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Sammendrag 

Bakgrunn: Hovedhensikten med denne studien var å utføre en litteraturstudie for å undersøke 

om plantene fra de plantebaserte legemidlene som er markedsført i Norge har kjent innhold av 

stoffer som står på dopinglisten eller kan ha en prestasjonsfremmende effekt, og om det er 

greit at de er merket i Felleskatalogen som tillatt i henhold til dopinglisten (grønn silhuett).   

Metode: I norske veletablerte og tradisjonelle plantebaserte legemidler inngår det 

plantemateriale eller ekstrakter fra 28 forskjellige planter. Disse plantene ble først undersøkt i 

litteraturen og bøker for botanisk forhold, opprinnelse, innholdsstoffer, farmakologiske 

effekter og angitte bruksområder. Deretter ble det gjort en litteraturundersøkelse i databasene 

SciFinder, PubMed, Scopus, Web of Science og EMBASE av disse plantene kombinert med 

søkeord som «doping», «performance enhancement», «prohibited» og «ergogenic». Både 

latinske og engelske plantenavn ble brukt i søket. Treffene ble fulgt opp ved å lese 

fulltekstversjonene av de artiklene som ble funnet. I noen tilfelle var det ikke mulig å skaffe 

originalartikkelen, eller den var i et utilgjengelig språk (kinesisk). Da ble sammendrag av 

artiklene eller sekundærkilden brukt i stedet. Artikler som var åpenbart irrelevante ble ikke 

fulgt opp videre; de relevante artiklene er referert og drøftet.  

Det var planlagt å analysere alle plantebaserte legemidler solgt i norske apotek for eventuelt 

innhold av naturstoffer på dopinglisten eller overvåkingslisten. De stoffene som ville blitt 

testet for var efedrin, pseudoefedrin, oktopamin og higenamin (dopinglisten) samt synefrin og 

koffein (overvåkingslisten). Etter at denne delen av arbeidet var påbegynt, stengte 

universitetet på grunn av koronaviruspandemien. Det var derfor ikke mulig å få fullført denne 

delen av arbeidet. 

Resultater: Ut fra litteraturstudien er det ingen av plantene som ser ut til å inneholde stoffer 

som er kjente dopingmidler eller sannsynligvis kan ha prestasjonsfremmende effekt, og det 

som er kjent farmakologisk om dem, samt deres bruksområder, ser ikke ut til å tyde på at de 

har slike effekter. De fleste av artiklene som gir treff på kombinasjon av plantenavn og 

dopingrelaterte søkeord er imidlertid med svakheter som ikke spesifisert hvilke stoffer som 

gir effekt, lavt antall forsøkspersoner, ulike dosering, behandlingsvarighet, manglende 

kontrollgruppe og blinding. I tillegg motsies de av andre undersøkelser som ikke finner slike 

effekter. Noen artikler sier at noen av de undersøkte plantene kan ha en ergogenisk effekt, 

men de nøyaktige mekanismene for dette trenger videre utredning.  
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Konklusjon: Ut fra de litteraturundersøkelsene som er gjort ser det ikke ut til at noen norske 

plantebaserte legemidler inneholder forbudte stoffer på WADAs dopingliste og har heller ikke 

dopingrelaterte effekter. De har samme krav som andre legemidler og regnes som like trygge 

å bruke. Totalvurderingen blir at plantebaserte legemidler i Felleskatalogen kan merkes med 

grønn silhuett siden det er trygt å ta med tanke på stoffer på dopinglisten og fordi plantene 

ikke ser ut til å ha stor innvirkning på fysisk aktivitet eller at det ikke foreligger noen 

prestasjonsfremmende effekt av dem.  
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1 Forkortelser 

 

AAS  Anabole androgene steroider 

ADNO  Antidoping Norge 

CD4       Cluster of differentiation 4  

CD8       Cluster of differentiation 8  

DNA  Deoxyribonucleic acid (deoksyribonukleinsyre) 

EMA  European Medicines Agency (Europeiske legemiddelmyndigheter) 

ESI   Electrospray ionization (elektronsprayionisering) 

EØS  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

GABA        Gamma-aminobutyric-acid (gamma-amino-smørsyre) 

GMP   Good manufacturing practice (god tilvirkningspraksis) 

HILIC  Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography  

(hydrofil interaksjon væskekromatografi) 

HR                 Heart rate (hjerterytme) 

IOC              International Olympic Committee (internasjonale olympiske komite) 

LC   Liquid Chromatography (væskekromatografi) 

LC-MS          Liquid Chromatography-Mass Spectrometry  

                      (væske kromatografi-massespektrometri) 

LC-MS/MS Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry  

  (væskekromatografi-tandem massespektrometri) 

LDL             Low-density lipoprotein 

MHR            Maximum heart rate (maksimal hjerterytme) 
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MS            Mass spectrometry (massespektrometri) 

NK-celler       Natural killer cells (naturlig drepeceller)  

NO              Nitrogenoksid 

NSAID         Nonsteroidal anti-inflammatory drugs  

                     (ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel) 

OL                Olympiske leker 

OTC              Over the counter (over disk) 

RER              Respiratory exchange ratio (respirasjons utvekslingsforhold) 

RPE              Ratings of perceived exertion (opplevd anstrengelse) 

SIM   Single ion monitoringmodus 

TCR              Testosterone to cortisol ratio (testosteron-kortisolforhold) 
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VE/VO2            Ventilatory equivalent for oxygen uptake 

                     (ventilasjonsekvivalent for oksygenopptak) 

VE                           Minute ventilation (minuttventilasjon) 

VO2                      Oxygen uptake (oksygenopptak/oksygenforbruk) 

VO2 peak        Oxygen uptake peak (oksygenopptak topp)  

VO2 max       Maximal oxygen uptake (maksimalt oksygenforbruk) 
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UHPLC  Ultra High Performance Liquid Chromatography 

UNESCO       United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

WADA          World Anti-Doping Agency (verdens Antidopingbyrå) 
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2 Hensikt 

Det er idrettsutøverens ansvar å ikke bruke stoffer som står på idrettens dopingliste fastsatt av 

Verdens Antidopingbyrå (World Anti-Doping Agency, WADA). For å legge til rette for at 

utøvere skal ha mulighet til å kontrollere dette, har Antidoping Norge (ADNO) og 

Felleskatalogen opprettet en funksjon for merking av alle norskregistrerte legemidler. Dersom 

legemidlet ikke står på dopinglisten er det merket i Felleskatalogen med en grønn silhuett; 

dersom det står på dopinglisten med visse restriksjoner er det merket med gul silhuett; 

forbudte stoffer er merket med rød silhuett. En gruppe legemidler som kan medføre 

usikkerhet er de plantebaserte legemidlene. Plantebaserte legemidler inneholder ekstrakter fra 

planter, og det enkelte preparatet vil derfor ikke være deklarert med tanke på enkeltstoffer.  

Hovedhensikten med denne studien var derfor å utføre en litteraturstudie for å undersøke om 

plantene som inngår i de plantebaserte legemidlene som er markedsført i Norge har kjent 

innhold av stoffer som står på dopinglisten eller kan ha en prestasjonsfremmende effekt, og 

om det er greit at de er merket i Felleskatalogen som tillatt i henhold til dopinglisten. Denne 

kunnskapen vil være nyttig både for idrettsutøvere, medisinsk støttepersonell og farmasøyter 

som jobber på norske apotek.  

I tillegg til litteraturstudie var det også planlagt laboratorieanalyse på utvalgte naturstoffer fra 

dopinglista og overvåkningslista fra Antidoping Norge, med tanke på om noen av de 

plantebaserte legemidlene som selges i norske apotek inneholder stoffer med 

prestasjonsfremmende effekt. Dette måtte skrinlegges på grunn av at universitetet ble stengt 

på grunn av koronapandemien.  
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3 Innledning 
 

3.1 Doping  

Naturprodukter som inneholder stimulerende stoffer som efedrin og koffein ble brukt allerede 

for flere tusen år siden i Asia, Amerika og Afrika (1). I Kina ble efedrin fra planten Ma Huang 

som senere ble kjent som Ephedra sinicia brukt for 5000 år siden (2). Målet med å bruke 

naturprodukter innen idretten var å oppnå gode resultater, og allerede for lenge siden brukte 

utøvere fra antikkens olympiske leker (OL) i Hellas slike produkter (1). I moderne idrett er 

doping dokumentert fra siste del av 1800-tallet i svømming og sykling, hvor det ble benyttet 

stimulerende midler som koffein, stryknin, heroin og kokain for å holde seg våken. Bruk av 

slike midler kan føre til tragiske dødsfall, og første kjente dødsfall som resultat av dopingbruk 

skjedde i sykling i 1886 (1).  

Siden 1920 har det blitt innført restriksjoner for bruk av legemidler i idretten. Internasjonale 

friidrettsforbundet var det første forbundet som begrenset doping ved å forby bruk av 

stimulerende midler i 1928. Siden det ikke var mulig å teste utøvere i praksis var tiltaket lite 

effektivt. I 1966 ble det internasjonale sykkelforbundet og det internasjonale fotballforbundet 

de første forbundene som innførte dopingtesting. I 1967 nedsatte den internasjonale 

olympiske komite (IOC) en medisinsk kommisjon for å utarbeide den første listen over 

forbudte stoffer. Under vinter- og sommer-OL i 1968 i Grenoble og Mexico ble de første 

dopingtestene gjennomført, og de første diskvalifikasjonene blant idrettsutøvere oppsto (3). I 

dag er det Verdens Antidopingbyrå (WADA), et uavhengig internasjonalt organ, som har det 

overordnede ansvar for kontroll av  antidopingarbeidet (4).  

Doping har i dag en utvidet definisjon. Blant annet er doping tilstedeværelse av ulovlige 

stoffer i dopingprøven, bruk av forbudte stoffer eller metoder på dopinglisten, la være å møte 

på doping kontroll, tre brudd på krav til meldeplikt i en 12 måneders periode, ødelegge, 

forfalske eller forbytte dopingprøven, forskrive et forbudt stoff eller metode, besitte stoff eller 

metoder forbudt på dopinglisten, tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, distribuere eller sende et 

ulovlig stoff eller metode til en tredjeperson (5, 6) 

Ifølge WADAs dopingliste (se vedlegg 2, dopingliste 2019), er det flere typer stoffer og 

metoder som kan brukes som dopingmiddel. For at et stoff eller metode skal føres på 
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dopinglisten må to av tre kriterier være oppfylt. Det første kriteriet omfatter stoffer eller 

metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring, det andre kriteriet er helserisiko for 

utøver, og det tredje er brudd på idrettens anseelse (5).  

Bruk av dopingmidler kan både gi fordeler og ulemper for idrettsutøvere. Fordelene som 

nevnes ved bruk av doping er bedre prestasjoner, veltrent kropp, vinne konkurranser, 

pengepremier, status og respekt, og bedret selvbilde. Derimot kan doping også gi ulemper 

som positive dopingtester, fysiske bivirkninger, psykiske bivirkninger, avhengighet, 

politianmeldelse, dårlig miljø, utestengelse, sosial fordømmelse og stempling som juksemaker 

(personlig meddelelse, Siri Bynke, Antidoping Norge 28.11.19). 

De mest anvendte dopingmidlene er vevsoppbyggende preparater som for eksempel anabole 

androgene steroider, preparater som stimulerer sentralnervesystemet, narkotiske stoffer og 

bloddoping (5, 7). Det er WADA som har ansvar for å oppdatere dopinglisten jevnlig, 

vanligvis en gang i året (4). Noen stoffer er ikke på WADAs dopingliste, men på den såkalte 

overvåkningslisten. Dette er fordi WADA ønsker å overvåke de angitte stoffene for misbruk 

innen idretten (7), (se vedlegg 3, overvåkningsliste 2019). 

Verdens Antidopingbyrå 

Verdens Antidopingbyrå (WADA) ble stiftet i 1999 som en selvstendig organisasjon i 

Lausanne (8). Organisasjonen ble opprettet som et samarbeid mellom internasjonale 

organisasjoner, offentlige myndigheter og ulike private og offentlige organer som bekjemper 

doping. Stiftelsen har som formål å koordinere og overvåke kampen mot doping. Noen av 

WADAs viktigste oppgaver er å jevnlig oppdatere dopinglisten og lede arbeidet med å øke 

antall uanmeldte dopingkontroller i idrettsutøvernes treningsperioder (4). Videre skal WADA 

fungere som et tilsynsorgan for overvåkning av Verdens Antidopingkode (World Anti-Doping 

Code, WADC), et dokument som harmoniserer antidopingpolitikk i alle idretter og alle land 

(9).  

Verdens Antidopingkode 

Verdens Antidopingkode ble første gang utgitt i 2004 og siden da har over 660 organisasjoner 

sluttet seg til dette regelverket (signatories). Dette inkluderer blant annet IOC, den 

internasjonale paralympiske komite, internasjonale særforbund, de nasjonale olympiske og 
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paralympiske komitéer, nasjonale antidopingorganisasjoner og flere idrettsorganisasjoner. 

Koden er et kjernedokument som gir ramme for antidopingpolitikk, regler og forskrifter innen 

idrettsorganisasjoner og blant offentlige myndigheter (10).  

I tillegg til WADC er det seks internasjonale standarder som videre gir retningslinjer for 

antidopingarbeidet. Dokumentene innebærer liste over forbudte stoffer og metoder 

(Prohibited list), internasjonale standard for testing og undersøkelse (International standard 

for testing and investigation), for medisinsk fritak (International standard for therapeutic use 

exemption), for laboratorier (International standard for laboratories), for beskyttelse av 

personvern og personlig informasjon (International standard for the protection of privacy and 

personal information) og for etterlevelse av regelverket (International standard for code 

compliance by signatories) (11).  

Antidoping Norge  

I Norge er det Antidoping Norge (ADNO) som har hovedansvaret for antidopingarbeidet, 

inkludert en ren idrett og et dopingfritt samfunn. ADNO ble opprettet i 2003 av Norges 

idrettsforbund og Kultur- og kirkedepartementet, og er en uavhengig stiftelse som har 

kontroll- og påtalemyndighet i dopingsaker (12, 13). 
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3.2 Plantebaserte legemidler  

Plantebaserte legemidler inneholder en eller flere droger eller plantebaserte tilberedninger 

som virksomme bestanddeler (14, 15). De er som oftest i form av tabletter eller kapsler som 

inneholder tørrekstrakter, men de kan også være te, eteriske oljer og forskjellige former for 

miksturer (14). De plantebaserte legemidlene har samme krav når det gjelder tilvirkning, 

import og omsetning som andre legemidler. De omfattes av legemiddelloven, og er under 

kontroll av Statens Legemiddelverk (16). Plantebaserte legemidler skal være trygge å bruke, 

og derfor skal de følges av nødvendig informasjon om riktig bruk. Dette er for eksempel 

tilgjengelig som godkjent preparatomtale og i pakningsvedlegg (15). De plantebaserte 

legemidlene blir videre delt inn i to grupper som veletablerte plantebaserte legemidler og 

tradisjonelle plantebaserte legemidler (14). 

