilket 
visat sig vara gynnsamt vid PMDS. Gonadotropinfrisättande hormon-agonist (GnRH-
agonist) används främst då inget av ovanstående fungerat eller varit ett alternativ för 
kvinnan. Vid behandling med GnRH-agonist försätts kroppen i ett medicinskt 
klimakterium och ägglossning förhindras helt. Därmed förhindras bildandet av corpus 
luteum och dess frisättning av progesteron. (1)  
 



 
 

Vad finns då för hjälp att få för de kvinnor som inte vill ta antidepressiv 
medicin, kombinerade hormon-p-piller eller försätta kroppen i ett medicinskt 
klimakterium? Alternativen är många och olika för olika delar i världen. Johannesört, 
jättenattljusolja, saffranskrokus, ginkgo biloba, svart ormrot, kava, skogsolvon och 
backsippa är bara några av alla de växter som använts genom åren för att hjälpa 
kvinnor med PMS och PMDS. (8,14)   I detta arbete undersöks effekten hos den 
växtbaserade substansen munkpeppar. Munkpeppar fanns tidigare att köpa i Sverige 
som preparaten Femicur, ett traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) ,som Ziara, ett 
naturläkemedel (NLM) samt som Vitexal, ett växtbaserat läkemedel (VBL) som var 
Ziaras efterträdare. (15–17) Vill kvinnor i Sverige beställa munkpeppar är de hänvisade 
till utländska webbutiker som kan leverera till Sverige. Dessa preparat är dock mycket 
starkare än de som analyserats i kliniska studier. (18,19) 

Verkningmekanismen är inte helt klarlagd för munkpeppar, men teorier om hur 
den fungerar finns. Munkpeppar tros binda till dopaminreceptorer och förhindrar 
därmed frisättning av prolaktin. (20) Prolaktin frisätts från hypofysens framlob och är 
en del av stressaxeln/HPA-axeln. (7) 

 
 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om det finns någon växtbaserad, 
receptfri behandling som kan vara ett alternativ till dagens farmakologiska 
behandlingar.  Min frågeställning är: Finns det någon påvisad effekt mot PMS och 
PMDS av munkpeppar? samt Hur säkert är munkpeppar att använda vid PMS och 
PMDS?  
 

Metod 

Till denna litteraturstudie har jag gjort sökningar i PubMed, både med MeSH-
termer och med direkt ordsökning i PubMed. Sökningarna genomfördes 25/1-10/3 
2016 och redovisas i tabell 1. Begränsningar i PubMed-sökningarna har använts för att 
endast inkludera originalartiklar avseende studierna. För artiklar som handlar om 
funktionen bakom PMS/PMDS har även översiktsartiklar tillåtits bland sökträffarna.  

Utifrån artiklarna från sökningen valdes sju artiklar ut som var relevanta för 
denna litteraturstudie. En träff till var mycket intressant och relevant, en studie mellan 
SSRI och munkpeppar, men den var bara publicerad på originalspråket italienska och 
kunde därför inte användas i detta arbete. Via originalartiklarnas referenslistor söktes 
fler studier upp och resulterade i att en till studie, Prilepskaya, inkluderades i arbetet. 
 
Tabell 1. Översikt över vilka sökord som använts vid sökning i PubMed och vilka 
artiklar som valts. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda referenser 

160125 "Premenstrual 
Syndrome"[Mesh] 
AND "Vitex"[Mesh] 

Humans, 
Clinical Trial 

11 Schellenberg, 2012 
Zamani, 2012 
Atmaca, 2002 
Schellenberg, 2000 
Berger, 2000 
Loch,                2000 
He,                    2008 
 

160125 "Premenstrual 
Dysphoric 
Disorder"[Mesh] 
AND "Vitex"[Mesh] 

- 0 - 



 
 

 



 
 

Resultat 

Av de originalartiklar som är inkluderade i detta arbetet jämförs munkpeppar 
och placebo i fyra av studierna (5,20–22), en av studierna är en öppen, icke placebo-
kontrollerad studie över munkpeppars effekt på medelsvår till svår PMS (4), två studier 
är öppna, icke placebo-kontrollerade studier över munkpeppars effekt på  PMS (3,23), 
medan en är en jämförande studie mellan fluoxetin och munkpeppar (24). Alla 
studierna som ingår i detta arbete har som syfte att se om munkpeppar förbättrar 
symtomen vid PMS eller PMDS, antingen enbart utifrån studiedeltagarnas egna 
bedömningar eller utifrån bedömningar i jämförelse med placebo eller SSRI.  
 SSRI rekommenderas vid svårare symtom medan de receptfria preparaten mer 
inriktar sig på lättare symtom. Det är dock svårare att hitta studier på de receptfria 
preparaten då de oftast är TVBL, VBL eller kosttillskott som inte kräver lika mycket 
dokumentation för godkännande som traditionella läkemedel, utan bygger på 
långvarigt användande. (12) 
 En sammanställning över inkluderade studier kan ses i arbetets appendix. 
 
Bedömningsskalor i artiklarna 
VAS – Visual Analogue Scale 

En 10 cm lång, svart, horisontell rektangel. Startpunkten bedöms ”0 mm”, inga 
symtom och slutpunkten bedöms ”100 mm”, outhärdligt. Däremellan är skalan 
ograderad och deltagaren bedömer sina symtom utifrån var man ligger mellan start- 
och slutpunkt. (5,20,21,23) 
TSS – total symtom score 

Ett sammanfattande mått av deltagarnas VAS-värden. (20) 
CGI/CGI-SI/CGI-I – Clinical Global Impression Scale – Severity of Illness Scale samt 
Improvement Scale 

En 8-gradig skala som mäter deltagarens sjudomsförsämring (Severity of 
Illness) respektive förbättring (Improvement). (25) 
PMTS – The Premenstrual Tension Syndrome Self-Rating Scale 

Ett frågeformulär med 36 frågor som sammanfattar symtomen vid PMS inom 
10 olika områden. Frågorna besvaras med ja/1 eller nej/0. Ju högre poäng, desto 
svårare symtom. (4,22) 
PMSD – Premenstrual Syndrome Diary 

