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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

L äkemedelsverkets varning för överkäns-
lighetsreaktioner av Echinacea (18 okto-
ber 2006) fick stor uppmärksamhet i me-

dierna. En bidragande faktor kan ha varit att
varningen går emot etablerade åsikter om na-
turläkemedel; allmänheten anser att dessa pro-
dukter är ofarliga, medan läkarkåren ser med-
len som verkningslösa. Ingen av dessa åsikter
har stöd i fakta även om övertygelsen att natu-
rens egna medel är oskadliga kan tyckas speci-
ellt naiv. Morfin, cannabis och LSD kan knap-
past anses som harmlösa eller verkningslösa
trots att de kommer från »naturen«. 

Kunskapen om Echinaceas effekter på im-
munförsvaret är inte ny, men föga känd.
Den tyska immunologen Birgit Luettig vi-

sade redan 1989 att polysackarider, extraherade
från Echinacea, aktiverar leukocyter, ökar fago-
cytosen och stimulerar makrofager till ökad fri-
sättning av cytokiner. Denna aktivering av im-
munförsvaret antogs kunna positivt påverka in-
fektionsförsvaret men också öka riskerna för

anafylaxi. Intressant nog drabbades en försöks-
person i Luettigs studie av en allmänreaktion i
anslutning till försöken. Luettigs undersökning-
ar låg sedermera till grund för en varning till pa-
tienter med lymfom att undvika  Echinacea-pre-
parat. Det finns risk för aktivering av omogna
cancerceller (Br J Cancer 2004;90:408-13).

Echinacea är inte unikt bland naturläkeme-
del när det gäller att ha påvisbara effekter
som är svåra att värdera. Behandlingsstu-

dier av naturläkemedel är ofta små och inkon-
klusiva, och data rörande säkerhet och kontra-
indikationer knapphändiga. Samtidigt är na-
turläkemedel en mångmiljardindustri som till
skillnad från läkemedelsforskning inte belastas
av de risker och kostnader som framtagandet
av nya och potentiellt viktiga läkemedel inne-
bär. Det är diskutabelt om folkhälsan gynnas av
att antalet nyregistrerade läkemedel sjunker
samtidigt som antalet tillgängliga naturläke-
medel stiger.

Faror med »naturens egna« medel
»Samtidigt är natur-
läkemedel en mång-
miljardindustri som
till skillnad från lä-
kemedelsforskning
inte belastas av de
risker och kostnader
som framtagandet
av nya och potenti-
ellt viktiga läkeme-
del innebär.«
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Rättelse:
I artikeln »Vad MONICA har lärt
oss om hjärt–kärlsjukdom –
liksom om samhälle, folkhälsa
och sjukvård«, som publicera-
des i Läkartidningen
2006;103(40):3006-11, blev det
fel i Figur 4. Redaktionen ber
om ursäkt för detta. Den riktiga
figuren publiceras här.
Figur 4. Genomsnittligt koleste-
rolvärde i befolkningen 25–64
år mellan 1986 och 2004 och
för åldersgruppen 65–74 år under perioden 1994 till 2004.
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KULTUR Anländande barn. »Kvinnlig läkare C«
var ledsagare vid flera barntransporter från
Tyskland till Sverige. Sidan 3307