3.2.1 Veletablerte plantebaserte legemidler  

For at et produkt skal være godkjent som veletablert plantebasert legemiddel må det kunne 

vises til medisinsk effekt i publiserte kliniske studier av preparatet eller lignende preparater 

som har vært på markedet i minst ti år (14). Dokumentasjon av sikkerhet, effekt og kvalitet er 

et krav for veletablerte plantebaserte legemidler. Denne typen legemidler skal oppfylle de 

samme kravene som gjelder for andre legemidler (17). For å kunne markedsføre legemidlet 

må en fullstendig søknad vedlegges med vitenskapelig litteratur som dokumenterer at 

legemidlet har effekt ved den aktuelle indikasjonen (15).   

3.2.2 Tradisjonelle plantebaserte legemidler 

Tradisjonelle plantebaserte legemidler må vise til minst 30 års sikker bruk av dette, og minst 

15 år i EØS-området før det kan bli godkjent. Disse oppfyller også samme kravene som 

gjelder for andre legemiddel, men de har redusert krav til dokumentasjon av effekt (14). Det 

medisinske effektene av tradisjonelle plantebaserte legemidler baseres bare på dokumentasjon 

av tradisjonell bruk, og det skal komme fram i merking av produktet. Videre skal det være 

egnet til egenbehandling som vil si at legemidlet skal brukes til lettere sykdomstilstander som 

ikke krever legekontakt. Kun stoffer som kan tas via munnen, påsmøres hud eller som brukes 

lokalt på slimhinner kan være tradisjonelle plantebaserte legemidler (17).
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3.2.3 Plantebaserte legemidler i Norge 

Tabell 1 viser en oversikt over alle plantene i alfabetisk rekkefølge som inngår i plantebaserte legemidlene på listen fra Statens Legemiddelverk 

(Oppdatert 05.09.2019). Flere av de plantebaserte legemidlene inneholder ekstrakter fra samme plante og er derfor ført opp under samme 

plante. Videre er de inndelt i hvilken type plantebaserte legemidler de er, om de har markedsføringstillatelse (MT), merking i felleskatalogen og 

om de selges i apotek. Figur 1 viser en graf av de mest solgte plantebaserte legemidlene blant apotekkjedene i Norge med 

markedsføringstillatelse i 2018. Tallene er fra Farmastat AS. 

Tabell 1: Planter som inngår i plantebaserte legemidler i Norge med markedsføringstillatelse og informasjon om de selges i norske apotek  

Latinsk/botanisk plantenavn Preparat Type 

 

Merking i 

Felleskatalogen 

MT i Norge Salg i apotek 

Aesculus hippocastanum L. semen Venastat 

Depot kapsler 

bVPL  d2011 Nei 

Althaea officinalis L. radix Bronwel Comp mikstur aTPL cGrønn silhuett 2014 Ja 

Bronwel Comp pastiller aTPL cGrønn silhuett 2019 Ja 

Bronwel Natt mikstur aTPL  d2019 Nei 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium Cysticina tabletter aTPL  d2018  Nei 

Lyngonia tabletter aTPL  d2017 Nei 

Betula pendula Roth / 

Betula pubescens Ehrh., folium 

Cysticina tabletter aTPL  d2018 Nei 

Cimicifuga racemosa (L). Nutt. Remifemin tabletter bVPL cGrønn silhuett 2012 Ja 

Klimadynon tabletter bVPL  d2018 Nei 

Cimicum tabletter aTPL  d2018  Nei 

Dactylis glomerata L. Serelys tabletter aTPL  d2014 Nei 

Echinacea purpurea (L.) Moench., radix Kan Jang mikstur aTPL cGrønn silhuett 2017 Ja 
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Eleutherococcus senticosus (Rupr. & 

Maxim.) Maxim., Radix 

Kan Jang mikstur aTPL cGrønn silhuett 2017 Ja 

Ginkgo biloba L., folium Bio-Biloba tabletter aTPL cGrønn silhuett 2011 Ja 

Harpagophytum procumbens D.C /  

Harpagophytum zeyheri Decne., radix 

Flexiloges tabletter aTPL  d 2016 Nei 

Harpatinum kapsler aTPL  d 2017 Nei 

Hedera helix L., folium Prospan mikstur bVPL cGrønn silhuett 2012d Nei 

Bisohelix sirup bVPL  d 2016 Nei 

Humulus lupulus L., flos Valerina Natt tabletter aTPL cGrønn silhuett 2011 Ja 

Hypericum perforatum L., herba Hypericum STADA 

kapsler 

bVPL cGrønn silhuett 2011 Ja 

Cimicum tabletter aTPL  d 2018 Nei 

Justicia adhatoda L., folium Kan Jang aTPL cGrønn silhuett 2017 Ja 

Melissa officinalis L., folium Valerina Natt tabletter aTPL cGrønn silhuett 2011 Ja 

Songha Natt tabletter aTPL  d 2012 Nei 

Mentha x piperita L. aetheroleum Colpermin kapsler bVPL cGrønn silhuett 2017 Ja 

Passiflora incarnata L., herba  Pascoflair tabletter   aTPL cGrønn silhuett 2015 Ja 

Sedix tabletter aTPL cGrønn silhuett 2014 Ja 

Pinus sylvestris L. Serelys tabletter aTPL  d 2014 Nei 

Plantago lanceolata L., folium Bronwel Natt Mikstur aTPL  d 2019 Nei 

Rosmarinus officinalis L. aetheroleum Rowiren krem aTPL  d 2017 Nei 

Rubus idaeus L., folium Ladiva kapsler aTPL  d 2019 Nei 

Secale cereale L., pollen Serelys tabletter aTPL  d 2014 Nei 

Solidago gigantea Aiton / Solidago 

canadensis L. 

Cysticina tabletter  aTPL  d 2018 Nei 

Thymus vulgaris L., herba  

 

Bronwel sugepastiller aTPL cGrønn silhuett 2014 Ja 

Bronwel Comp mikstur aTPL cGrønn silhuett 2014 Ja 

Bronwel Comp pastiller aTPL cGrønn silhuett 2019 Ja 
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Thymus zygis L., herba Bronwel sugepastiller   aTPL cGrønn silhuett 2014 Ja 

Bronwel Comp mikstur aTPL cGrønn silhuett 2014 Ja 

Tilia cordata Mill. / Tilia platyphyllos Scop. 

/ Tilia x vulgaris Heyne., flos   

Bronwel Natt mikstur aTPL  d 2019 Nei 

Valeriana officinalis L., radix Valerina Natt tabletter   aTPL cGrønn silhuett 2011 Ja 

Valerina Forte bVPL cGrønn silhuett 2011 Ja 

Lunixen tabletter bVPL cGrønn silhuett 2018 Ja 

Songha Natt tabletter aTPL  d 2012 Nei 

Sefitude tabletter bVPL  d 2018 Nei 

Vitex agnus-castus L., fructus Femonia tabletter aTPL  d 2019 Nei 

Zea mays L., fruktblad Serelys tabletter aTPL  d 2014 Nei 
aTPL = Tradisjonelle plantebaserte legemidler  

bVPL = Veletablerte plantebaserte legemidler  

cGrønn silhuett: Dersom legemidlene har grønn silhuett i Felleskatalogen, står de ikke på WADAs dopingliste  

dNoen legemidler har markedsføringstillatelse (MT) uten norsk produktinformasjon, og er ikke markedsført. Norsk indikasjon er ikke 

tilgjengelig for disse preparatene og de står ikke i Felleskatalogen 
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Fig. 1: Tallene er fra Farmastat AS og viser salgstall for de mest solgte plantebaserte 

legemidlene blant apotekkjedene i Norge. Det mest solgte plantebaserte legemidlet i alle 

apotek er Sedix (Tørket ekstrakt av pasjonsblomst, Passiflora incarnata L.)  
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3.3 Plantebaserte produkter og bruk blant 

idrettsutøvere 

Kosttilskudd er næringsmidler som hører til under matloven (lov om matproduksjon og 

mattrygghet m.v.), og er dermed under kontroll av Mattilsynet (16). Kosttilskuddforskriften § 

3 definerer kosttilskudd som næringsmidler som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold 

(18). Produktene skal være konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer 

med en ernæringsmessig og/eller fysiologisk effekt. De skal omsettes i ferdigpakket (for 

eksempel kapsler, tabletter, pulverposer) og dosert form, beregnet til å inntas i små oppmålte 

mengder. Videre kan kosttilskudd deles inn i grupper basert på innholdsstoffer, 

tilberedningsform, eller bruksområde. Gruppene består av vitaminer og mineraler, 

kosttilskudd basert på marine oljer, kosttilskudd basert på vegetabilske oljer, pro- og 

prebiotika og plantebaserte kosttilskudd (urter, planter og deres ekstrakter) (17). Plantebaserte 

kosttilskudd kan inneholde de samme plantene som de som finnes i et plantebasert legemiddel 

dersom planten er merket som handelsvare på urtelisten. Men i motsetning til legemidler er 

det ingen krav om dokumentasjon om tilvirkning, god tilvirkningspraksis (good 

manufacturing practice, GMP) for kosttilskudd (19, 20). 

Idrettsutøvernes bruk av plantebaserte kosttilskudd har økt enormt og kan for eksempel være 

ekstrakt fra frø, røtter, blader, bark, bær eller blomster. De helsemessige fordelene fra 

plantene kan tilskrives sekundærmetabolitter for eksempel polyfenoler, terpenoider og 

alkaloider som kan gi flere ulike fysiologiske effekter hos mennesker (21).  

Årsaken til at idrettsutøvere bruker kosttilskudd, plantebaserte kosttilskudd og urter er blant 

annet fordi stress med intens trening og konkurranse ikke alene kan dekkes med mat, og de 

tror tilleggsbruk av dette kan gi spesifikke fordeler enten under trening eller konkurranser. 

Fordeler man kan få ved å ta plantebaserte kosttilskudd er forbedret treningseffekt, 

opprettholde helse og kondisjon i intense perioder av trening, økt muskelmasse og redusert 

fettprosent (22, 23).  

Planter, planteekstrakter og naturstoffer utgjør en stor og svært variert gruppe ingredienser i 

plantebaserte produkter. Plantebaserte legemidler inneholder ofte kun en plante, men noen 

preparater inneholder en kombinasjon av flere droger, slik som Kan Jang mikstur eller 

Valerina natt tabletter. Plantebaserte kosttilskudd kan inneholde flere titalls ulike planter, og 

https://lovdata.no/forskrift/2004-05-20-755/%C2%A73
https://lovdata.no/forskrift/2004-05-20-755/%C2%A73
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hver enkelt plante kan inneholde opp mot 1000 forskjellige substanser (17). Både 

plantebaserte kosttilskudd og andre kosttilskudd kan inneholde forbudte stoffer i henhold til 

dopinglisten. De siste årene har en rekke internasjonale studier rapportert at i 12-58 % av 

kosttilskudd som markedsføres til idrettsutøvere har det blitt gjort funn av stoffer som er 

forbudt i henhold til WADAs dopingliste (24). I Norge ble det gjort en studie hvor det ble 

undersøkt innhold av forbudte stoffer i kosttilskudd som selges på det norske markedet fra 

nettet, hvor totalt 93 høyrisikokosttilskudd fra nettbutikker ble undersøkt. Det viste seg at 8 av 

93 produkter (9 %) inneholdt stoffer som stod på dopinglisten. Stoffene som ble påvist er 

metylstenbolon, trendion, ostarin, ibutamoren, 6-β-bromoandrostendion, androsta-3,5-dien-

7,17-dion og higenamin (25).  

Det er viktig å ta i betraktning at plantebaserte kosttilskudd kan inneholde forbudte stoffer 

uten at det står informasjon om det på innholdslisten (26). I kosttilskudd som inneholder 

efedrin står det ofte kun de naturlige kildene til efedrin som Ma Huang eller Ephedra sinica 

som den aktive ingrediensen på pakningen. I andre tilfeller står det ikke noe navn på 

ingredienser, men at det er «rene urteingredienser». Slik feilmerking fører til at mange 

idrettsutøvere tror det er trygt å bruke plantebaserte kosttilskudd og faller i dopingfellen (27). 

Bruk av slike kosttilskudd som inneholder ulovlige stoffer kan føre til brudd på 

antidopingreglenementet og ikke minst gi helseskadelige effekter (25).  
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3.4 Planter med mulig prestasjonsfremmende effekt 

Det er en del planter som har påstått å ha mulig prestasjonsfremmende effekt i 

idrettssammenheng. Plantene finnes ofte i plantebaserte kosttilskudd og kan videre inneholde 

stoffer som er årsaken til effekten. Planter med mulig prestasjonsfremmende effekt vil bli 

gjennomgått i dette kapitlet.  

3.4.1 Planter som muligens øker testosteronnivå  

Tribulus terrestris  

Tribulus terrestris L. er et av de mest brukte plantene i kosttilskudd for å øke 

testosteronnivået og markedsføres for å gi forbedret muskelmasse og styrke. Disse fordelene 

hevdes å være en respons på økt luteiniserende hormon (hormon som stimulerer østrogen og 

testosteronproduksjon) og i dette tilfelle økning i testosteron (10, 28). Mekanismer for 

hvordan T. terrestris kan utøve sine effekter har ikke blitt belyst, men det har vært antydet at 

steroidsaponiner som finnes i urten er virkestoffene, riktignok uten at det foreligger 

eksperimentelle data (29). Videre ble det gjort en systematisk gjennomgang i 2014,  som 

konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig bevis for å støtte oppfatningen om at tilskudd 

med T. terrestris har en betydelig effekt på å øke sirkulerende testosteronnivåer hos 

mennesker (30). 

Eurycoma longifolia  

Eurycoma longifolia Jack er en populær urt i landene i Sørøst-Asia (22). Det er dens 

potensielle effekter på seksuell funksjon og anabole effekter på skjelettmuskulaturen som har 

skapt interesse for bruken av dette som et agens for å øke fysisk prestasjonsevne (10). 

Mekanisme bak denne påståtte effekten av E. longifolia har ikke blitt belyst, men quassinoidet 

eurycomanone (som er et stoff i E. longifolia), er rapportert å gi testosteronforbedrende 

egenskaper (31). Videre var det en studie som konkluderte med at seks uker tilskudd med E. 

longifolia (400 mg daglig) ikke påvirket testosteron-epitestosteron forholdet hos mannlige 

fritidutøvere (32). Det kreves videre undersøkelser for å se om E. longifolia øker fysisk 

prestasjonsevne og om potensielle mekanismer hos mennesker kan gi bekymringer fra et 

antidopingperspektiv (10). 
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3.4.2 Planter med mulig stimulerende effekt 

Guarana 

Guarana (Paullinia cupana Kunth) er en plante i Sør-Amerika. Frøene inneholder koffein (2,5 

til 5 prosent), teofyllin og teobromin i små mengder, sammen med store mengder tanniner 

(33). Guarana brukes som kosttilskudd for å undertrykke appetitt, motvirke tretthet og 

forbedre fysisk prestasjon. Virkningsmekanismen til guarana kommer av at de aktive 

ingrediensene koffein og teofyllin virker som antagonister på adenosin reseptor (10). En 

studie som undersøkte effekten av et tilskudd som inneholdt guarana og Ma Huang (Ephedra 

sinica) viste betydelig fettreduksjon og vekttap hos mennesker (34). En annen studie som ble 

gjort på mus viste at guarana reduserte utmattelse hos mus som ble tvunget til å svømme, og 

at det bedret hukommelse i rotter (35).  