Ett frågeformulär med 17-18 frågor där symtomen skattas utifrån en 4-gradig 
skala där 0=inga besvär, 1=milda besvär, 2=medelsvåra besvär och 3=svåra besvär. 
Frågorna behandlar symtomen humörsvängningar, depression/nedstämdhet, 
tension/irritabilitet, ångest, ilska/aggression, gråtattacker, svullna extremiteter, svullna 
bröst, bröstsmärta/beröringskänslighet av bröst, svullen buk, smärtor/kramp i lägre 
del av buken, generell smärta och värk, smärta i ländryggen, huvudvärk, utmattning, 
ökad/minskad aptit, cravings efter sött/salt samt sömnsvårigheter. (4,22) 
MMDQ – Moo’s Menstrual Distress Questionnaaire 

Ett frågeformulär med 47 symtom på PMS som graderas av deltagare i en 6-
gradig skala. (23) 
DSR – Penn Daily Symtom Reports 

Ett formulär med 17 symtom, varav 11 ingår i kriterierna för DSM-IV-diagnos 
för PMDS, som bedöms av deltagaren utifrån en femgradig skala där 0=inga besvär av 
symtomet till 4=allvarliga besvär av symtomet. (24) De 17 symtom som skattas är 
utmattning, sämre koordinationsförmåga, känsla av att inte ha kontroll/känna sig 
överväldigad, skuldkänslor, huvudvärk, ångest/anspänning, värk, irritabilitet/ihållande 
ilska, humörsvängningar, viktuppgång, ”cravings”, inget intresse i vanliga aktiviteter, 
magsmärtor, ledsamhet/depressionskänslor, känsliga/spända bröst, sömnproblem och 
koncentrationssvårigheter. (26) 
 
 



 
 

HAM-D – Hamilton Depression Rating Scale 
Frågeformulär med 21 frågor som besvaras utifrån hur svåra symtom man har, 

där varje svar motsvarar en siffra mellan 0-4. Ju högre totalpoäng desto svårare 
depression (24,27) 
 
Loch et al, 2000, Treatment of Premenstrual Syndrome with a 
Phytotherapeutical Formulation Containing Vitex agnus castus (3) 

Den största studien som ingår i arbetet och som samtidigt är en av de största 
studier som genomförts på området munkpeppar och PMS är publicerad av Loch et al. 
Studien var en icke placebo-kontrollerad studie, genomfördes år 2000, inkluderade 
1634 kvinnor och hade som syfte att undersöka munkpeppars effiktivitet och säkerhet 
vid daglig behandling mot PMS. Studiens inklusionskrav var konstaterad PMS utifrån 
DSM-III (som är föregångaren till DSM-IV) och exklusionskriterium var graviditet. 
Under tre menstruationscykler fick deltagarna en Femicur-kapsel, vilket motsvarar 20 
mg munkpeppar, två gånger dagligen. Resultatet av studien redovisas i tabell 2. 

 
Tabell 2. Deltagarnas PMS-symtom vid det inledande och avslutande besöket, det vill 
säga före och efter behandling. Omarbetad utifrån referens (3). 

 Inledande besöket Avslutande besöket p-värde 
Symtom Antal 

patienter 
% Antal 

patienter 
%  

Psykiska bevär 1335 81,7 420 25,7 <0,001 
Depression 772 47,2 213 13,0 <0,001 
Ångest 1165 71,3 307 18,8 <0,001 
Somatiska 
besvär 

1599 97,7 815 49,9 <0,001 

Cravings 942 57,6 269 16,5 <0,001 
Hyperhydrering 1521 93,1 697 42,7 <0,001 
Totala PMS-
symtom 

1634 100,0 954 58,4 <0,001 

 
  I studien rapporterades ett fåtal biverkningar som redovisas i tabell 3. (3) 
 
Tabell 3. Rapporterade biverkningar hos de kvinnor som deltog i studien. Omarbetad 
utifrån referens. (3) 

Misstänkta biverkningar N % 
Hudreaktioner 13 0,8 
Gastrointestinala 
biverkningar 

6 0,4 

Näsblod 1 <0,1 
Ödem 1 <0,1 
Yrsel 1 <0,1 
Mindre 
mellanblödningar, 
”spottings” 

1 <0,1 

 
Berger, 2000, Efficacy of Vitex agnus castus L. extract Ze 440 in patients 
with pre-menstrual syndrome (PMS) (23) 

I Bergers öppna, icke placebo-kontrollerade studie studerades klinisk effekt i 
det standardiserade munkpepparpreparatet Ze440 under en period av tre 
menstruationscykler med behandling, samt om preparatet behöll sin effekt under de 
efterföljande tre menstruationscyklerna, då deltagarna fick bedöma sina symtom, men 
utan att ta något preparat. Dosen Ze440 var 20 mg. I studien inkluderades 50 deltagare 
och av dessa slutförde 43 deltagare behandlingen samt den efterföljande 
studieperioden. Av de sju deltagare som inte fullföljde både behandling samt 



 
 

efterföljande period avbröt sex stycken på grund av problem som inte var relaterade till 
studien medan en avbröt på grund av biverkningar av behandlingen. Studiens 
inklusionskriterier var skriftlig information samt deltagarens medgivande, ålder >18 år, 
MMDQ-resultat på >90% (i lutealfasens senare del) samt konstaterad PMS enligt DSM-
III. Exklusionskriterier var svår psykisk sjukdom, graviditet/amning, ofullständig 
användning av preventivmedel, deltagande i klinisk studie om depression de senaste 
fyra veckorna, i tid angränsande hormonbehandling samt i tid angränsande 
läkemedelsbehandling med psykofarmaka. Resultatet visade att MMDQ-värdena 
minskade med 42,5% i slutet av behandlingsperioden (p<0,001) och även om värdena 
ökade under den efterföljande post-behandlingsperioden så återgick de aldrig till 
baseline på symtomskattningen utan stannade på en minskning av 20% (p>0,001). 
VAS-värdena minskade med 47,2% minskning under behandlingen (p<0,01) och höll 
sig på 21,7% minskning från baseline under post-behandlingstiden (p<0,001).  