Ephedra Sinica / Ma Huang  

Ma Huang er en tradisjonell kinesisk medisin fra plantearten Ephedra sinica Stapf. E. sinica 

er en naturlig kilde til efedrin, pseudoefedrin, norefedrin (fenylpropanolamin) og 

norpseudoefedrin (katin). Efedrin og beslektede alkaloider er sympatomimetiske midler 

(stimulerende effekt i visse deler av nervesystemet) som har effekter lik adrenalin i kroppen 

(36). Det er usikkert om E. sinica har noen reell ergogen effekt (37). 

Citrus aurantium  

Slankemidler markedsføres ofte som «ephedra-fri» og inneholder vanligvis Citrus aurantium 

L. (bitterappelsin; pomerans) som erstatning for ephedra. Skallet av bitterappelsin er kjent 

som Zhi Shi i tradisjonell kinesisk medisin. De viktigste aktive ingrediensene i C. aurantium 

er blant annet sympatomimetikaene synefrin og oktopamin (38). Synefrin virker ved α1- 

adrenerge reseptor som fører til vasokonstriksjon og økt blodtrykk (39). Resultater fra 

dyremodeller antyder at oktopamin i C. aurantium kan gi termogen effekt (øker kroppens 

varmeproduksjon) hos mennesker (40). «Ephedra-frie» vekttapprodukter inneholder ofte en 

kombinasjon av C. aurantium, og guarana samt grønn te som er rik på metylxanthiner. Det er 

denne kombinasjonen av synefrin, oktopamin og metylxanthiner som antas å gi 

vektreduserende effekter (10).  
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3.4.3 Andre planter med mulig prestasjonsforbedring 

Ginseng  

Ginseng har blitt brukt i århundrer i tradisjonell kinesisk medisin og er en svært vanlig 

ingrediens i kosttilskudd som brukes som helsefremmende middel og påstås å øke den fysiske 

prestasjonen. Koreansk ginseng (Panax ginseng C.A. Mey) brukes oftest som et hjelpemiddel 

for å øke fysisk prestasjon, men det finnes også andre arter som amerikansk ginseng (Panax 

quinquefolius L.) og russisk ginseng (Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim., 

sibirsk ginseng), som imidlertid ikke hører til slekten Panax (10). De viktigste aktive 

ingrediensene i koreansk ginseng er ginsenosider, som antas å ha fordeler knyttet til 

utmattelse (41). Det er begrenset forskning av god kvalitet for å støtte påstander om at den 

kan øke fysisk prestasjon (42).  

Rosenrot 

Rosenrot, Rhodiola rosea L. er en urt som finnes i de arktiske og fjellrike områdene i Europa 

og Asia. Urten har blitt brukt for mange formål og har fått spesiell interesse som et 

kosttilskudd under trening på grunn av de påståtte fordelene med å hindre utmattelse (10). En 

systematisk gjennomgang konkluderte med at R. rosea-tilskudd kan ha en positiv effekt på 

fysisk og psykologisk ytelse, men studiene som ble gjennomgått hadde metodologiske 

svakheter, og det er vanskelig å trekke konklusjoner (43). Videre var det en studie som viste 

at R. rosea-tilskudd virket som immunbeskyttende middel hos maratonløpere ved å gi 

redusert virusreplikasjon. Studien viste ingen antibakteriell effekt (44). Ytterligere forskning 

er nødvendig for å belyse de potensielle fordelene ved R. rosea (10). 
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3.5 Plantene som inngår i plantebaserte legemidler 

med markedsføringstillatelse i Norge 

• Norske plantenavn er hentet fra Statens legemiddelverks nettside 

(https://legemiddelverket.no/), 2019, Wikipedia (no.wikipedia.org), 2019, og  

Urtekilden (http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm), 2019. 

• Norsk familienavn er hentet fra Urtekilden 

(http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm), 2019, Wikipedia 

(no.wikipedia.org), 2019, og Store Norske Leksikon (https://snl.no/), 2019.  

• Engelske navn er hentet fra Urtekilden 

(http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm), 2019 og Wikipedia 

(en.wikipedia.org), 2019. 

• Når synonymer ofte er benyttet i litteraturen, er disse angitt. Synonymer er hentet fra 

The Plant List (http://www.theplantlist.org/), 2020 

3.5.1 Aesculus hippocastanum L. 

Norsk navn: Hestekastanje    

 

 

 

 

     Fig. 2: Hestekastanjetreet i blomstring. 

Engelsk navn: Horse chestnut  

Familie: Lønnefamilien  

 

 

Botanisk forhold: Hestekastanjetreet kan bli svært høy med blader som er sjukoblet. Treet 

består av blomster som er hvite eller rosa i en opprett klase. Frukten til hestekastanjetreet 

består av en kapsel som er vanligvis piggete og grønne og inneholder blanke, brune frø (45).  

https://legemiddelverket.no/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm
http://www.wikipedia.org/
https://snl.no/
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm
http://www.wikipedia.org/
http://www.theplantlist.org/
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Opprinnelse: Hestekastanje kommer opprinnelig fra et lite område på Balkan i det sørøstlige 

Europa: Nord-Hellas, Albania, republikken Makedonia, Serbia og Bulgaria. Det dyrkes i ulike 

steder som hager, parker og langs bygater i mange områder i verden, også i Norge (46). 

Kjemiske innholdsstoffer: De antatt viktigste aktive stoffene som finnes i hestekastanje 

frøekstrakt er aescin og flavonoider. Aescin er en blanding av acylerte saponiner 

(triterpenglykosider). Aglykonene er i hovedsak protoaescigenin og barringtogenol. 

Flavonoidene inkluderer glykosider av quercetin og kaempferol, og proanthocyanidiner 

procyanidin A2 og B2). Andre innholdsstoffer inkluderer, kumariner (fraxin og aesculin), 

steroler, eteriske oljer og stivelse (47, 48).  

Terapeutisk effekt: Hestekastanjeekstrakt er vist å ha antiødemiske egenskaper, 

antiinflammatoriske aktiviteter og venotoniske egenskaper (49). Det er også vist at 

hestekastanje er effektiv ved lidelser som hemoroider (46). Videre blir den også brukt topikalt 

mot smerter og hevelser i forbindelse med skader fra idrett som blåmerker og forstuing (50). 

Det er gjort flere studier på ekstrakt av hestekastanjer mot kronisk venøs insuffisiens, med 

symptomer som smerte i beina, åreknuter, hevelser og kløe, og det ble konkludert med at 

ekstraktet hadde effekt, men at det ikke var klargjort hvilket eller hvilke stoffer som sto for 

effekten (47). En Cochrane-vurdering (51) kom til tilsvarende resultat. Bivirkninger ble 

vurdert som ubetydelige.  

 

Markedsføring: Hestekastanjepreparatet Venastat (Boehringer Ingelheim) har 

markedsføringstillatelse som veletablert plantebasert legemiddel i Norge. Indikasjon: Kronisk 

venøs insuffisiens, som er forbundet med åreknuter, ødem i bena, tyngdefølelse, smerter, kløe, 

spenningsfølelser og kramper i leggene (52). 
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3.5.2 Althaea officinalis L. 

Norsk navn: Legestokkrose 

   Fig. 3: Legestokkrose i blomstring.  

Engelsk navn: Marshmallow 

Familie: Kattostfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Althaea officinalis er en 60-120 cm høy og svært motstandsdyktig plante. 

Planten består av blader som er korte, og noen sekundær blader som er smalere og hengende. 

Blomstene er rødhvite med hjerteformede kronblad i klynger. Frøene er mørkebrune, 

nyreformet og komprimerte. A. officinalis har frukt som er platelignende og åpner seg i to 

(mericarps) (53).  

Opprinnelse: Legestokkrose er hjemmehørende i Asia, Europa og USA (54).   

Kjemiske innholdsstoffer: Røttene av planten inneholder slim polysakkarider, pektiner, 

stivelse, fenoliske syrer, glykosider, flavonoider, kumariner, fytosteroler, kalsiumoksalat, fett, 

tanniner, aminosyrer, asparagin og glycin betain (55). Roten er den eneste delen av planten 

som har European Medicines Agency (EMA) monografi. Andre plantedeler er mindre brukt 

og mindre undersøkt, men bladene er rapportert å inneholde flavonoider og slimstoffer (56, 

57). 

Terapeutisk effekt: Både bladene og roten brukes internt mot hoste og bronkialplager. 

Ekstrakter av begge brukes av og til for mage- og urinveisbetennelse generelt, og for 

blærekatarr (50). I tillegg er bladene rapportert å ha sårhelende effekt (58). Slimet i altearot 

har påvist biologisk aktivitet, inkludert stimulering av fagocytose in vitro. Antimikrobielle og  

noe betennelsesdempende aktiviteter er også dokumentert (55, 59, 60). Noen polysakkarider 

isolert fra røttene har vist seg å ha antitussiv aktivitet (61).  

Markedsføring: Althaea radix (altearot) inngår i Bronwel Comp mikstur, Bronwel natt 

mikstur (ikke markedsført i Norge) og Bronwel Comp pastill (fra Kwizda Pharma GmbH) 
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sammen med timian. Dette er tradisjonelle plantebaserte legemidler. Indikasjon: Lindre 

irritasjon i svelg og hals ved tørrhoste (52).  

3.5.3 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 

Norsk navn: Melbær 

  Fig. 4: Bilde av melbærbusk. 

Engelsk navn: Bearberry 

Familie: Lyngfamilien  

Synonymer: Arbutus uva-ursi L., og andre 

 

Botanisk forhold: Melbær ligner mye på tyttebær og er en grønn halvbusk (62). 

Melbærbladene er skinnende og mørkegrønne på overflaten mens undersiden er lys grønn. De 

er vanligvis 7-30 mm lange og 5-12 mm brede. Det er i mai planten blomstrer med hvite eller 

lys rosa klokkeblomster. Om høsten vil tyttebærlignende bærene modnes og er steinfrukter 

(62, 63).  

Opprinnelse: Melbær er utbredt i Nord-Amerika, Nord-Europa og Nord-Asia. Planten finnes 

over hele landet i Norge (62). 

Kjemiske innholdsstoffer: De antatt viktigste innholdsstoffene er arbutin (hydrokinon β-

glykosid), hydrokinon derivater (hydrokinon, metylarbutin) (64), polyfenoler (tanniner), 

fenoliske syrer, flavonoider, iridoidglukosider, triterpener, enzymer og andre stoffer som 

allantoin, harpiks, eteriske olje og voks (63).  

Terapeutisk effekt: Arbutin hydrolyseres med β-glukosidase for å gi det aktive komponenten 

hydrokinon. Hydrokinon er et fenolisk antiseptisk middel. Denne forbindelsen er aktiv mot 

mange bakterier, for eksempel de som kan forårsake urinveisinfeksjon som Escherichia colii, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis og Staphylococcus aureus. Hydrokinon har også 

astringerende egenskaper. Melbær er også mildt vanndrivende og motvirker overskudd av 

urinsyre i urinen (50). 
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Markedsføring: Ekstrakt av melbærblad inngår sammen med bjørkebladekstrakt og ekstrakt 

av kanadagullris (Solidago canadensis L.) eller kjempegullris (Solidago gigantea Ait.) i 

Cysticina drasjerte tabletter (DextReg EURL). Indikasjonen for dette preparatet er «lindring 

av symptomer ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner, som svie ved vannlating 

og/eller hyppig vannlating hos kvinner». Lyngonia filmdrasjerte tabletter (Florealis ehf) 

inneholder bare melbærbladekstrakt og har tilsvarende indikasjonsområde. Begge disse er 

tradisjonelle plantebaserte legemidler (52).  

3.5.4 Betula pendula Roth. og Betula pubescens Ehrh. 

Norsk navn: Bjørk 

 

 

 

Engelsk navn: Birch 

Familie: Bjørkefamilien  

Synonymer: Betula verrucosa Ehrh. 

(= Betula pendula); Betula alba L. (= 

Betula pubescens)., og andre 

 

Botanisk forhold: Betula pendula (hengebjørk) og Betula pubescens (dunbjørk) ligner 

hverandre i deres generelle utseende og har vært brukt på samme måte. Bjørk er et tre som 

kan bli opptil 15 m høyt, med adskilte hann- og hunnrakler på det samme treet. Bjørk kan 

også være krypende busk. De har en glatt og hvit bark, men når den blir eldre, sprekker den 

opp og blir ruglete. Bjørk har oftest blader som er taggete med lang spiss (45).  

Opprinnelse Begge artene har et bredt naturlig distribusjonsområde fra Atlanterhavet til 

østlige Sibir. Ikke minst finnes det mye av dem i skogene i Nord-Europa (65).  

Fig. 5: Betula pendula 

treet.  

Fig. 6: Betula pubescens 

treet.  
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Kjemiske innholdsstoffer: Blant de viktigste innholdsstoffene er flavonoidglykosider, 

fenoliske komponenter, kaffesyre, klorogensyre, lignaner, diarylheptanoider, triterpener, 

malonylestere, proanthocyanidiner, lipider, fettsyrer og eterisk olje (66). 

Terapeutisk effekt: Foreløpige studier om bruk av bjørkebarkekstrakt til behandling av 

aktinisk keratose og normalisering av leverfunksjon ved hepatitt viser lovende effekter. 

Aktive bestanddeler i bladekstraktet har kjente antiinflammatoriske og antioksidant 

egenskaper (64).  

Markedsføring: Bjørkebladekstrakt inngår i Cysticina drasjerte tabletter sammen med 

melbærbladekstrakt. Se punkt 3.5.3, Arctostaphylos uva-ursi. 

3.5.5 Cimicifuga racemosa (L). Nutt.  

Norsk navn: Klaseormedrue  

 

     

 

Fig. 7: Klaseormedrue før blomstring.  

Engelsk navn: Black cohosh 

Familie: Soleiefamilien  

Synonymer: Actaea racemosa L., 

Actaea monogyna Walter., og andre 

 

Botanisk forhold: Cimicifuga racemosa er en kraftig, flerårig plante. Den blir 1 m høy uten 

blomster, med blomster kan den bli omtrent 2,5 m høy. Blomsterstenglene kommer fra den 

tykke mørke rotstokken (rhizomet). Bladene er lysegrønne og tredelte med treflikete 

endeblad, der den midterste bladfliken er den største. Planten består også av småblader som er 

skarpe og sagtannet. Planten får hvite blomster (67).  

Opprinnelse: Planten kommer opprinnelig fra det østlige USA og Canada (68). 

Kjemiske innholdsstoffer: Tørket hel eller fragmentert rotstokk og rot av C. racemosa 

inneholder minimum 1 % triterpenglykosider. Acetylacteol, cimigenol og shengmanol 

representerer de viktigste aglykonene, og arabinose og xylose er de dominerende 

sukkerdelene. Videre inneholder rot og rotstokk også fenylpropanoider som for eksempel 
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kaffesyre derivater. Andre bestanddeler som planten inneholder er et syklisk guanidinalkaloid, 

cimipronidin, N--methylserotonin, stivelse, fettsyrer, harpiks og tanniner (68, 69)  

Terapeutisk effekt: Hormonelle og antiinflammatoriske effekter er blitt beskrevet for 

klaseormedrue, og reduksjoner i konsentrasjoner av luteiniserende hormon i serum er blitt 

dokumentert for metanolekstrakt og lipofile ekstrakter, men det er motstridende data om 

østrogenaktiviteten til urten. Det finnes noen rapporter fra randomiserte, placebokontrollerte 

kliniske studier om effekt på menopausale symptomer. Bruk av urten ser ut til å være trygt 

hos kvinner med tidligere brystkreft, men flertallet av studiene om effektiviteten av slik 

urtebehandling har ikke blitt utført hos kvinner med brystkreft, og mange har kort varighet 

(50). Noen kliniske bevis støtter bruk av C. racemosa  for å behandle hetetokter, svette, 

søvnforstyrrelser og nervøs irritabilitet, selv om resultatene av studiene er motstridende (64). 

Markedsføring: Ekstrakt av rotstokk av C. racemosa finnes i Klimadynon filmdrasjerte 

tabletter (Bionorica SE), som har markedsføringstillatelse, men er ikke markedsført i Norge, 

samt i Remifemin tabletter (Schaper & Brümmer), som har status som veletablert plantebasert 

legemiddel med indikasjon «til bruk mot plager i overgangsalderen som hetetokter og 

svetting». Ekstrakt av rotstengel og rot inngår også i Cimicum drasjerte tabletter (ARAC AT 

Regulatory Affairs Consulting) med indikasjon «lindring av plager i overgangsalderen som 

hetetokter, nattsvette, lett dempet humør og mild uro». Dette er et tradisjonelt plantebasert 

legemiddel (52). 

3.5.6 Dactylis glomerata L. 

Norsk navn: Hundegras  

 

 

 

  

         

Engelsk navn: Cock’s-foot 

Familie: Gressfamilien  

 

Fig. 8: Bilde av hundegras. 
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Botanisk forhold: Hundegras er et flerårig gress med oppreiste eller bøyde blomstrende 

stilker og kan være 15-140 cm høy. Bladene er hårløse, flate, foldet langs midtlinjen, 10-45 

cm lange og 2-14 mm brede. Blomsterhodet er 7-20 cm langt, ensidig, oppreist, med greinene 

tett sammen og pigglignende. Alle grenene ender i flere tette klynger av småaks (70).  

Opprinnelse Planten er opprinnelig fra Eurasia, men har blitt introdusert til mange tempererte 

land rundt om i verden og har blitt spredt som lavtvoksende gress mange steder (70). 

Kjemiske innholdsstoffer: Planten er rapportert å inneholder protein, fett, karbohydrat, fiber, 

aske, kalsium, fosfor, jern, kalium, β-karotenekvivalent og tiamin (71). Det er ikke gjort 

særlig mye arbeid på sekundærmetabolitter i Dactylis glomerata, men flavonoider og 

fenoliske syrer har vært rapportert (72). 

Terapeutisk effekt: Det er gjort svært lite om terapeutisk bruk av denne planten (70). Det er 

kjent at pollen av D. glomerata kan gi allergiske symptomer (73). 

Markedsføring: Ekstrakt av pollen av D. glomerata inngår, sammen med pollenekstrakter fra 

mange andre planter, i Serelys filmdrasjerte tabletter (S.E.R.P. Sales (UK) Limited). Dette er 

godkjent som tradisjonelt plantebasert legemiddel, med indikasjon: lindre symptomer på 

premenstruelt syndrom i dagene før menstruasjonen. Lindre plager i forbindelse med 

overgangsalderen (klimakteriebesvær) (52). 

3.5.7 Echinacea purpurea (L.) Moench. 

Norsk navn: Purpursolhatt   

 

 

 

Fig. 9: Purpursolhatt blomster.  

Engelsk navn: Purple coneflower 

Familie: Kurvplantefamilien  

 

 

Botanisk forhold: Purpursolhatt kan bli 1 m høy og er en hårete, flerårig plante. Planten 

består av blomster hvor blomsterstengelen er opprett og forgreinet. Basisbladene kan være 
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opptil 15 cm lange og 5-12 cm brede. De er ofte ovale til lansettformede. Stengelbladene er 

4,5-9 cm brede. Planten består av rosa eller sjeldent hvite prestekragelignende blomster med 

svakt hengende randkroner (74). 

Opprinnelse: Purpursolhatt kommer opprinnelig fra de sørlige og sentrale delene av USA 

(74). 

Kjemiske innholdsstoffer: Et stort antall innholdsstoffer er identifisert, og de som oftest er 

assosiert med biologiske aktivitet er polysakkarider, glykoproteiner, kaffesyrederivater og 

alkamider (en kompleks blanding av umettede fettsyreamider) (45).  

Terapeutisk effekt: Generelt sett gir et ganske stort antall kliniske studier og serier av 

metaanalyser indikasjoner på at Echinacea purpurea preparater ser ut til å være effektive både 

i reduksjon av symptomer, varighet og forekomst av forkjølelse (64). Bruk av Echinacea mot 

forkjølelse er behandlet i en Cochrane-rapport (75).  

Markedsføring: Ekstrakt av E. purpurea inngår sammen med bladekstrakt av Justicia 

adhatoda og rotekstrakt av Eleutherococcus senticosus i Kan Jang mikstur (Midsona 

Sverige), som er et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Indikasjonen er: lindring av 

symptomer ved forkjølelse hos voksne, eldre og ungdom over 12 år (52). 

3.5.8 Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.  

Norsk navn: Russisk rot, Sibirsk 

ginseng  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 10: Russisk rot planten med frukter. 

Engelsk navn: Siberian ginseng 

Familie: Bergflettefamilien  

Synonymer: Acanthopanax asperatus 

Franch. & Sav., A. senticosus (Rupr. 

& Maxim) Harms., og andre  
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Botanisk forhold: Eleutherococcus senticosus er en kraftig busk som kan bli 2 m eller 

høyere. Selve roten er cirka 1,5 cm i diameter og vokser som tett vev i jorden. Planten har 

gråbrune greiner som er dekt med tynne og nedover pekende torner. Bladene er lysegrønne og 

er delt igjen i 3-5 småblader. Busken kan ha tre typer blomster hvor blomsterfargen kan 

variere fra lys fiolett til gul. I tillegg har den av bærlignende, ovale frukter (76).   

Opprinnelse: Busken er viltvoksende i nordøstlige Kina, østlige Russland, Korea og på 

Japans nordligste øy Hokkaido. Som medisinplante er den opprinnelig brukt i Kina og 

Russland, men urten dyrkes også i Øst-Europa (76).  

Kjemiske innholdsstoffer: De viktigste aktive stoffene er fenylpropaner, lignaner, 

kumariner, triterpensaponiner, og polysakkarider. Andre komponenter er steroider, 

karbohydrater og fettsyrer (77-80). 

Terapeutisk effekt: Kliniske data for virkning av E. senticosus er begrenset, selv om noen in 

vitro og in vivo-studier støtter bruken av roten som et adaptogen, noe som kan tyde på at den 

blant annet har anti-stress, anti-ulcer, anti-cancer, antiinflammatoriske og hepatoprotektive 

egenskaper (64). Se også kapitel 5.1.1. 

Markedsføring: Ekstrakt av E. senticosus inngår i Kan Jang mikstur. Se punkt 3.5.7, 

Echinacea purpurea. 

3.5.9 Ginkgo biloba L.  

Norsk navn: Tempeltre  

  

 

 

 

  

Fig. 11: Bilde av tempeltre.  

Engelsk navn: Maidenhair tree 

Familie: Tempeltrefamilien 
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Botanisk forhold: Ginkgotreet kan bli opptil 40 m høyt og har toflikede, vifteformede blader. 

Vanligvis sitter tre til seks blader tett sammen. Det finnes separate hann- og hunn-trær. Hann-

blomstene finnes i tykke, gule, hengende rakler og blir inntil 8 cm lange, mens hunn-

blomstene er runde og sitter enkeltvis på lange stilker. Blomstringen skjer først når treet er 30-

40 år gammelt. Frøet til treet ligner på en steinfrukt og er 2-3 cm langt og ovalt (81).  

Opprinnelse: Treet er opprinnelig viltvoksende og har lenge vært dyrket som et hellig tre i 

Kina og Japan. Frø av tempeltreet nådde Europa på 1700-tallet og ble raskt populært etter det 

(81).   

Kjemiske innholdsstoffer: Ginkgotreet inneholder terpener (ginkgolider, bilobalid), 

flavonoider, organiske syrer, polyacetatderivater som alkylfenoler, og andre stoffer som 

karbohydrater, diverse organiske komponenter og uorganiske komponenter (82).  

Terapeutisk effekt: Ginkgo har vist forbedring av blodgjennomstrømningen i hjernen med 

mulig effekt mot kognitiv svekkelse, tinnitus og svimmelhet, samt forbedring av 

blodstrømmen i ytre ekstremiteter (perifer arteriopati). Det har vært foreslått at ginkgo kan ha 

kreftdempende egenskaper som er relatert til antioksidant, anti-angiogen og genregulerende 

effekter (82), men kliniske studier har ikke kunnet bekrefte dette (83). Se også kapitel 5.1.2. 

Markedsføring: Preparatet Bio-Biloba filmdrasjerte tabletter (Pharma Nord) inneholder 

ekstrakt av ginkgoblader. Dette er et tradisjonelt plantebasert legemiddel med 

indikasjonsområde bedring av blodsirkulasjon ved kalde hender og føtter (52). Dette 

indikasjonsområdet er forskjellig fra de fleste europeiske land, hvor ginkgopreparater er 

godkjent som veletablerte plantebaserte legemidler med hovedindikasjon mot kognitive 

svekkelser (82). 

 

 

 

 



25 

 

3.5.10 Harpagophytum procumbens D.C. og Harpagophytum 

zeyheri Decne.  

Norsk navn: Djevelklo     

  

  

 

  

  

  

Fig. 12: Bilde av djevelklo.  

 

Engelsk navn: Devil’s claw 

Familie: Sesamfamilien 

 

*Harpagophytum zeyheri er en annen art som brukes på samme måte som djevelklo (84). 

 

Botanisk forhold: Djevelklo er en krypende plante som er flerårig. Den har en stengel som 

kan bli 1,5 m lang med flikete blader som er hvithåret på undersiden. Planten har røde eller 

lilla blomster som er cirka 5 cm i diameter og er trompetformede. Fruktene har harde, bøyde 

tagger som ligner på klør. Det er rotknollene som brukes medisinsk. Disse kan bli 25 cm 

lange og 6 cm tykke, og veie opptil 0,5 kg (45, 84). 

Opprinnelse: Planten er viltvoksende på Kalaharisavannen i Sør-Afrika og Namibia (84).  

Kjemiske innholdsstoffer: Iridoider er de mest kjente forbindelsene fra slekten og inkluderer 

harpagosid, ofte ansett for å være en viktig aktiv bestanddel i tillegg til harpagid og 

procumbid. Andre forbindelser i djevelklorot inkluderer fenoliske glykosider som acteosid og 

isoacteosid, harpagoquinoner, flavonoider, fytosteroler og karbohydrater (64). Det acylerte 

fenoliske glykosidet 6-acetylacteosid er funnet i Harpagophytum procumbens, men ikke i H. 

zeyheri, og det brukes for å skille mellom de to artene (85).  

Terapeutisk effekt: Mest farmakologisk og klinisk forskning er utført ved bruk av 

standardiserte ekstrakter av roten for behandling av revmatiske tilstander og smerter i 

korsryggen. Flere kliniske studier, inkludert noen placebokontrollerte dobbelt-blindeforsøk, 

viser effekt til disse ekstraktene overfor placebo hos blant annet pasienter med artrose, ikke-

radikulære ryggsmerter og andre former for kroniske og akutte smerter. Djevelklorot tolereres 

generelt godt og kan være et alternativ til nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 

som ofte har bivirkninger i mage-tarmkanalen (50).  
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Markedsføring: Ekstrakt av H. procumbens og/eller H. zeyheri rot inngår i to tradisjonelle 

plantebaserte legemidler: Flexiloges filmdrasjerte tabletter «Dr.Loges + Co. GmbH». 

Indikasjonsområde: å lindre smerte ved mild osteoartitt (leddslitasje), og: Harpatinum myke 

kapsler «Florealis ehf». Indikasjonsområder: 1. For å lindre milde leddsmerter. 2. For å lindre 

fordøyelsesforstyrrelser som oppblåsthet, flatulens og midlertidig tap av appetitt (52). 

3.5.11 Hedera helix L.  

Norsk navn: Bergflette, eføy  

Engelsk navn: Ivy 

Familie: Bergflettefamilien  

 

 

Botanisk forhold: Hedera helix er en grønn klatreplante. Den kan blant annet feste seg til 

steder som fjell, mur, trestammer, husvegger ved hjelp av mange klatrerøtter som sitter tett på 

greinene. Bladene er mørke grønne og oftest med bleke årer. Det er to typer blader man kan se 

på bergflette. Den ene type har håndflikete blad, mens blomsterbærende skudd har hele, 

ovalformede blad. Blomstene er samlet i skjermformede blomsterstander og kan være 

gulgrønne. Bergflette har blåsvarte bær (86).   

Opprinnelse: Bergflette er opprinnelig fra Europa, Vest-Asia og Kaukasus. I Norge er den 

vanlig langs kysten fra midtre Oslofjord til Bergen (86).  

Kjemiske innholdsstoffer: H. helix inneholder 2,5- 6 % bisdesmosidiske triterpensaponiner 

med hederagenin, oleanolsyre og bayogenin som aglykoner og med acylerte sukker. 

Hovedsaponinet er hederasaponin C. Videre inneholder den små mengder av 

monodesmosidsaponiner, samt andre stoffer som flavonoider, kaffesyrederivater, 

kumaringlykosidet scopolin, polyacetylenene falcarinon, falcarinol og 11,12-

dihydrofalcarinol, fytosteroler, eteriske oljer, hamamelitol og aminosyrer (87).  

Fig. 13: Håndflikete 

blader av bergflette.  
Fig. 14: Hele 

blader av bergflette.  
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Terapeutisk effekt: Eføyekstrakt brukes som et slimløsende middel preparater for bronkitt 

og katarr. Saponiner og sapogeniner er de viktigste aktive ingrediensene som virker 

slimløsende og soppdrepende. Det er utført kliniske studier, men videre arbeid er nødvendig. 

Videre har både saponin- og flavonoidfraksjonene spasmolytiske effekter (50).  

Markedsføring: Bisolhelix sirup «Sanofi-Aventis Norge AS» er godkjent som veletablert 

plantebasert legemiddel. Det inneholder ekstrakt av eføyblader. Dette preparatet markedsføres 

ikke i Norge og har ingen produktinformasjon. Prospan mikstur «Engelhard Arzneimittel» er 

også godkjent som veletablert plantebasert legemiddel, og inneholder også ekstrakt av 

eføyblader. Indikasjon: Slimløsende middel ved slimhoste (52). 

3.5.12 Humulus lupulus L. 

Norsk navn: Humle    

 

 

 

 

Engelsk navn: Hops 

Familie: Hampefamilien  

Synonymer: Lupulus humulus Mill., og 

andre.   