Deltagarna fick bedöma sina besvär utifrån symtomen smärta, 
beteendeförändringar, känsla av negativitet och ansamling av vätska. Resultatet visade 
att 20 av 43 deltagare uppskattade att deras symtom minskat med minst 50% under 
behandlingen. I studien avbröt en deltagare på grund av att hon kände sig utmattad 
fyra dagar efter behandlingsstart och härledde detta till medicineringen. Av totalt 344 
studerade menstruationscykler hos 43 kvinnor rapporterade 20 av dem 37 biverkningar 
där de vanligaste biverkningarna var akne (sju deltagare), huvudvärk (sex deltagare), 
mindre mellanblödningar – så kallade ”spottings” (fem deltagare) och problem med 
mage och tarm (fem deltagare). (23) 
 
Schellenberg et. al, 2001, Treatment for the premenstrual syndrome with 
agnus castus fruit extract: prospective, randomised, placebo controlled 
study (21) 

Även i Schellenbergs studie från 2000 användes Ze440 på 20 mg. Denna 
placebokontrollerade studies syfte var att undersöka om munkpeppar hade effekt mot 
PMS och inkluderade 170 kvinnor. Inklusionskriterier var ålder ≥18 år, 
överensstämmelse med kriterier för PMS enligt DSM-III-R samt skriftlig information 
med patientens medgivande. Exklusionskriterier var deltagande i andra studier, 
efterföljande psykoterapi, graviditet/amning, ofullständig användning av 
preventivmedel, demens, alkohol- eller drogberoende, efterföljande allvarlig medicinsk 
åkomma, överkänslighet mot munkpeppar, feber, hypofysåkomma samt intag av 
könshormoner, med undantag av orala preventivmedel som hålls på samma dos under 
hela studien. Resultatet för denna studie visade på en statistiskt signifikant skillnad 
mellan munkpeppar och placebo, både utifrån total symtombild samt utifrån symtom 
för symtom, där fem av sex symtom förbättrades vid behandling med munkpeppar – 
irritabilitet, humörsvängningar, ilska, huvudvärk och svullna bröst, se tabell 4. Det 
sjätte symtomen var uppsvullenhet, men detta symtom visade ingen statistiskt 
signifikant förbättring vid behandling med munkpeppar i förhållande till placebo.  

 
Tabell 4. Översikt över deltagarnas minskning i VAS vid det avslutande besöket. Totalt 
VAS-värde samt för de enskilda symtom som visade en statistiskt signifikant 
förbättring i jämförelse med placebo. Omarbetad utifrån referens (21). 

 Medelvärde  
 Munkpeppar 

n=86 
Placebo 
n=84 

p-värde 

Totalt VAS-värde -128,5 -78,1 0,001 
Irritabilitet -28,9 -18,2 0,001 
Humörsvängningar -28,7 -17,6 0,001 
Ilska -22,1 -11,7 0,001 
Huvudvärk -17,8 -5,9 0,002 
Svullna bröst -18,6 -9,4 0,001 

 



 
 

Ett fåtal biverkningar rapporterades under studiens gång. I 
munkpeppargruppen rapporterades fyra biverkningar (acne, flertalet varbildningar i 
huden, mellanblödningar samt urtikaria) och i placebogruppen rapporterades tre 
biverkningar (acne, för tidig menstruation samt magproblem).  

Endast en av de 170 kvinnor som deltog i studien avbröt i förtid, efter 55 dagars 
behandling. Detta på grund av graviditet och hon ingick i placebogruppen. (21) 

 
Schellenberg et. al, 2012, Dose-dependent efficacy of the Vitex agnus castus 
extract Ze 440 in patients suffering from premenstrual syndrome (20) 

I Schellenbergs placebokontrollerade studie från 2012 användes det 
standardiserade preparatet Ze440, men denna gång studerades om munkpeppar hade 
bäst effekt mot PMS vid 8, 20 eller 30 mg. Studien inkluderade 162 kvinnor vid start. 
Dosen skulle tas en gång om dagen, under tre hela menstruationscykler. 
Inklusionskriterier var PMS-diagnos enligt DSM III-R, skriftlig information med 
patientens medgivande, ålder 18-45 år samt egen skattning av symtom under tidigare 
menstruationscykler med en minst 30%-ig ökning av symtom under lutealfasen i 
jämförelse med follikelfasen. Exklusionskriterierna var  annan affektiv sjukdom, anemi, 
ätstörningar, allvarliga kroniska sjukdomar, tidigare läkemedelsmissbruk, demens eller 
annan kognitiv störning, dysmenorré, endometrios, deltagande i andra kliniska studier 
de närmast föregående sex veckorna, hypofysstörningar, menopaus, graviditet/amning 
samt ofullständig användning av preventivmedel.  

De deltagare som förbrukat minst 75% av den planerade mängden analyserades 
i slutet av behandlingsperioden, då det ansågs att de hade god compliance. Deltagarna 
skattade själv sina besvär utifrån sex symtom: irritabilitet, humörsvängningar, ilska, 
huvudvärk, känsla av uppsvullenhet och svullna bröst. Dessa skattades utifrån VAS för 
varje symtom, som sedan summerades och redovisades i TSS. 

I första hand analyserades värdena för TSS där en minskning med ≥50% sattes 
som gräns för att ha svarat väl på behandlingen och i andra hand analyserades VAS för 
varje enskilt symtom. Resultaten för TSS redovisas i tabell 5. I tabell 6 och 7 visas hur 
många procent av deltagarna som uppvisat symtom i början och slutet av studien 
utifrån en 5-gradig skala som sträcker sig från inga symtom till mycket svåra symtom 
  
Tabell 5. Sammanställning av medelvärde av studiedeltagarnas symtom mätt i TSS i 
början och slutet av studien. Omarbetad utifrån referens (20). 

 Antal 
deltagare 

Studiens 
start (mm) 

Studiens 
slut (mm) 

Skillnad  
(mm) 

p-värde 

Placebo 35 257,0 224,5 -32,5 <0,0001  
8 mg Ze440 36 261,8 247,4 -14,4 <0,0001 
20 mg Ze440 35 279,8 68,7 -211,1 Referens 
30 mg Ze440 36 284,8 94,5 -190,3 0,599 

 
Tabell 6. Sammanställning av deltagarnas symtom utifrån en femgradig skala i början 
av studien. Omarbetad utifrån referens (20). 

 Placebo 
n=40 

8 mg Ze440 
n=42 

20 mg Ze440 
n=41 

30 mg Ze440 
n=39 

inga symtom - - - - 
milda symtom - 2% - 3% 
medelsvåra symtom 48% 64% 59% 49% 
svåra symtom 43% 26% 37% 41% 
mycket svåra symtom 8% 7% 5% 8% 

inget värde 3% - - - 
 
  



 
 

Tabell 7. Sammanställning av deltagarnas symtom utifrån den femgradiga skalan i 
slutet av studien. Omarbetad utifrån referens (20). 