 

Botanisk forhold: Humle er en raskt voksende slyngplante som kan vokse opptil 18 cm i 

døgnet på forsommeren. Dermed er det den planten som har raskest vekst i norsk natur. 

Stengelen slynger seg mot høyre. Bladene er store og håndflikete og sitter parvis motsatt på 

stengelen. Stengelen og bladene er dekket av tallrike stive hår som sikrer at planten får feste 

som klatreplante. Det finnes både hann- og hunnplanter av humle. Hannblomstene er grein 

lignende knipper, mens hunnblomstene er konglelignende (88).   

Opprinnelse: Humle er utbredt i Europa, det nordlige Asia og i Nord-Amerika. I Norge er 

planten vanlig og vokser vilt nordover til Nordland (88).  

Fig. 15: Bilde av humleplanten. 
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Kjemiske innholdsstoffer: Humleblomsten inneholder bitterstoffer som humulon og lupulon 

(prenylerte floroglucinolderivater), eteriske oljer og flavonoider. Andre innholdsstoffer 

inkluderer proanthocyanidiner, fenoliske syrer, proteiner, polysakkarider og mineraler (89).  

Terapeutisk effekt: Studier i mennesker som støtter tradisjonell bruk av humle er begrenset. 

Kliniske studier har undersøkt beroligende effekter av humle bare i kombinasjon med andre 

botaniske medisiner, hovedsakelig valerianarot. En randomisert, dobbeltblind kontrollert 

studie hos personer som lider av søvnforstyrrelser, viste ekvivalent effektivitet og toleranse 

mellom humle-valeriana preparatet og et benzodiazepin. Isohumulonderivater fra humle har 

vist seg å ha gunstig effekt ved diabetes og overvekt. I en studie med personer med mild type-

2 diabetes ble 100 mg av et isohumulon-ekstrakt som ble administrert to ganger daglig vist å 

redusere blodsukkeret, hemoglobin A1C og systolisk blodtrykk etter åtte uker (64).   

Markedsføring: Valerina Natt filmdrasjerte tabletter «Pharbio Medical» er godkjent som 

tradisjonelt plantebasert legemiddel. I tillegg til ekstrakt av humleblomster inneholder det 

ekstrakt av valerianarot og ekstrakt av sitronmelisseblad. Indikasjon: til bruk ved lette 

søvnforstyrrelser (52). 

3.5.13 Hypericum perforatum L. 

Norsk navn: Prikkperikum   

 

 

 

 

Fig. 16: Prikkperikum i blomstring.  

Engelsk navn: St. John’s wort 

Familie: Perikumfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Hypericum perforatum er en flerårig urt som kan bli 30-80 cm høy og 

greiner seg ut på toppen. Planten har gule blomster. Bladene sitter motsatt og er små og har 

mange prikker (oljefylte kjertler). Begerbladene (ytterste blomsterbladene) er spisse. De gule 

kronbladene har svarte kjertler som prikker og striper (90).  
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Opprinnelse: Prikkperikum kommer opprinnelig fra Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia, og 

er naturalisert i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Asia og Australia (90).  

Kjemiske innholdsstoffer: Flere grupper av kjemiske forbindelser er viktige for den 

biologiske aktiviteten. Hypericin (et rødfarget antrakinonderivat) og hyperforin (et komplisert 

terpenlignende molekyl) antas å være involvert. I tillegg er flavonoider og polymere av disse 

(proantocyanidiner) viktige innholdsstoffer (45).  

Terapeutisk effekt: Betydelige kliniske data, inkludert metaanalyser, har vist at 

prikkperikum er bedre enn placebo, og like effektivt som syntetiske antidepressiva til 

behandling av visse typer depresjoner. Videre er det sett sårhelende effekter fra prikkperikum. 

En hyperforinrik krem har vist seg å kunne styrke hudbarriere funksjonene ved å redusere 

radikal dannelse og stabilisere stratum lipider under infrarød stråling over fire uker hos 

forsøkspersoner. Videre har det også blitt sett betennelsesdempende effekt i in vivo-studie. 

Perikumpreparater er påstått å ha positiv effekt ved behandling av alkoholisme (64), men ser 

ikke ut til å være testet klinisk for det (91). 

Markedsføring: Hypericum STADA harde kapsler «Stada Arzneimittel» inneholder ekstrakt 

av H. perforatum, herba. Det er godkjent som veletablert plantebasert legemiddel, med 

indikasjon: kortvarig behandling av symptomer ved mild nedstemthet. Cimicum drasjerte 

tabletter «ARAC AT Regulatory Affairs Consulting» er godkjent som tradisjonelt 

plantebasert legemiddel. Det inneholder ekstrakt av H. perforatum (plantedel ikke spesifisert) 

og ekstrakt av rotstengel og rot av Cimicifuga racemosa. Indikasjon lindring av plager i 

overgangsalderen som hetetokter, nattesvette, lett dempet humør og mild uro (52). 

3.5.14 Justicia adhatoda L. 

Norsk navn: Adatoda  

 

 

 

Fig. 17: Adatoda i blomstring.  

Engelsk navn: Malabar nut 

Familie: Akantusfamilien  

Synonymer: Adhatoda vasica Nees., og 

andre 
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Botanisk forhold: Adatoda er en liten eviggrønn plante og kan bli 50-90 cm høy. Bladene er 

10-16 cm i lengden og 5 cm brede. Planten blomstrer vanligvis med hvite blomster. 

Blomsterstanden viser tette, store og aksillære pigger. Fruktene er små og har klubbeformede 

kapsler. Spredning skjer ved at frø kastes ut fra planten (92).  

Opprinnelse: Planten er opprinnelig fra Afghanistan, Assam, Bangladesh, Øst-Himalaya, 

India, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam (93).  

Kjemiske innholdsstoffer: De mest studerte kjemiske komponentene i planten er et bittert 

kinazolinalkaloid, vasicin, som er tilstede i bladene, røttene og blomstene. Bladene inneholder 

også flere andre alkaloider (vasicinon, vasicinol, adhatodin, ad-hatonin, adhavasinon, anisotin 

og peganin), betaine, steroider og alkaner. Røttene inneholder alkaloider (vasicinol, 

vasicinolon, vasicinon adadhatonin), et steroid (daucosterol), karbohydrater og alkaner. I 

blomstene har det blitt funnet triterpener (-amyrin), flavonoider (astragalin, kaempferol, 

quercetin) og alkaner (94). 

Terapeutisk effekt: Vasicin viste bronkodilatorisk aktivitet både in vitro og in vivo. 

Vasicinon, hovedmetabolitten av vasicin, viste også bronkodilatorisk effekt in vivo. De to 

alkaloidene i kombinasjon viste en bronkodilaterende aktivitet både in vitro og in vivo (94). 

Vasicin har også blitt rapportert å ha abortfremkallende effekter i humanstudier som ble utført 

i andre trimester av graviditet. Doser over 60 mg ble gitt i tolv tilfeller, og alle førte til abort 

(95). I kliniske forsøk er effekt påvist mot gingivitt (96) og som Kan Jang mikstur mot 

infeksjoner i øvre luftveier (97). 

 

Markedsføring: Ekstrakt av Justicia adhatoda-blad inngår i Kan Jang mikstur, oppløsning 

«Midsona Sverige» sammen med ekstrakter av Echinacea purpurea og Eleutherococcus 

senticosus. Se punkt 3.5.7, Echinacaea purpurea (52). 
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3.5.15 Melissa officinalis L. 

Norsk navn: Sitronmelisse   

  

Engelsk navn: Lemon balm 

Familie: Leppeblomstfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Sitronmelisse har firkantete og forgreinete stengler. Planten blir opptil 60 

cm høy. Bladene er kortstilkete og sitter motsatt. De er ofte hjerteformet og har grovtannet 

bladkant. Sitronmelisse blomstrer fra juni til september med små, hvitaktige blomster. Den 

trenger næringsrik jord med solrikt sted for at den skal vokse. Den har en sterk sitronlignende 

lukt (98).  

Opprinnelse: Sitronmelisse stammer fra Orienten, og har derfra spredt seg over hele 

middelhavsområdet (98).  

Kjemiske innholdsstoffer: Friske og tørkede blader inneholder eterisk olje med 

monoterpener som citral og citronellal og sesquiterpener som -caryophyllen. Videre 

inneholder planten monoterpen glykosider, flavonoider, fenylpropanoider, tanniner og 

triterpener (99).  

Terapeutisk effekt: Sitronmelisse har antimikrobiell, karminativ (motvirker flatulens), og 

beroligende virkning. Varmt vannekstrakt har antivirale egenskaper, hovedsakelig på grunn 

av polyfenolene. Topikale formuleringer brukes for hudlesjoner forårsaket av Herpes simplex 

virus, som er bekreftet in vitro og ved klinisk utprøving. Vandige ekstrakter hemmer også 

deling av tumorceller, og tanninfrie ekstrakter hemmer proteinbiosyntesen. Urten brukes som 

ingrediens i urtete, ofte sammen med andre urter, for nervøse lidelser og søvnløshet 

problemer (50). En studie blant 55 radiologpersonell viste at en urtete med Melissa officinalis 

Fig. 18: Bilde av sitronmelisse. 
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tatt to ganger daglig, resulterte i betydelig forbedret oksidativt stress status og mindre 

deoksyribonukleinsyre (DNA) skade (64).  

Markedsføring: Ekstrakt av sitronmelisseblad inngår i to tradisjonelle plantebaserte 

legemidler; Songha Natt drasjerte tabletter «Boehringer Ingelheim» sammen med ekstrakt av 

Valeriana officinalis som har indikasjon: lindring av mild uro og søvnforstyrrelser, og 

Valerina Natt filmdrasjerte tabletter «Pharbio Medical» sammen med Humulus lupulus og 

Valeriana officinalis. Se punkt 3.5.12, Humulus lupulus (52). 

3.5.16 Mentha x piperita L. 

Norsk navn: Peppermynte 

Fig. 19: Peppermynte i blomstring.  

Engelsk navn: Peppermint 

Familie: Leppeblomstfamilien  

Synonymer: Mentha arvensis L., og andre  

 

Botanisk forhold: Peppermynte er en flerårig plante som normalt blir 50-80 cm høy. Planten 

har en forgreinet stengel som er glatt og noe rødfarget. Plantens blader er mørkegrønne, og 

den har rosa-blå blomster som er opp til 5 mm lange og som sitter tett. Peppermynte har en 

karakteristisk, sterk aromatisk og gjennomtrengende lukt og smak. Peppermynte er en 

krysning mellom grønnmynte (Mentha spicata) og vassmynte (Mentha aquatica) (50, 100). 

Opprinnelse: Peppermynte har lang historie som medisinplante, og er blant annet funnet i 

gamle egyptiske graver fra 2600-3200 før Kristus. Siden peppermynte er en krysning, må den 

formeres vegetativt. Mesteparten av den eteriske oljen blir produsert i USA (50, 100). 

Kjemiske innholdsstoffer: Peppermynteblad er rik på eterisk olje (0,5-4 %), 

hovedkomponentene i oljen er mentol, mentone, mentylacetat og mentofuran. Planten 

inneholder også ikke-flyktige polyfenoler som rosmarinsyre og andre kaffesyrederivater, 

flavonoider og triterpener (50).  
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Terapeutisk effekt: Både bladene, i form av en te, og den eteriske oljen brukes ved 

fordøyelsesproblemer. Peppermyntete kan også gi en mild beroligende effekt. Oljen i 

fortynnet form eller som en emulsjon kan gis for behandling av kolikk og 

gastrointestinalkramper hos både voksne og barn. Peppermynteolje kan også hjelpe mot 

irritabel tarmsyndrom, og det er vist klinisk at den forbedrer tømming av magen. Videre har 

oljen også krampeløsende effekt (50). Se også kapitel 5.1.3.  

Markedsføring: Peppermynteolje inngår i Colpermin harde enterokapsler «Tillots Pharma 

GmbH» som  er registrert som veletablert plantebasert legemiddel med indikasjon: Til 

voksne, ungdom og barn fra åtte år for symptomatisk lindring av mindre spasmer i den 

gastrointestinale trakten, flatulens og magesmerter, spesielt hos pasienter som lider av 

irritabel tarmsyndrom (52). 

3.5.17 Passiflora incarnata L. 

Norsk navn: Pasjonsblomst   

 

 

 

 

Fig. 20: Bilde av pasjonsblomst. 

Engelsk navn: Passionflower 

Familie: Pasjonsblomstfamilien  

Synonymer: P. edulis Sims., og andre 

 

Botanisk forhold: Passiflora incarnata er en flerårig klatreplante med opptil 5 m lange, 

treaktige stengler. Bladene til pasjonsblomsten kan bli opptil 15 cm lange og er langstilkete, 

3-5 flikete og med fint tannete bladkanter. Blomstene er omtrent 7 cm store og gir en god 

duft. De har hvit og fiolett farge. Planten har 5 cm lange guloransje, ovalformede spiselige 

frukter som inneholder små frø (101).  

Opprinnelse: Pasjonsblomst har sin naturlige utbredelse i tropiske og subtropiske områder i 

Amerika. I dag blir planten dyrket som en prydplante i mange land, inkludert land i Europa 

(101).  
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Kjemiske innholdsstoffer: Flavonoider, maltol, eteriske oljer, og cyanogent glykosid. 

Indolalkaloider som for eksempel harman, harmol og harmalol kan være til stede i 

spormengder. Imidlertid kan disse alkaloidene ikke påvises i de fleste kommersielle 

materialer (102).  

Terapeutisk effekt: Pasjonsblomsten kan blant annet brukes mot nervøs rastløshet, 

søvnløshet, og til midlertidig lindring av symptomer assosiert med stress og mild angst. 

Dyrestudier med mus og rotter har dokumentert sentralnervesystem-beroligende effekter, eller 

reduksjoner i bevegelighet fra vandige etanolekstrakter av pasjonsblomst som inneholdt 

bestanddelene maltol og etylmaltol. Angstdempende effekt er også blitt rapportert hos mus, 

og det er kjent at modulering av gamma-aminobutyric-acid (GABA)-systemet er involvert. En 

dobbelblindet randomisert studie med 36 pasienter med generalisert angst viste at 

pasjonsblomstekstrakt var like effektivt som oxazepam, men med en lavere forekomst av 

svekkelse av jobbprestasjon (50). Imidlertid er de tidligere kliniske studiene av P. incarnata 

små og med metodesvakheter, og i en Cochrane-rapport (103) ble det konkludert med at det 

ikke kunne sies noe om effekter av drogen. Nye undersøkelser (104, 105) kan imidlertid tyde 

på at det foreligger en angstdempende effekt. 

Markedsføring: To tradisjonelle plantebaserte legemidler med ekstrakt av pasjonsblomst er 

registrert. Pascoflair drasjerte tabletter «Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH» har 

indikasjon: Å lindre milde symptomer på uro og for å lette innsovning. Sedix drasjerte 

tabletter «Tilman s.a» har som indikasjon: Å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, 

bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning (52). 
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3.5.18 Pinus sylvestris L. 

Norsk navn: Furu   

 

 

 

 

Fig. 21: Bilde av furutre.  

Engelsk navn: Scots pine 

Familie: Furufamilien  

 

 

Botanisk forhold: Furu er et eviggrønt bartre som kan bli omtrent 30 m høyt under gode 

vekstforhold. På store furutrær er stammene rette, og på toppen har den en skjermformet 

krone med kraftige greiner. Når treet blir eldre slutter den å vokse i lengden, men istedenfor 

blir de bredere slik at kronen får en flat form. Treet blir grovere og får en gråbrun farge når 

den blir eldre. Furutreet har 3-7 cm lange nåler som er stive med grågrønn farge og sitter 

parvis på kortskuddene. Disse nålene vil falle av etter 2-5 år. Furu består videre av både hann- 

og hunnblomster som sitter på samme treet. Hannblomster har svovelgul farge, sitter ved de 

nye årsskuddene og produserer mye pollen om våren. Hunnblomsten er mørkerøde og sitter i 

spissen av årsskuddene. Etter pollineringen vil hunnblomstene vokse til eggformede kongler 

(106).  

Opprinnelse: Furu er utbredt i store deler av Europa og de i vestlige og nordlige områdene av 

Asia. I Norge finner man furu over nesten hele landet (106).  

Kjemiske innholdsstoffer: I en studier hvor knutevedekstrakt og barkekstrakt ble 

sammenlignet, viste det seg at Pinus sylvestris knutevedekstrakt inneholdt flavonoider 

(pinocembrin), lignaner (pinoresinol og nortrachelogenin) og stilbener (pinosylvin og 

pinosylvin monometyl eter) (107). P. sylvestris inneholder også komponenter som eterisk olje 

(108). 
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Furupollen, som er den delen av planten som brukes i et plantebasert legemiddel, er lite 

undersøkt, men steroler hovedsakelig -sitosterol (109), kanelsyrer, fettsyrer, 

hydroksyfettsyrer (110), vitamin-D3 (111) og alkaner (112) er rapportert. 

Terapeutisk effekt: Ekstrakt av knuteved har sterk antioksidant effekt (107), og antibakteriell 

effekt (113, 114). Furupollen ser ikke ut til å ha blitt undersøkt i særlig grad, selv om det er 

rapportert at det vanligvis ikke har særlig allergeneffekt (115).  

Markedsføring: Furupollen inngår i Serelys filmdrasjerte tabletter «S.E.R.P Sales (UK) 

Limited» sammen med en rekke andre pollen. Se punkt 3.5.6, Dactylis glomerata, (52). 

3.5.19 Plantago lanceolata L. 

Norsk navn: Smalkjempe  

 

 

 

  

Fig. 22: Bilde av smalkjempeplante.  

Engelsk navn: Ribwort plantain 

Familie: Kjempefamilien  

 

 

Botanisk forhold: Smalkjempe er en flerårig plante som blir 10-40 cm høy. Planten har 

opprette, femkantete og bladløse blomsterstengler. Blomstene er gulbrune og er samlet i et 

aks i toppen. Fra aksene stikker det ut gulhvite støvbærere. Bladene er lange, smale, spisse og 

sitter i en rosett ved bakken uten bladskaft. Smalkjempeblad har frukt som er en kapsel som 

åpner seg med et lokk (116).   

Opprinnelse: Smalkjempe er viltvoksende i Europa og i nordlige og midtre Asia. Den har 

verdensomspennende utbredelse ved at planten har naturalisert seg i Amerika og Australia 

(116).  

Kjemiske innholdsstoffer: Hovedbestanddelene er iridoidglykosider inkludert aucubin og 

katalpol, slimpolysakkarider, flavonoider som apigenin og luteolin, fenyletanoider (acteosid, 
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isoacteosid og plantamajosid), fenolkarboksylsyrer, klorogensyre og vaniljesyre, saponiner, 

flyktige oljer og uorganiske bestanddeler (64).  

 Terapeutisk effekt: En studie etter markedsføring vurderte tolerabilitet til smalkjempesirup i 

593 pasienter med uspesifikke akutte luftveissykdommer i omtrent ti dager. Pasientene fikk 

30 mL sirup daglig, noe som tilsvarer omtrent seks gram av urtestoffet. Det ble funnet en 

reduksjon i symptomer (f.eks. hostefrekvens og intensitet) ved administrering av sirup. 

Preparatet ble ansett som trygt hos eldre, voksne, ungdommer og barn mellom tre og tolv år 

(64).   

Markedsføring: Ekstrakt av smalkjempeblad inngår i preparatet Bronwel Natt mikstur 

«Kwizda Pharma GmbH» sammen med en rekke andre planter. Se punkt 3.5.2, Althaea 

officinalis (52).  

3.5.20 Rosmarinus officinalis L.  

Norsk navn: Rosmarin   

 

 

 

  

Fig. 23: Rosmarin i blomstring.  

Engelsk navn: Rosemary 

Familie: Leppeblomstfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Rosmarin er en eviggrønn busk. Den blir normalt 60-100 cm høy. Bladene 

på rosmarinplanten er motsatte og smale. Oversiden på bladet er mørkegrønn mens 

undersiden er dekt av en hvit filt. Rosmarin har blå eller hvite blomster som sitter i 

bladhjørnene i en liten blomstret klase. Duften på planten er kraftig og kamferlignende (117).   

Opprinnelse: Rosmarin dyrkes i dag over hele verden som krydder og medisinplante. Men 

opprinnelig er den viltvoksende ved kysten av Middelhavet (117). 
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Kjemiske innholdsstoffer: Rosmarinblad inneholder monoterpenoider som 1,2-cineol, 

kamfer og α-pinen, diterpenoider som karnosinsyre og karnosol, triterpener som betulin og 

betulinsyre, flavonoider som apigenin og hesperidin, og fenoliske syrer som kaffesyre og 

rosmarinsyre. Bladene inneholder 0,5-2,5 % av en flyktig olje som består av 0,8-6 % estere og 

8-20 % frie alkoholer. Den eteriske oljen i rosmarin er fargeløs med kamfersmak og 

inneholder som hovedkomponenter 1,8-cineol (20–50 %), α-pinen (15-25 %) og kamfer (10-

25 %)  (118).  

Terapeutisk effekt: Ekstrakter og eterisk olje av rosmarin har mange rapporterte egenskaper 

in vitro, blant annet glattmuskelrelakserende aktivitet, hemming av 5-lipoksygenase, 

kjemopreventiv effekt, og antimikrobiell effekt. I dyreforsøk er påvist blant annet 

hepatoprotektiv effekt, koleretisk effekt, antiulcerogen effekt, antiinflammatorisk aktivitet, 

antidiabetisk effekt, og anticancer effekt. I kliniske studier er det rapportert at den eteriske 

oljen kombinert med andre oljer kan motvirke alopecia areata (lokalt hårtap). Lipofilt ekstrakt 

av rosmarin kan motvirke aldring av hud, muligens via en antioksidant effekt (118). I nyere 

kliniske studier er det rapportert om tannkjøttbeskyttende effekt (119) og gunstig effekt på 

kognitive ferdigheter (120, 121).  

Markedsføring: Eterisk olje fra rosmarin inngår i Rowiren krem «Medis Gmbh», som er et 

tradisjonelt plantebasert legemiddel. Det har indikasjon: Å lindre lette muskel- og leddsmerter 

samt lette perifere sirkulasjonsforstyrrelser (52). 

3.5.21 Rubus idaeus L.  

Norsk navn: Bringebær  

 

 

                                          

    

 Fig. 24: Bilde av bringebær.  

Engelsk navn: Raspberry 

Familie: Rosefamilien  
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Botanisk forhold: Rubus idaeus er en halvbusk som kan bli 1-2 m høy med toårige skudd. 

Første året har planten ikke greiner. De er blomsterløse med mørkerøde torner. Andre året blir 

skuddene forgreinet og får blomster. Bringebærbladene er grønne på oversiden og sølvhvite 

på undersiden. Det første året har bladene ofte fem småblad, mens andre året er bladene 

trekoplede. Blomstene er hvite med opprette små kronblad og tallrike pollenbærere. Frukten 

(bringebær) er rød eller sjeldent gul (122).  

Opprinnelse: Bringebær er viltvoksende i Europa og tempererte deler av Asia, og er 

naturalisert i Nord-Amerika (122).  

Kjemiske innholdsstoffer: Tørkede bringebærblader inneholder polyfenoliske komponenter, 

hovedsakelig hydrolyserbare tanniner (ellagitanniner og gallotanniner) og flavonoider. Det er 

også identifisert små mengder av flyktige forbindelser. Andre innholdsstoffer er mono-, 

sesqui- og triterpener, fenoliske syrer, mineraler, vitaminer, alkoholer (normal-butanol, 

oktanol) og aldehyder (benzaldehyd, fenylacetaldehyd m.fl.) (123).  

Terapeutisk effekt: Bringebærblad har blant annet blitt brukt tradisjonelt av gravide (123). 

For eksempel fant en studie av 600 norske kvinner at bringebærblader ble konsumert av 5,7 % 

av de gravide. Den vanligste rapporterte årsaken til bruk var å «forberede livmoren til fødsel». 

I en annen retrospektiv studie ble fødselseffekten sett på, hvor 57 kvinner brukte 

bringebærblad under svangerskapet (ulike doser) sammenlignet med 51 tilfeldige utvalgte 

kvinner som ikke hadde tatt bringebærblad, men hadde født i samme periode. Det var ingen 

statistisk signifikant tidsforskjell for alle fasene av fødselen (64). I en ganske ny studie (124) 

er det sett en korrelasjon mellom plasmanivå av urolithiner (metabolitter av ellagitanniner, 

etter inntak av bringebær) og forbedret endotelfunksjon.  

Markedsføring: Ekstrakt av bringebærblader inngår i et tradisjonelt plantebasert legemiddel, 

Ladiva harde kapsler «Medis GmbH» som har indikasjon: Til symptomatisk lindring av 

mindre spasmer forbundet med menstruasjon hos voksne kvinner (52). 
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3.5.22 Secale cereale L.  

Norsk navn: Rug  

 

 

 

Fig. 25: Bilde av rug.  

Engelsk navn: Rye 

Familie: Grasfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Planten er ettårig og danner aks med toblomstrende småaks. Nedre 

inneragn har tydelig kjøl, er hårete og er normalt med snerp. Korn av rug har en grågrønn 

farge. Det finnes både sommerettårige og vinterettårige former (125).  

Opprinnelse: Rug har sin opprinnelse i Midtøsten, omtrent samme opprinnelsesområde som 

hvete og bygg. Planten ble trolig spredt i Europa som innblanding i hvete, og ble senere 

dyrket som egen kulturvekst. Det sies derfor at rug er en sekundær kulturvekst (125). 

Kjemiske innholdsstoffer: Innhold av proteiner, stivelse, aske, kostfiber og lavmolekylære 

sukker som sukrose ble rapportert i rug (126). Rug inneholder også mineraler som magnesium 

(125). Forestrede og frie fytosteroler samt alkylresorcinoler er påvist (127), likeså fenoliske 

syrer og flavonoider (128). Rugpollen, som er den delen av planten som inngår i et 

plantebasert legemiddel, er lite undersøkt, men hydrokarboner (129) og steroler (109) er 

påvist. 

Terapeutisk effekt: Mange effekter av rug har blitt rapportert, blant annet undertrykkelse av 

appetitten (130, 131), kolesterolsenkende effekt (132), bedring av tarmhelsen (133), 

beskyttelse mot forstoppelse (134), motvirkning av tykktarmkreft (135), beskytte mot diabetes 

2 (136) og forhindring dannelse av gallestein (137). Rugpollen er lite undersøkt, men en viss 

effekt for rugpollen preparatet Cernilton mot benign prostatahyperplasi har vært foreslått 

(138).  
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Markedsføring: Ekstrakt av rugpollen inngår i det tradisjonelle plantelegemidlet Serelys 

filmdrasjerte tabletter «S.E.R.P Sales (UK) Limited», sammen med mange andre 

pollenekstrakter, se punkt 3.5.6, Dactylis glomerata L (52).  

3.5.23 Solidago gigantea Aiton. og Solidago canadensis L. 

Norsk navn: Kjempegullris/ Kanadagullris 

 

Engelsk navn: Tall goldenrod/ Canada 

goldenrod 

Familie: Kurvplantefamilien  

 

 

Botanisk forhold: Gullris er en gruppe flerårige urter med sagtannede blad og mange små, 

gule blomsterkurver. Det finnes mange arter av gullris (139). Kanadagullris kan bli 50-150 

cm høy, med sagtannede smale blader og mange små gule kurver som danner en klase i 

toppen av stengelen. Om høsten  danner den svevefrø (140). Kjempegullris ligner 

kanadagullris, men de skiller seg fra hverandre blant annet ved at kjempegullris er større. 

Kjempegullris kan bli over 2 m høy (139). 

Opprinnelse: Planter som tilhører slekten Solidago har en utbredt og tradisjonell bruk som 

medisinplanter på mange kontinenter. For eksempel Solidago virgaurea L. i Asia og Europa, 

Solidago canadensis L., Solidago odora Aiton og Solidago gigantea Aiton i Nord-Amerika, 

som alle får det vanlige navnet «goldenrod». I Sør-Amerika er den vanligste arten Solidago 

chilensis Meyen, også mye brukt i medisinen i de forskjellige landene (141).  

Kjemiske innholdsstoffer: En rekke aktive forbindelser som flavonoider, kaffeoylkina-

syrederivater, salisylsyrederivater, triterpenoidsaponiner, diterpener av klerodan- og 

labdantype og eteriske oljer har blitt rapportert i Solidago-arter (142-146). 

Fig. 26: Solidago gigantea.  
Fig. 27: Solidago 

canadensis.  
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Terapeutisk effekt: Solidago-artene kan ha flere effekter som blant annet antioksidant (147), 

antimikrobiell og antimutagen (147-150), spasmolytisk og antiinflammatorisk (151),  

cytotoksisk (152) og diuretisk (153). Disse forsøkene er in vitro eller i dyreforsøk. Det ser 

ikke ut til å være utført kliniske studier på disse plantene. EMA-monografi foreligger for S. 

virgaurea, men ikke for S. canadensis eller S. gigantea. 

Markedsføring: Ekstrakt av S. giganteae Ait. eller S. canadensis L. inngår sammen med 

ekstrakt av melbærblader, Arctostaphylos uva-ursi og ekstrakt av bjørkeblader, Betula 

pendula Roth og/eller Betula pubescens i det tradisjonelle plantebaserte legemidlet Cysticina 

drasjerte tabletter «DextReg EURL». Se punkt 3.5.3, A. uva-ursi (52). 

3.5.24 Thymus vulgaris L. og Thymus zygis L.  

Norsk navn: Timian  

Engelsk navn: Thyme, spanish thyme 

Familie: Leppeblomstfamilien  

Synonymer: Tthymus vulgaris – origanum 

thymus Kuntze, T. collinus Salisb., og andre. 