 Placebo 
n=35 

8 mg Ze440 
n=36 

20 mg Ze440 
n=35 

30 mg Ze440 
n=36 

inga symtom 3% 11% 49% 31% 
milda symtom 20% 11% 31% 36% 
medelsvåra symtom 34% 33% 11% 22% 
svåra symtom 40% 42% 9% 11% 
mycket svåra symtom 3% 3% - - 

p-värde - 0,6165 <0,0001 <0,0001 
 
Tabell 8. Sammanställning över de biverkningar som rapporterats in under studien. 

 Placebo 8 mg  
Ze440 

20 mg  
Ze440 

30 mg 
Ze440 

Morgonillamående på grund av intag 
av tablett 

1    

Illamående efter intag av tablett 1    
Svår huvudvärk 1    
Mild huvudvärk i början  1   
Så kallad ”spotting”  1   
Mild hypertension   1  
Huvudvärk    1 
Vaginal svampinfektion    1 
Svullen mage    1 
Oren hud    1 

 
Biverkningarna som rapporterades in av deltagarna under studien redovisas i 

tabell 8. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. (20) 
 
Prilepskaya et. al, 2006, Vitex agnus castus: Successful treatment of 
moderate to severe premenstrual syndrome (4) 

Prilepskayas studie från 2006 var en icke jämförande, öppen studie på kvinnor 
med medelsvår till svår PMS. I denna studie var inklusionskriterierna friska kvinnor, 
ålder 18-45 år, regelbunden menstruationscykel (28-32 dagar) de senaste tolv 
månaderna, ≥18 på PMTS-skala vid besök ett och tre, skriftlig information med 
deltagarens medgivande samt ökning med minst 16 poäng i Premenstrual Symtom 
Diary (PMSD) under lutealfasen jämfört med follikelfasen under de två 
introduktionscyklerna. Exklusionskriterier var att under de senaste sex månaderna 
intagit: hormonella preventivmedel, andra hormonpreparat som påverkar hypotalamus 
eller hypofys, neuroleptika, antidepressiva, SSRI samt prolaktininhibitorer, därutöver 
exkluderades kvinnor som hade genomgått behandling för psykisk ohälsa, hade någon 
endokrin sjukdom, kronisk njur- och/eller leversjukdom, magsår, undernäring, 
överfunktion i gallblåsan, endometrios, bröståkommor, graviditet (planerad eller 
pågående) eller amning, planerat kirurgisk ingrepp under studietiden, användande av 
någon annan behandling mot PMS, PMSD-score på >15 i ”symtomfri” fas, dvs dag 6-19 
i menstruationscykeln.  

PMSD skulle fyllas i under menstruationscykelns dag 3-9 (follikelfasen) samt 
under de sju sista dagarna innan mens (lutealfasen). Deltagarna fick även skatta sina 
besvär enligt PMTS under studiens första, tredje och fjärde  besök. Dessa ägde rum vid 
screeningperiodens början, vid behandlingsperiodens början och början av första 
menstruationscykeln efter behandlingsperioden. Antalet ”ja-svar” användes som mått 
på hur svår PMS deltagarna led av. Studien visade, både enligt PMSD och PMTS som 
visas i tabell 9 och 10, en statistiskt signifikant förbättring av symtomen vid behandling 
med munkpeppar (p<0,0001). (4) 



 
 

Tabell 9. Medelvärde av totalt PMSD-värde under studiens gång.  
 Medelvärde PMSD p-värde Andel deltagare med 

positiv effekt av 
munkpeppar (%) 

Vid studiens start 22,8 n.a. n.a. 
Menstruationscykel 1 16,6 ±8,1 <0,0001 28,8 
Menstruationscykel 2 13,1 ±8,0 <0,0001 50,0 
Menstruationscykel 3 10,2 ±1,75 <0,0001 67,8 

 
Tabell 10. Medelvärde av totalt PMTS-värde under studiens gång.  

 Medelvärde PMTS p-värde Andel deltagare 
med positiv effekt 
av munkpeppar (%) 

Vid studiens start 22,5 n.a. n.a. 
Vid studien slut 
(menstruationscykel 3) 

11,0 ±1,35 <0,0001 59,3 

 
 Inga allvarliga biverkningar rapporterades under studien. Biverkningar 
rapporterades av 30 individer, vilket motsvarar 25% av deltagarna. Av dessa avbröt 12 
deltagare studien i förtid. I denna gruppen berodde sju av avhoppen på dermatologiska 
biverkningar. Alla som avbröt gjorde detta under behandlingscykel nummer ett. 
Vanligaste biverkningarna var huvudvärk (16 deltagare), magsmärta i övre delen av 
magen (12 deltagare), buksmärta (8 deltagare) och hudbiverkningar (7 deltagare). (4) 
 
Atmaca, 2003, Fluoxetine versus Vitex agnus castus extract in the 
treatment of premenstrual dysphoric disorder (24) 

I Atmacas studie jämfördes SSRI-preparatet fluoxetin (20-40 mg/dag) med 
munkpeppar (20-40 mg/dag). Till studien ansökte 42 fertila kvinnor i ålder 18-49 år 
om att få delta. Inklusionskriterier var att deltagarna var mellan 24-45 år gamla, att 
deras menscykel var regelbunden och varade 25-34 dagar samt att de uppfyllde kraven 
för PMDS enligt DSM-IV. Kriterier för exklusion var allvarlig psykisk sjukdom, 
graviditet, oregelbunden menscykel, genomförd hysterektomi, amning, någon 
intellektuell funktionsnedsättning, samt differentialdiagnos utifrån DSM-IVs 
huvuddiagnoser de senaste 6 månaderna. 

Innan studien startade genomgick de inkluderade kvinnorna en screening-
period på två menstruationscykler, där de fick skatta sina symtom utifrån DSR. Denna 
screeningperiod gjordes för att bekräfta PMDS-diagnosen samt bedöma deltagarnas 
lämplighet för att medverka i studien. Till behandlingsperioden, som sträckte sig över 
två menstruationscykler, inkluderades 21 deltagare i fluoxetin-gruppen och 20 i 
munkpeppargruppen. Innan studien startade utökades symtomskattningen till tre 
metoder till, Hamilton depressing rating scale (HAM-D) samt clinical global 
impression scale-severity of  illness (CGI-SI) och –improvement (CGI-I), vilka 
genomfördes och analyserades av en psykiatriker. Resultatet av alla symtomskattningar 
ses i tabell 11 och 12. Vid studiens slut hade två deltagare från fluoxetin-gruppen och en 
från munkpeppar-gruppen avbrutit deltagandet, så i resultatanalysen ingick 19 
deltagare i respektive grupp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabell 11. Värden utifrån studiens tre olika skattningssystem vid studiens början, efter 
en månad samt efter två månader. Omarbetad utifrån referens (24). 
 Fluoxetin 