Thymus zygis – O. zygis (L.) Knutze, T. 

angustifolius Salisb., og andre 

 

Botanisk forhold: Hagetimian regnes som en halvbusk som blir opptil 30 cm høy. Stengelen 

på hagetimian er firkantet og blir etter hvert trelignende. Bladene har oval form med kraftige 

grønn farge og med prikker som skyldes kjertelhårene. Lilla, rosa eller hvite blomster sitter 

tett sammen i klaser på planten (154). T. zygis er endemisk i Spania og Portugal. Den har 

hvite blomster og smale blader (155)   

Opprinnelse: T. vulgaris er opprinnelig viltvoksende i det vestlige Middelhavsområdet og 

vokser nå vilt i hele Sør-Europa. Timian dyrkes som krydderplante over det meste av verden 

(154).  

Fig. 28: Thymus 

vulgaris. 
Fig. 29: Thymus 

zygis.  
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Kjemiske innholdsstoffer: Det er kjent minst seks kjemotyper av T. vulgaris med ulike 

sammensetninger av den eteriske oljen. Det tørkede plantematerialet inneholder opptil 2,5 % 

eterisk olje hvor hovedkomponentene er thymol, carvacrol, p-cymene, -terpinene, linalool, β-

myrcen og terpinen-4-ol. Noen forbindelser forekommer delvis som glykosider (156). Timian 

inneholder også flavonoider (apigenin, eriodictyol, luteolin og naringenin) (64). 

Terapeutisk effekt: Det er noen kliniske data på at timian er effektivt i behandling av 

bronkial katarr, men generelt mangler velutformede kliniske studier for timian. I en 

randomisert, kontrollert, dobbeltblindet studie med 60 personer med hoste, ble behandlingen 

med timiansirup sammenlignet med bromheksin over en periode på fem dager. Selvrapportert 

symptomlindring var lik i begge gruppene (64). Det er ingen tilgjengelige kliniske data som 

støtter den veletablerte bruken av timianolje (156). 

Markedsføring: Ekstrakt av T. vulgaris eller T. zygis inngår i de tradisjonelle plantebaserte 

legemidlene Bronwel Comp mikstur, oppløsning «Kwizda Pharma GmbH» og Bronwel 

Comp pastill «Kwizda Pharma GmbH» sammen med Althaea officinalis. Se punkt 3.5.2, A. 

officinalis. I tillegg inngår ekstrakt av T. vulgaris eller T. zygis i et annet tradisjonelt 

plantebasert legemiddel, Bronwel sugepastiller «Kwizda Pharma GmbH», med indikasjon: Til 

bruk for å lindre irritert hals og lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse (52).  

3.5.25 Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop. og Tilia x 

vulgaris Heyne.  

Norsk navn: Lind/ Storlind/Parklind 

 

Engelsk navn: Linden, Small-leaved lime (T. 

cordata), Large-leaved lime (T. platyphyllos)  

Familie: Lindefamilien  

 

* I urtemedisin blir blomstene av alle tre artene brukt om hverandre. Tilia x vulgaris er en 

krysning mellom Tilia cordata og Tilia platyphyllos (157).    

Fig. 30: Bilde av 

lindeblad.  

Fig. 31: Bilde av 

storlindeblad.  
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Botanisk forhold: Lindeblomsten består av den hele tørkede blomsterstanden til T. cordata, 

T. platyphyllos eller T. x vulgaris, eller en blanding av disse. Blomsterstanden består av 

vanligvis 2-7 blomster, noen ganger opp til 16. Lindetreet kan bli opptil 30 m høyt. Barken på 

treet er glatt og grå, og bladene er hjerteformet. Blomstene består av fem kronblader som er 

gul-hvit farget. Lindeblomster gir en svakt aromatisk lukt og en svak søt slimete smak (158). 

Opprinnelse: Lindetreet finnes både viltvoksende i naturen og plantet i hager. Det dyrkes i 

Europa og Nord-Amerika, mens handelsmaterialet hovedsakelig stammer fra land fra Balkan 

som Bulgaria, Romania, tidligere Jugoslavia og Tyrkia, og delvis fra Kina (158). 

Kjemiske innholdsstoffer: Kanelsyrederivater (kaffesyre, klorogensyre, p-kumarsyre), 

aminosyrer, karbohydrater, flavonoider, (hovedsakelig tilirosid), flyktige oljer, og andre 

komponenter som saponiner, kondenserte tanniner og tokoferol (158).   

Terapeutisk effekt: Tradisjonelt som svettedrivende, beroligende, og mot diare. 

Differensierte celleveksteffekter på lymfocytter, anxiolytisk / beroligende, antispasmodisk, 

antimikrobiell, soppdrepende, hemming av pankreas lipase, hepatoprotektiv, diuretisk effekt, 

antidiabetisk og diaforetisk (svettedrivende), De to siste effektene er også rapportert i kliniske 

studier (158).  

Markedsføring: Ekstrakt av T. cordata, T. platyphyllos eller T. x vulgaris flos (limeblomst) 

eller en blanding av disse arter inngår sammen med Althaea officinalis og Plantago 

lanceolata i det tradisjonelle plantebaserte legemidlet Bronwel Natt mikstur, oppløsning 

«Kwizda Pharma GmbH». Se punkt 3.5.2, A. officinalis (52). 

3.5.26 Valeriana officinalis L.  

Norsk navn: Legevendelrot  

 

 

 

 

Fig. 32: Blomstring av legevendelrot.  

Engelsk navn: Valerian 

Familie: Vendelrotfamilien  
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Botanisk forhold: Legevendelrot er en kraftig plante som kan blir 80-100 cm høy. Det er en 

flerårig plante med kort, kraftig jordstengel og mange tynne og lange røtter. Stengelen er 

rødbrun, hårete og noe forgreinet. Planten har motsatte blader, ulikefinnete med 6-10 par 

grovtannete små blad der endefinnen har omtrent samme størrelse som sidefinnene. Planten 

består av små, hvite eller lyserøde blomster som sitter sammen i tette kvaster. Frukten på 

valerianaplanten er en rundt nøtt med dunhår (159).  

Opprinnelse: Legevendelrot er hjemmehørende i Europa og Vest-Asia (159). Planten ble 

trolig innført til Norge i middelalderen som en medisinplante (160). 

Kjemiske innholdsstoffer: Plantens viktigste innholdsstoffer er eterisk olje, flyktige 

sesquiterpensyrer (valerensyre), valepotriater, små mengder lignaner, alkaloider, frie 

aminosyrer, flavonoider, stivelse og ulike karbohydrater (161).  

Terapeutisk effekt: Beroligende effekter av legevendelrot er dokumentert i kliniske studier 

og dyreforsøk. Studier in vivo på mus har vist sentralnervesystem-depressiv aktivitet for den 

flyktige oljen, valepotriatene og degraderings produktene av valepotriat. Videre har noen 

biokjemiske studier indikert at noen innholdsstoffer, spesielt valerensyre, kan føre til økte 

konsentrasjoner av den hemmende neurontransmitteren GABA i hjernen ved å hemme dens 

katabolisme, hemme opptak og/eller ved å indusere GABA-frigjøringen. Moderne medisinsk 

bruk av produkter med legevendelrot er mot søvnløshet, stress og angst (50).  

Markedsføring: Ekstrakt av Valeriana officinalis radix (valerianarot) inngår i følgende 

veletablerte plantebaserte legemidler: Lunixen filmdrasjerte tabletter «Tilman s.a», Sefitude 

drasjerte tabletter «Florealis ehf» og Valerina Forte filmdrasjerte tabletter «Pharbio Medical», 

med indikasjon: Til bruk for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. V. officinalis radix 

ekstrakt inngår også i to tradisjonelle plantebaserte legemidler: Songha Natt drasjerte tabletter 

«Boehringer Ingelheim» sammen med ekstrakt av Melissa officinalis folium (sitronmelisse), 

og Valerina Natt filmdrasjerte tabletter «Pharbio Medical» sammen med ekstrakt av Humulus 

lupulus flos (humle) og M. officinalis. Se punkt 3.5.12, H. lupulus og punkt 3.5.15, M. 

officinalis (52) 
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3.5.27 Vitex agnus-castus L.  

Norsk navn: Kyskhetstre  

 

 

 

 

  Fig. 33: Blomstring av kyskhetstre.  

Engelsk navn: Chastetree 

Familie: Jernurtfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Vitex agnus-castus er et lite tre som kan bli opptil 6 m høyt. Det har 

karakteriske vifteformede blad, der hvert blad består av opptil ni avlange småblad som stråler 

ut fra bladstilken. Busken har blomster som gir god lukt. Blomstene sitter i opprette klaser, er 

små og traktformede. De etterfølges av små, harde, rødsvarte frukter som blir inntil ½ cm i 

diameter og inneholder fire aromatiske frø (162).  

Opprinnelse Kyskhetstre er naturlig utbredt i Middelhavsområdet og Vest-Asia. Planten er 

også naturalisert i mange tropiske og subtropiske områder av verden som prydtre. Kyskhetstre 

ble innført i Nord-Amerika av europeiske nybyggere på 1800-tallet, i dag finnes planten også 

i de sørøstlige statene (162).  

Kjemiske innholdsstoffer: Innholdsstoffer som er rapportert i kyskhetstre inkluderer eteriske 

oljer (163), flavonoider (164), iridoidglykosider, kaffeoylkinasyre derivater, castusinsyre, 1,2-

di-(4-hydroxybenzoyl)-β-glucopyranose (165), og diterpenoider (166).  

Terapeutisk effekt: V. agnus-castus er vist in vitro å ha dopaminreseptor-aktivitet og 

prolaktineffekt, videre er det vist opioidreseptor aktivitet, østrogenreseptor aktivitet, 

smertestillende egenskaper, antiinflammatorisk aktivitet og antiproliferativ aktivitet. Flere 

kliniske studier foreligger for effekt mot premenstruelle plager. Selv om kvaliteten på disse er 

variabel, kan det se ut som det foreligger en reell effekt. For andre indikasjoner som 

brystsmerter (mastalgi), uregelmessig menstruasjon og menopausale plager er det for lite data 

til å trekke konklusjoner (167).  
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Markedsføring: Ekstrakt av V. agnus-castus fructus (agnocastofrukt) inngår i det 

tradisjonelle plantebaserte legemidlet Femonia filmdrasjerte tabletter «Florealis ehf» med 

indikasjon: Til lindring av lette symptomer i dagene før menstruasjon (premenstruelt 

syndrom) (52). 

3.5.28 Zea mays L.  

Norsk navn: Mais   

  

 

 

 

Fig. 34: Bilde av mais plante.  

Engelsk navn: Maize 

Familie: Grasfamilien  

 

 

Botanisk forhold: Mais er et kraftig, opprett, ettårig gras som kan bli 2-4 m høyt. Bladene på 

planten er lansettformede og kan bli 30-70 cm lange. Maisplanten består både av hann- og 

hunnblomster som sitter adskilt på samme plante. Hann-blomsten er grågule og sitter i en 

inntil 40 cm lang kvast i toppen av stengelen, mens hunn-blomstene sitter i klaser lenger nede 

på stengelen. Videre består hunn-blomstene av 20-60 cm lange tråder. Disse trådene kalles 

maishår og stikker ut som silkeglinsende dusker i toppen av bladhylsene som dekker 

maiskolben. Disse maishårene har som oppgave å samle pollenet som produseres av hann-

blomstene. Selve maiskolben blir omkring 20 cm lang, og når den blir moden vil kornene sitte 

i tette rekker. De er kantete, oftest gule og omkring 5 mm lange. Det finnes hundrevis av 

maissorter med ulik størrelse på kolbene og varierende farge på frøene, fra hvite og gule til 

røde og blå (168).  

Opprinnelse: Mais har vært dyrket i flere tusen år. Ingen kjenner til opprinnelsen til 

maisplanten, men den stammer trolig fra Mellom-Amerika (168).  
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Kjemiske innholdsstoffer: Maispollen inneholder blant annet fet olje, proteiner, ulike 

sukkere, fenoliske forbindelser, f.eks. flavonoider (glykosider av quercetin og isorhamnetin) 

(169).  

Terapeutisk effekter: Selv om det er gjort mange kliniske studier over mais, ser det ut til å 

være lite om maispollen, som er den plantedelen som inngår i et tradisjonelt platebasert 

legemiddel. Maispollen har antioksidanteffekt (169), og på grunn av det høye innholdet av 

fenoliske forbindelser har det vært foreslått som et kosttilskudd med terapeutiske effekter. Det 

ser ikke ut til å være gjort kliniske studier over dette. Virkning i immunoterapi mot 

gresspollenallergi har imidlertid vært rapportert (170). 

Markedsføring: Fruktblad og pollen fra Zea mays inngår sammen med pollen fra en rekke 

andre planter i det tradisjonelle plantebaserte legemidlet Serelys filmdrasjerte tabletter 

«S.E.R.P Sales (UK) Limited». Se punkt 3.5.6, Dactylis glomerata (52). 
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3.6 Naturstoffer på dopinglisten eller 

overvåkningslisten  

Det var planlagt å analysere alle plantebaserte legemidler solgt i norske apotek for eventuelt 

innhold av naturstoffer på dopinglisten eller overvåkingslisten. De stoffene som ville blitt 

testet for var efedrin, pseudoefedrin, oktopamin og higenamin (dopinglisten) samt synefrin og 

koffein (overvåkingslisten).  

3.6.1 Efedrin og pseudoefedrin  

Naturstoff gruppe: Fenylalkylamin alkaloid (50) 

Opprinnelse: Mest kjente kilde: Ephedra sinica, «ma-huang». Planten har blitt bruk som 

medisin i Kina i over 5000 år og ble først tatt i bruk innen medisinen av en kineser (2).  

Doping klassifisering: Efedrin og pseudoefedrin står under stimulerende midler på 

dopinglisten (gruppe S6). Efedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn ti 

mikrogram per milliliter og pseudoefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 

150 mikrogram per milliliter (171). 

Virkningsmekanisme: Efedrin er en agonist og aktiverer postsynaptiske noradrenerge 

reseptorer. Aktivering av α-adrenerge reseptorer i sirkulasjonssystemet induserer 

vasokonstriksjon og aktivering av β-adrenerge reseptorer i lungene fører til bronkodilatasjon. 

I tillegg kan efedrin styre frigjøring av noradrenalin (172). Pseudoeferdrin er en stereoisomer 

av efedrin, en efedrinmetabolitt. Pseudoefedrin har mindre β-adrenoreseptor agonisme og har 

derfor mindre sentrale sympatomimetiske effekter enn efedrin (173).  

 

 

 

                   (-)-Efedrin                                                          (+)-Pseudoefedrin  

Fig 35: Kjemisk struktur av efedrin og pseudoefedrin 
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3.6.2 Synefrin  

Naturstoff gruppe: Fenylalkylamin alkaloid (50)  

Opprinnelse: Det finnes flere isomerer av synefrin, blant annet para-synefrin og meta-

synefrin. Para-synefrin finnes primært i Citrus aurantium (bitter appelsin) og andre Citrus-

arter (38, 174, 175). 

 Doping klassifisering: Synefrin er et stimulerende middel og er på overvåkningslisten i 2020 

(171). 

Virkningsmekanisme: Basert på reseptorbindingsstudier som bruker humane celler og 

dyreceller er det vist at synefrin virker på α1-, β1- og β2-adrenergiske reseptorer (39, 176-178), 

dette kan resultere i vasokonstriksjon, økt blodtrykk og hjertefrekvens. Synefrin er et av mest 

aktive komponentene i C. aurantium frukten. C. aurantium har adrenerge effekter som 

teoretisk sett kan føre til appetittundertrykkelse og lipolyse (nedbrytning av fett i kroppen) i 

høyere doser (179).  