(n=19) 
Munkpeppar 
(n=19) 

p 

DSR    
Vid studiens början 177,4 ± 62,8 171,7 ± 58,1 >0,05 
Efter en månad 108,8 ± 60,4 117,1 ± 54,5 >0,05 
Efter två månader 85,6 ± 55,3 82,8 ± 49,5 >0,05 
HAM-D    
Vid studiens början 15,9 ± 5,6 15,2 ± 4,7 >0,05 
Efter en månad 9,7 ± 3,1 12,9 ± 2,9 <0,05 
Efter två månader 7,1 ± 3,8 7,6 ± 4,3 >0,05 
CGI-SI    
Vid studiens början 4,3 ± 1,6 4,1 ± 1,4 >0,05 
Efter en månad 2,5 ± 1,1 2,6 ± 1,2 >0,05 
Efter två månader 1,5 ± 0,6 1,2 ± 0,7 >0,05 

 
Tabell 12. Sammanställning av förbättringsmåttet CGI-I i studien. 

 Fluoxetin Munkpeppar p 
CGI-I 13 av 19 (68,4%) 11 av 19 (57,9%) >0,05 

 
Tabell 13. Sammanställning över vilka symtom som minskade med ≥50%, vilket var 
effektmålet för denna studie. 

Minskning av symptom med ≥50% Typ av symtom Fluoxetin Munkpeppar 

Depression Beteende ja - 
Irritabilitet Beteende ja ja 
Insomni Beteende ja - 
Känslighet Beteende ja - 
Känsla av att inte ha kontroll Beteende ja - 
Spända bröst Fysiska ja ja 
Värk Fysiska ja - 
Uppsvullenhet Fysiska - ja 
”Cravings” Fysiska - ja 
Magsmärtor Fysiska - ja 

 
Båda grupperna analyserades utifrån vart och ett av de 17 DSR-symtomen. Som 

tabell 13 visar upplevde deltagarna i fluoxetingruppen en ≥ 50% reduktion av sju 

symtom där fem av dem var beteendepåverkande symtom, medan deltagarna i 
munkpeppargruppen upplevde en ≥ 50% reduktion av fem symtom där fyra av 

symtomen var av fysisk karaktär. 
 
Tabell 14. Total antal inrapporterade biverkningar, samt en översikt över vilka 
biverkningar som var de vanligaste i studien. 

 Fluoxetin  
n=9 

Munkpeppar  
n=8 

p-värde 

Totalt antal inrapporterade  
biverkningar 

20 16 >0,05 

Vanligaste inrapporterade 
biverkningarna 

   

Illamående 6 5 - 
Huvudvärk 4 4 - 
Sömnproblem 3 - - 
Sexuell dysfunktion 2 - - 

 



 
 

Biverkningarna som rapporterades under studien redovisas i tabell 14. Båda 
grupperna hade likartade biverkningsrapporter förutom att två deltagare i 
fluoxetingruppen upplevde sexuell dysfunktion, medan ingen i munkpeppargruppen 
upplevde detta. (24) 
 
Zamani et al, 2012, Therapeutic Effect of Vitex Agnus Castus in Patients 
with Premenstrual Syndrome (5) 

I Zamanis studie från 2012 använde man sig av bedömningsskalan DSR under 
den inledande screeningperioden, som sträckte sig över två menstruationscykler. En 
ökning av symtom på minst 30% på DSR-skalan krävdes för att få deltaga i studien.  
Övriga inklusionskriterier var överensstämmelse med kriterier för PMS enligt DSM-IV, 
reproduktiv ålder samt regelbunden menstruationscykel (25-34 dagar). 
Exklusionskriterierna var graviditet/amning, ofullständig användning av 
preventivmedel samt alkohol-/drogmissbruk. Totalt inkluderades 128 kvinnor i studien 
och under behandlingsperioden användes skattningsskalan VAS.  

Deltagarna använde ett flytande preparat i denna studien som, på grund av 
munkpepparns bittra smak, skulle blandas i fruktjuice och drickas på morgonen från 
och med sjätte dagen innan menstruation fram till menstruationens början under sex 
på varandra efterföljande menstruationscykler. PMS-symtomen minskade i båda 
grupperna, men mer signifikant i gruppen med aktiv substans (p<0,0001). I denna 
studien togs preparatet cykliskt, det vill säga endast under en bestämd period under 
menstruationscykeln, under sex dagar före planerad menstruationsstart. Inga allvarliga 
biverkningar rapporterades under studien. (5) 
 
He et al, 2009, Treatment for premenstrual syndrome with Vitex agnus 
castus: A prospective, randomized, multi-center placebo controlled study 
in China (22) 

Hes studie från 2009 utfördes på kinesiska kvinnor och delades upp i tre faser. 
Första fasen var en screeningperiod som sträckte sig över en menstruationscykel, 
förberedelsefasen som sträckte sig över två menstruationscykler, samt 
behandlingsfasen som sträckte sig över tre menstruationscykler. Inklusionskriterier för 
denna studie var friska kvinnor, ålder 18-45 år, regelbunden menstruationscykel (22-35 
dagar) de senaste tolv månaderna, ≥18 på PMTS-skalan under besök 1 och 2 
(screeningperioden), PMSD-värden som ökar med minst 16 poäng de sista sju dagarna 
av respektive screeningperiod i jämförelse med menstruationscykelns follikelfas. 
Exklusionskriterierna var att under de senaste sex månaderna intagit hormonella 
preventivmedel, andra hormonpreparat som påverkar hypotalamus eller hypofys, 
neuroleptika, antidepressiva, SSRI eller prolaktininhibitorer, behandling för psykisk 
ohälsa, endokrin sjukdom, kronisk njur- och/eller leversjukdom, endometrios, 
bröståkommor, planerat kirurgisk ingrepp under studietiden, graviditet (planerad eller 
pågående) eller amning, användande av någon annan behandling mot PMS samt  
PMSD-värde på >20 i follikelfasen och/eller >15 i ”symtomfri” fas, dvs dag 6-19 i 
menstruationscykeln. Denna studie inleddes med ett frågeformulär vid inledningen, 
som utformats som ja/nej-frågor utifrån symtomen på PMS enligt DSM-IV, vilket 
användes för att screena potentiella deltagare i studien. Om deltagarna hade minst ett 
”ja” på de första fyra frågorna och totalt fyra ja på alla elva frågorna klassades de som 
potentiella deltagarna och fick gå vidare med att föra en PMSD under två 
menstruationscykler till. Om PMSD visade på en ökning av minst 16 poäng under de 
två lutealfaser som ingick i förberedelsfasen bekräftades PMS-diagnosen.  De använde 
sig av PMSD både under den inledande screeningperioden samt under studiens gång 
och även PMTS under behandlingsperioden. Resultatet av PMSD och PMTS redovisas i 
tabell 15 och 16. Utförarna av studien satte effektnivån för studien till en minskning 
med 60% av totalt PMSD-värde. 
 
 



 
 

Tabell 15. Förändring i totalt PMSD-poäng från studiens start till de tre olika 
behandlingscyklerna i behandlings- och placebogrupperna. Omarbetad utifrån referens 
(22). 

 Munkpeppar 
n=104 

Placebo 
n=104 

p-värde 

Baseline 29,13 ±7,88 28,14 ±7,59 0,417 
Menstruationscykel 1 11,83 ±10,13 16,10 ±10,33 0,0016 
Menstruationscykel 2 8,57 ±8,58 13,18 ±9,98 <0,0001 
Menstruationscykel 3 6,41 ±7,94 12,64 ±10,35 <0,0001 

 
Tabell 16. Jämförelse mellan PMTS-poäng från studiens start till menstruationscykel 
3, samt total minskning av PMTS-poäng mellan samma variabler i behandlings- och 
placebogrupperna. Omarbetad utifrån referens (22) 

 Munkpeppar 
n=104 

Placebo 
n=104 

p-värde 

Baseline 26,17 ±4,79 27,10 ±4,76 0,1649 
Menstruationscykel 3 9,92 ±9,01 14,59 ±10,69 <0,05 
Minskning mellan 
menstruationscykel 3 - 
baseline 

16,25 ±10,28 12,51 ±10,53 <0,05 

 
I studien rapporterades 19 biverkningar. Av dessa förekom 9 i behandlingsgruppen och 
10 i placebogruppen. Den vanligaste biverkningen som förekom var huvudvärk, där två 
fall rapporterades från behandlingsgruppen och två från placebogruppen. Inga 
allvarliga biverkningar rapporterades i studien. (22) 



 
 

  



 
 

Diskussion  

Första tanken med detta arbete var att jämföra effekten för flera olika 
traditionellt växtbaserade läkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott, men då 
dessa inte har lika höga evidenskrav som läkemedel, utan bygger på långvarigt 
användande, var det svårt att hitta bra och framförallt tillräckligt många studier på 
olika preparat. Det preparat som är mest studerat är munkpeppar och därför blev det 
en litteraturstudie över detta preparat trots att det numera inte finns att köpa för 
humant bruk i Sverige.  

Det finns väldigt få studier som jämför preparat med varandra, utan de flesta 
studier är genomförda genom att preparaten jämförs med placebo alternativt inte med 
något alls. Eftersom PMS och PMDS varierar i svårighetsgrad utifrån hur individen 
upplever sina symtom är det svårt att jämföra hur bra ett preparat är med ett annat. 
Enda sättet att göra det, hade varit att samma individer hade fått prova alla preparat 
blindat med wash-outperioder mellan, men då detta är både kostnadskrävande och 
individkrävande är det högst sannolikt inte en studie vi kommer att se i framtiden. Jag 
tror inte att något företag skulle vara villigt att lägga pengar på en studie på vilket 
preparat som har bäst effekt utan endast isåfall att det har effekt överhuvudtaget.  

Jag har under mitt arbete varit i kontakt med Midsona AB som saluförde 
Femicur under tiden som det var klassat som naturläkemedel. På frågan om varför 
Femicur drogs tillbaka helt från marknaden vid omklassificeringen fick jag följande 
svar: ”Det stämmer att Femicur drogs tillbaka efter omklassningen från 
naturläkemedel. Förpackningar av naturläkemedel som blivit omklassade fick säljas 
ut i butik under en övergångsperiod och sedan var företagen tvungna att göra en 
officiell indragning för att säkerställa att produkt med gammal märkning inte fanns 
på marknaden efter ett visst datum. 

Femicur utgick tyvärr ur sortimentet för att det var för små 
försäljningsvolymer och produkten bar sig tyvärr inte när det gällde lönsamhet. 
Läkemedelsklassade produkter är förknippade med relativt höga omkostnader som 
tex avgifter till FASS och årsavgifter till Läkemedelsverket, samt att produkterna 
kräver en hel del administrativt arbete hos företaget. ”  (28) 
 
Studiernas upplägg 
 Lochs studie, som är en av de största som genomförts, inkluderade 1634 
kvinnor, men hade konstaterad PMS som enda inklusionskriterie. Det står dock 
ingenting i studien om hur denna diagnos skulle ha ställts. Är det endast via egna 
upplevelser och bedömningar eller har något bedömningsunderlag använts och 
diagnosen ställts av läkare? Eftersom enda exklusionskriterium var graviditet så har 
troligtvis många fler kvinnor inkluderats i denna studie, som skulle exkluderats i någon 
av de andra studierna i detta arbete. 
 I fem av de inkluderade studierna (4,20,22–24) uteslöts kvinnor som  
behandlats eller diagnostiserats med psykisk åkomma alternativt behandlats mot detta. 
Detta exklusionskriterium är troligen på grund av att utesluta kvinnor som inte alls 
lider av PMS eller PMDS utan istället har exacerbationer av psykisk åkomma och 
härleder dem till menstruationscykeln. I övriga studier (3,5,21) kan kvinnor ha 
inkluderats på felaktiga grunder på grund av denna möjlighet.  
  
Munkpeppars effekt 

I Atmacas studie som jämför munkpeppar med SSRI ses munkpeppar ha mer 
effekt på de fysiska symtomen, medan SSRI mer verkar på de psykiska. (24) Detta kan 
därmed ge stöd till att SSRI är ett bra alternativ vid den svårare varienten PMDS, då de 
psykiska symtomen är mer uttalade än vid PMS. Atmacas studie är också den enda som 
inriktar sig just på PMDS. 

Även johannesört har visat sig ha effekt på psykiska symtom och används som 
TVBL vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. (29) Det finns dock ingen studie som 



 
 

inriktar sig på kombinationen munkpeppar och johannesört vid PMS och PMDS, vilket 
hade varit en önskvärd kombination att undersöka då detta kan ge effekt på både de 
fysiska och de psykiska symtomen.  

Zamani nämner att även placebo visade på viss effekt i studien och påpekar att 
PMS kan, till viss del, påverkas av mentala faktorer och att bara tanken på att man ska 
bli hjälpt kan i sig hjälpa. (5) Zamani har dock endast nämnt PMS i studien och inte 
den svårare formen PMDS.  

Alla ingående studier visar att munkpeppar har en bra effekt mot PMS och att 
det tolereras väl under den korta tid preparatet studerats. De har även visat att 
munkpeppar har en bättre effekt än placebo. De biverkningar som rapporterats är av 
mildare art och kan härledas till behandlingen, men även till PMS-symtomen i sig.  
 
Eventuell bias 

Trots att inklusionsymtomen är tydliga för i stort sett alla studier, framhävs 
möjligheten i en icke inkluderad studie som studerade johannesörts effekt vid PMS och 
PMDS att vissa kvinnor som inkluderas i studier om dessa åkommor inte alls lider av 
dessa, utan snarare av en premenstuellt utlöst exacerbation av någon annan indikation 
som depression eller ångest. (12) Det är troligt att detta kan vara fallet även i de 
inkluderade studierna som inte exkluderat dessa deltagare. Eftersom studieresultaten 
bygger på deltagarnas egna skattningar så är det svårt att till 100 % endast inkludera 
kvinnor med endast PMS och inte kvinnor med andra differentialdiagnoser  där 
symtomen för PMS och PMDS förväxlas med exacerbationer av andra bakomliggande 
diagnoser. 

I Zamanis studie nämns att munkpepparextraktet som användes var väldigt 
bittert och därför skulle blandas ut i fruktjuice för att dölja smaken. Alla deltagare i 
studien skulle göra detta, oavsett om de fick aktiv substans eller placebo. Om inte den 
bittra smaken dolts helt, finns möjligheten att kvinnorna kunnat lista ut vilken 
behandling de fått.  

Zamani hänvisar även till Bergers (23) studie men refererar till den som en 
studie som inkuderar 1542 kvinnor i åldern 13-62 år, där deltagarna tog 40 droppar 
VAC dagligen i fyra månader. (5) Enligt Bergers studie inkluderades dock endast 50 
kvinnor varav 43 slutförde den och själva substansen togs i tablettform. (23) Detta gör 
att ett ifrågasättande av riktigheten i resten av studien kan vara på sin plats eftersom 
det är en rätt stor skillnad på 50 kontra 1542 deltagare samt 40 droppar flytande 
substans kontra en tablett med aktiv substans. 

Prilepskayas studie (4) är den enda av studierna som jämför munkpeppar med 
placebo eller inget alls som säger sig inrikta sig på de svårare symtomen av PMS, det 
vill säga PMDS, men genom hela studien nämns bara PMS i resultat och diskussion, 
vilket gör det svårt att dra slutsatsen att endast kvinnor med svårare symtom 
inkluderats. I denna studie har man heller ingen diagnoskrav enligt DSM-III eller 
DSM-IV, vilket skulle gett en mer korrekt inklusion av deltagare då detta verktyg är 
framtaget just för att diagnostisera PMDS. Flertalet andra studier har just detta 
inklusionkriterium trots att de inte studerar effekten på PMDS utan endast PMS. 

Atmacas studie (24) inriktar sig mer på PMDS och jämför effekten mellan 
fluoxetin och munkpeppar. Här blev resultatet att fluoxetin minskade fler av de 
beteendemässiga symtomen, medan munkpeppar var med effektivt på de fysiska. Detta 
tyder på att munkpeppar är mer effektivt vid den mildare formen PMS, medan kvinnor 
som lider av PMDS kan behöva något mer effektivt för de mer affektiva symtomen.  

I alla studier har angetts hur många milligram munkpeppar varje preparat har 
motsvarat. Det som inte har angetts i alla studier är dock hur munkpepparn 
preparerats och extraherats. Som alltid när det gäller växtpreparat kan växtens 
sammansättning skilja lite utifrån bland annat växtmiljö, näringstillförsel samt tillgång 
till solljus och vatten. Studierna sträcker sig från åren 2000 till 2012 och har utförts på 
flera olika ställen i världen. Detta gör att även om studierna anger hur många milligram 
munkpeppar just deras preparat motsvarar så kan ett milligram från ena studien skilja 
sig i styrka och effektivitet i jämförelse med ett milligram från en annan studie. 



 
 

  
Behandlingslängden och biverkningar 

Ingen studie har varit en långtidsstudie, utan har som längst behandlat åtta 
mentruationscykler, men vanligast har varit omkring tre menstruationscykler. 
Långtidseffekter vid längre tids användning är därför okända. Kvinnor med PMS och 
PMDS har troligen sina besvär under hela den tid de har ägglossning och längre studier 
hade därför varit önskvärt Både för att se om behandlingsresultatet håller i över tid, 
men även för att se om biverkningsprofilen ändras med långtidsbehandling. 

Schellenberg nämner i studien från 2001 att de haft en låg inrapportering av 
biverkningar och kopplar detta till att deltagarna visste att studien de ingick i var en 
placebokontrollerad studie. (21) Möjligen kan kvinnorna känna att de inte rapporterar 
in vad som helst som biverkan, så tanken finns att det kanske bara är inbillning 
eftersom de kan få placebo vid behandlingstillfället. En annan tanke kan vara att 
deltagarna visste att de behandlades med ett naturpreparat. Inställningen till 
naturpreparat är ofta mer positiv än till läkemedel och kanske rapporterar man då inte 
in allt som biverkningar. 

En del av biverkningarna som rapporterats in under alla studier, som akne, 
huvudvärk, ”spottnings” och mag- och tarmproblem är dessutom symtom som är 
vanliga hos kvinnor med PMS så även om de är inrapporterade som biverkningar kan 
det vara svårt att härleda dem direkt till preparatet.  

Alla studier har överlag haft en låg rapportering av biverkningar, men det är 
skillnad i hur de behandlar detta faktum. Schellenberg (21) tänker att det kan bero på 
att deltagarna vet att de jämförs med placebo, men inte om de fått aktiv substans eller 
inte, medan Loch (3) härleder den låga biverkningsrapporteringen till att munkpeppar 
är väldigt säkert och inte orsakar många biverkningar. Zamani (5) menar att 
naturpreparat överhuvudtaget ska anses vara säkra och att det därför inte orsakar 
många biverkningar. Att tänka att preparat är säkra bara för att de utvinns ur växtdelar 
kan dock vara ett farligt tankesätt. Har ett preparat effekt kan man också tänka sig att 
det har biverkningar, det är bara en dosfråga. Man kan dock, utifrån de studier som 
gjorts, förvänta sig att med rätt dos  har munkpeppar få och relativt milda biverkningar.  
 

Slutsats 

Vid enklare och framförallt fysiska PMS-besvär tyder resultaten på att 
munkpeppar är ett preparat som reducerar många av symtomen som är förenliga med 
PMS utan att ge några svårare biverkningar. För de kvinnor som lider av den svårare 
formen PMDS kan visserligen munkpeppar lindra de fysiska symtomen även här, men 
troligen blir de mer hjälpta av SSRI. Förhoppningsvis kan nya och mer effektiva 
läkemedel komma på marknaden som behandlar orsaken till indikationen istället för 
att bara behandla symtomen som uppkommer. Det behövs således mer forskning inom 
området och jag hoppas att svaret på PMDS-gåtan är nära. 
 

Tack 

Det största tacket vill jag rikta till min make och mina döttrar som har peppat 
mig under hela studietiden och förstått när skrivandet har varit tvunget att gå först. 
Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare Sofia Svahn och Jörn Schneede 
som gett bra stöd under mitt skrivande och hjälpt mig föra arbetet framåt.  
Amanda, Elin och Alexandra: TACK! För att ni är ni och för att vi fixat det här så bra! 
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Appendix. Översikt över inkluderade originalstudier. 

 
 

Författare Antal deltagare Typ av studie Studiens längd 
Bedömnings- 
skalor 

Preparat Resultat 

Atmaca et. al,  
2002 (14) 

42 
SSRI/Munkpeppar 
21/20 

Randomiserad, delvis 
blindad, prospektiv, 
parallellgrupps 

Två + två 
menstruationscykler 

DSR 
HAM-D 
CGI-SI 
CGI-I 

Ej angivet. 
20-40 mg VAC  
20-40 mg  
Fluoxetin 

Studien visade på att både SSRI och munkpeppar hade effekt, men 
fluoxetin hade bättre effekt vid de beteendemässiga symtomen medan 
munkpeppar var mer effektivt vid de fysiska. Totalt rapporterades 36 
biverkningar in under studiens gång, dock inga allvarliga sådana. 

Berger et.al, 
2000 (12) 

Preparat/placebo 
50/0 

Prospektiv, öppen, 
icke-jämförande, 
multicenter 
 

Åtta  
menstruationscykler 

MMDQ 
VAS 

Ze440 
20 mg 

I studien skattades kvinnornas PMS-symtom under behandling, men 
även under post-behandlingstiden. MMDQ-värdena minskade med 
42,5% och VAS-värdena minskade med 47,2% i slutet av 
behandlingstiden. 
Totalt rapporterades 37 biverkningar in, dock inga allvarliga sådana.  

Loch et.al,  
2000 (13) 

Preparat/placebo 
1634/0 
 

Öppen, icke-
jämförande, 
multicenter 

Tre + tre 
menstruationscykler 

CGI 2 
Femicur 
1,6-3,0 mg 
(20 mg) 

Kvinnorna skattade sex olika symtom före och efter behandlingen. 
Symtomen minskade hos alla kvinnor efter behandling med 
munkpeppar. 41,6% blev helt av med sina PMS-besvär. 
Totalt rapporterades 23 biverkningar in, dock inga allvarliga sådana. 

Prilepskaya et.al,  
2006 (4) 

Preparat/placebo  
121/0 

Prospektiv, öppen, 
icke-jämförande, 
monocenter 

Sex  
menstruationscykler 

PMTS 
PMSD 

VAC BNO1095 
4,0 mg 
(40 mg) 

Studien visade på god effekt av munkpeppar med en statistiskt 
signifikant skillnad mot placebo. Både resultatmåttet PMSD och PMTS 
visade på tydliga minskningar av symtomten i jämförelse mellan 
studiens start och slut. En del avhopp på grund av biverkningar, dock 
rapporterades inga allvarliga sådana. 

Schellenberg et. al,  
2001 (11) 

Preparat/placebo 
86/84 

Randomiserad, 
dubbelblindad, 
placebokontrollerad, 
parallellgrupp 

Tre  
menstruationscykler 

VAS 
CGI 

Ze440 
20 mg 

Resultatet visade på en statisktiskt signifikant förbättring vid 
behandling med munkpeppar i förhållande till placebo vid fem av sex 
symtom. Biverkningsrapporteringen var låg då tre biverkningar 
rapporterades in från munkpeppargruppen och fyra från 
placebogruppen 

Schellenberg et. al,  
2012 (9) 

Preparat/placebo  
42, 41, 39/40 

Multicenter, 
dubbelblindad, 
placebokontrollerad, 
parallellgrupp 

Tre månader 
VAS 
TSS 

Ze440 
8, 20, 30 mg 

I denna studie utgick man ifrån att munkpeppar har effekt, men ville 
jämföra om 20 mg, som man studerat tidigare, var effektivast eller om 8 
mg eller 30 mg kunde ha bättre effekt. Resultatet visade på att 20 mg 
munkpeppar var den mest effektiva dosen med minst antal biverkningar 
rapporterade. 

Zamani et.al, 
2011 (10) 

Preparat/placebo 
62/66 

Randomiserad, 
placebokontrollerad, 
dubbelblindad 

Två månader VAS 
Ej angivet. 
3,5-4,5 mg  

Resultatet visade på minskade symtom i både placebo- och 
munkpeppargruppen, men statistiskt signifikant större minskning i 
munkpeppargruppen. Inga allvarliga biverkningar rapporterades under 
studien. 

Zhong He et.al,  
2009 (8) 

Preparat/placebo 
108/109 

Prospektiv, 
dubbelblindad, 
placebokontrollerad, 
parallellgrupp, 
multicenter 

Tre  
menstruationscykler 

PMTS 
PMSD 

VAC BNO1095 
4,0 mg 
(40 mg) 

Resultatet visade på att munkpeppar har en god effekt och både i 
resultatmåttet PMSD och PMTS sågs tydliga minskningar av symtomen 
i jämförelse med studiens start och slut. Totalt rapporterades 19 
biverkningar in under studien. Inga allvarliga biverkningar 
rapporterades in. 
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