 

 

 

 

                                                            Para-synefrin  

Fig 36: Kjemisk struktur av para-synefrin 
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3.6.3 Oktopamin  

Naturstoff gruppe: Fenylalkylamin alkaloid (50) 

Opprinnelse: I likhet med synefrin kan oktopamin også foreligge i flere isomere former, hvor 

benzenringen kan være enten para- eller meta-substituert (174). Stoffet ble først funnet i 

blekksprut (Octopus) (180). Videre er stoffet funnet i planter, f.eks. C. aurantium, hvor det 

mest aktive formen som finnes er para-oktopamin (38, 175, 181).  

Doping klassifisering: Oktopamin står under stimulerende midler på dopinglisten (171). 

Virkningsmekanisme: Stoffet oktopamin har hovedsakelig agonisteffekt på α-adrenerge 

reseptorer som blant annet gir effekter som karkontraksjon og blodtrykksøkning. Videre er det 

rapport at stoffet har stimulerende effekt på β3-reseptorer, noe som kan føre til økt 

fettforbrenning. Men denne effekten har vist seg å være liten i humane fettceller (40, 179, 

182). 

 

 

 

 

                                                       Para-oktopamin 

Fig 37: Kjemisk struktur av para-oktopamin 
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3.6.4 Koffein   

Naturstoff gruppe: Xanthin alkaloid (50) 

Opprinnelse: Kaffebønner (Coffea-arter), også i teblader (Camellia sinensis), kolanøtter 

(Cola acuminata), guarana (Paullinia cupana), yerba mate (Ilex paraguariensis) og flere 

andre planter (183). 

Doping klassifisering: Koffein er et stimulerende middel og står på overvåkningslisten i 

2020 (171).  

Virkningsmekanisme: Koffein påvirker sentralnervesystemet og stoffomsetningen i 

mennesker, som igjen vil gi en oppkvikkende effekt, økt våkenhet og økt konsentrasjon. 

Koffein fungerer blant annet som en kompetitiv antagonist til adenosin-reseptor (A1, A2A, 

A2B, og A3), og blokkerer binding av adenosin i nervesystemet. Adenosin virker som en 

hemmende neurotransmitter som senker aktiviteten i nervesystemet. Som en konsekvens av 

koffeinets antagonistisk effekt vil koffein gi en effektiv metabolisme (frigir energi), redusere 

hjerterytme og sammentrekning av blodårer (184).  

 

 

 

 

 

                                                                     Koffein  

Fig 38: Kjemisk struktur av koffein 
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3.6.5 Higenamin   

Naturstoff gruppe: Benzylisokinolin alkaloid (50) 

Opprinnelse: I lotusfrø (Nelumbo nucifera), i «sugar apple» (Annona squamosa) og flere 

andre (185). 

Doping klassifisering: Higenamin (synonym: norcoclaurin) er under β2-agonister (gruppe 

S3) på dopinglisten (186). 

Virkningsmekanisme: Higenamin er en ikke-selektiv β2-agonist, det vil si at det også i 

betydelig grad stimulerer β1-reseptorer i hjertet og gir større risiko for bivirkninger som hurtig 

hjerterytme og derved hjertearytmier (uregelmessig hjerterytme) (187). 

 

 

 

 

 

                                                          Higenamin  

Fig 39: Kjemisk struktur av higenamin 
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4 Metoder  

4.1 Litteratursøk  

Litteratursøk ble valgt som hovedmetode for å utføre denne masteroppgaven. I norske 

veletablerte og tradisjonelle plantebaserte legemidler inngår det plantemateriale eller 

ekstrakter fra 28 forskjellige planter ut fra Statens Legemiddelverk sin liste (52). Alle 

plantene med markedsføringstillatelse i Norge ble først undersøkt i litteraturen og i bøker for 

botanisk forhold, opprinnelse, innholdsstoffer, farmakologiske effekter og angitte 

bruksområder. Videre ble plantene undersøkt i vitenskapelige litteratur for innhold av 

dopingmidler eller om de kan ha en prestasjonsfremmende effekt i idretten. For å finne 

relevante publiserte artikler ble ulike vitenskapelige databaser som SciFinder, PubMed, 

Scopus, Web of Science og EMBASE brukt (søket ble utført oktober 2019). I tillegg ble en 

del referanse artikler fulgt opp. 

4.2 Kriterier for valg av artikler  

Søk etter artikler av plantene for innhold av dopingmidler eller om plantene kan ha en 

prestasjonsfremmende effekt ble undersøkt i forskjellige databaser (se vedlegg 1, tabell 6-11, 

liste over relevante treff). For å avgrense oppgaven ble følgende kriterier satt for å inkludere 

en artikkel. (Det ble ikke avgrenset på årstall for artiklene, alle årstall ble inkludert). 

Primærkriterier:  

• Søk i databasene «Scifinder», «PubMed», «Web of Science», «EMBASE» og 

«Scopus»  

• Bruke søkeordene «doping», «performance enhancement», «prohibited» og 

«ergogenic» sammen med plantenavnet.  

• Hvis for mange treff, for eksempel over 500, ble søket raffinert videre med søkeordet 

«Sport» 

• Hvert treff ved artikkelsøk er bare ført opp en gang i tabellen, i den databasen der det 

først ble funnet 
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• Oppgaven er basert på søk i mennesker (kliniske studier), forsøk i dyr eller in vitro 

studier er ikke tatt med i oppgaven 

• Oppgaven er også basert på treff på relevante oversiktsartikler om plantene   

• For artikler som var relevante ble relevante artikler fra artikkelens referanseliste 

gjennomgått 

 

For å finne informasjon om plantene som er beskrevet i oppgaven ble pålitelige nettsider, 

EMA-monografier og bøker (45, 50, 64) brukt. Videre ble relevante artikler om plantene 

hentet fra databaser som Scifinder, Scopus og PubMed.  
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5 Resultater og diskusjon 

5.1 Relevante studier om planters mulige 

prestasjonsfremmende effekt  

Det ble totalt søkt i fem forskjellige databaser; SciFinder, PubMed, Scopus, Web of Science 

og EMBASE (søket ble utført oktober 2019). I databasene ble det søkt etter artikler om 

plantene som inngår i plantebaserte legemidler i Norge og om de kan være relevante i 

dopingsammenheng. Det viste seg at det var svært begrenset med stoff om dette i litteraturen. 

Se vedlegg 1 for totalt antall treff for hver plante i de ulike databasene, og treff på begrensing 

av søkene med søkeordene «doping», «performance enhancement», «prohibited» og 

«ergogenic». Relevante treff ble ført opp i tabellen. Av 28 planter som ble undersøkt i 

oppgaven var det kun fem planter som fikk treff med disse søkeordene. Eleutherococcus 

senticosus (sibirsk ginseng), Ginkgo biloba, Mentha x piperita, Rubus idaeus og Echinacea 

purpurea. Ikke alle disse artiklene var relevante, og ingen treff på Rubus idaeus og Echinacea 

purpurea var relevant i dopingsammenheng. Dette kan trolig tyde på at det ikke er gjort mye 

studier på plantene i denne sammenhengen, og det trengs ytterligere undersøkelser av 

innholdsstoffene og effekten av dem. Ut fra det som er funnet kan det se ut som disse plantene 

ikke har kjente dopingrelaterte effekter.  

5.1.1 Studier på Eleutherococcus senticosus 

Det ble funnet elleve studier som har studert effekten av Eleutherococcus senticosus (sibirsk 

ginseng, russisk rot) på fysisk ytelse, resultatene er presentert i tabell 2 og diskutert i detalj 

etter tabellen. 

Tabell 2: Utvalgte studier på effekten av E. senticosus på parametere for fysisk ytelse  

Referanse Populasjon Tilberedning 

og dose (E. 

senticosus) 

Varighet Datasamling Resultater 

Positive 

funn  
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(188) 

 

9 menn 800 mg/daglig 

(kapsler med 

E. senticosus, 

rot) 

8 uker   RPE, HR, MHR, 

VO2, RER, 

plasma fri 

fettsyrer og 

glukose etter 

sykkeltest. 

↑ Utholdenhetstid, 

kardiovaskulære 

funksjoner (RPE, 

MHR, VO2, plasma 

frie fettsyrer)  

↓ Glukose 

(189) 6 menn  300 mg/daglig 

etanol 

rotekstrakt (E. 

senticosus) 

8 dager  Total arbeidstid, 

utmattelsestid, 

VO2 og oksygen 

puls ble testet ved 

maksimal fysisk 

arbeidskapasitet  

↑ total arbeidstid og 

utmattelses tid ble 

forbedret.  

(påvirket VO2 maks, 

oksygen puls) 

(190) 

 

50 (kvinner 

og menn) 

25 dråper 

Taiga Wurzel, 

(35 % etanol 

rotekstrakt av 

E. senticosus) 

30 dager  

 

Total kolesterol, 

LDL-kolesterol, 

tri-glyserider, 

glukose (cellulært 

forsvar test) og 

oksygen platå 

(fysisk form test) 

ble tatt blod prøve 

etter 1 måned 

↑ cellulært forsvar, 

fysisk form, og 

oksygen platå i gruppe 

A. 

(191) 16 menn Ciwujia 

(rotekstrakt av 

E. senticosus, 

ikke angitt 

dose)  

Ikke angitt i 

sammendrag 

(original 

artikkel på 

kinesisk) 

Fettforbruk, 

kardiorespiratoris

k kondisjon og 

anaerob terskel.  

↑ fettmetabolisme, ↓ 

“respiratory quotient”, 

økt anaerob terskel  

Negative 

funn  

     

(192) 10 menn  

 

800 mg/daglig 

EnduroxTM 

(rotekstrakt av 

E. senticosus)  

 

1 uke 

 

VO2, VE, VE/VO2, 

RER, HR, laktat, 

opplevd 

anstrengelse og 

blodglyserol på 

submaximal 

sykling 

Ingen effekt på VO2, 

VE, VE/VO2 , RER, 

HR, plasma glyserol, 

laktat akkumulasjon, 

RPE, energi forbruk, 

fett oksidasjon. 
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(193) 9 menn  1200 

mg/daglig 

(EnduroxTM, 

rotekstrakt av 

E. senticosus)  

 1 uke  

 

Kostholds 

sammensetning, 

VO2, RER, HR, 

laktat, opplevd 

anstrengelse og 

plasmaglukose 

etter lang trening. 

Ingen effekt på VO2, 

RER, HR, RPE, 

plasmalaktat og 

plasmaglukose 

(194) 5 kvinner og 

5 menn 

800 mg/daglig 

(EnduroxTM, 

rotekstrakt av 

E. senticosus) 

10 dager Fettforbruk, 

laktatproduksjon, 

HR og opplevd 

anstrengelse 

under moderat 

trening 

Ingen effekt på fett- 

forbruk, 

laktatproduksjon, HR 

og RPE ved moderat 

trening. 

(195) 4 kvinner og 

16 menn 

 

3,4 mL daglig 

(vandig etanol 

rotekstrakt 

daglig av E. 

senticosus)  

 

 

6 uker 

 

Løpetid på 

tredemølle til 

utmattelse, 

laktatproduksjon, 

HR, VO2 og 

ventilasjons-

målinger på 

submaksimal og 

maksimal aerob 

trening 

Ingen effekt på  tiden 

til utmattelse, RPE, 

laktatproduksjon, HR, 

VO2 og ventilasjons-

målinger 

 

(196) 11 personer 

 

900 mg/daglig 

(E. senticosus, 

ikke angitt 

ekstrakt) 

2 uker  Utmattelse, 

oksygenforbruk, 

utløpt luftvolum, 

ventilasjonsekviv

alent for oksygen, 

RER, HR, RPE, 

laktat utvinning 

ved løpstest inntil 

utmattelse.  

Det var ingen 

signifikant forskjell 

mellom studier for 

noen variablene 

inkludert tid til 

utmattelse. 

(197) 30 (15 

menn, 15 

kvinner) 

1000 

mg/daglig 

(russisk 

ginseng, ikke 

6 uker  Muskelstyrken, 

oksygenopptak, 

HR 

Uendret VO2 maks og 

(HR)  
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 angitt 

ekstrakt)   

 

↑ styrken i bryst- og 

quadriceps, men ikke 

gripestyrke 

(198) 30 menn  8 mL/daglig 

(33 % etanol 

rotekstrakt av 

Panax ginseng 

eller E. 

senticosus) 

6 uker  Målinger av 

kortisol, 

testosteron, TCR-

forhold og andre 

utvalgte 

parametere for 

immunsystem-

status testet under 

treningsstress 

E. senticosus økte 

hormonelle indikatorer 

på stress 

  

RPE: opplevd anstrengelse, HR: hjerterytme, MHR: maksimal hjerterytme, VO2: 

oksygenopptak/oksygenforbruk, RER: respirasjons utvekslingsforhold, LDL: low-density lipoprotein, VE: 

minuttventilasjon, VE/VO2: ventilasjonsekvivalent for oksygenopptak, TCR: testosteron-kortisolforhold.  

Detaljert beskrivelse av studiene 

I en åtte ukers dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert, crossover-design studie med en 

utvaskingsperiode på fire uker mellom eksperimentene ble ni mannlige hobbymosjonister 

undersøkt for effekten av E. senticosus tilskudd under sykkeltest. De ble undersøkt på 

utholdenhetskapasitet, kardiovaskulære funksjoner og metabolisme. Deltakere fikk fire 

kapsler av enten E. senticosus (100 mg per kapsel) eller stivelse (placebo) to ganger daglig i 

åtte uker. Det ble startet med fem minutters oppvarming i sykkelhastighet på 55% 

oksygenopptak topp (oxygen uptake peak, VO2 peak) som økte videre til 75 % VO2 topp hvor 

forsøkspersonene syklet til utmattelse. Effektene etter å ha nådd 75% maksimalt 

oksygenforbruk (maximal oxygen uptake, VO2 max) med utmattelsestrening på en 

ergometersykkel viste at åtte uker med E. senticosus tilskudd forbedret utholdenhetstid, bedret 

kardiovaskulære funksjoner som opplevd anstrengelse (ratings of perceived exertion, RPE), 

maksimal hjerterytme (maximum heart rate, MHR), oksygenforbruk (oxygen uptake, VO2) og 

endret metabolisme av fri fettsyrer og glukose i plasma (188). 

 En enkelblind, placebokontrollert klinisk studie på seks baseballspillere vurderte effekten av 

300 mg E. senticosus etanol rotekstrakt daglig (ekstraktet inneholdt 75 mg løselig stoff fra E. 

senticosus, 0,53 mg syringin og 0,12 mg syringaresinol-4,4-O-diglucoside) på maksimal 

arbeidskapasitet over en periode på åtte uker. En betydelig forbedring av total arbeidstid og 
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utmattelsestid ble observert hos personer som ble behandlet med ekstraktet sammenlignet 

med placebo behandling. Effekten i økning av total arbeidskapasitet så ut til å delvis være 

årsaken til forbedringen av forsøkspersonenes oksygenmetabolisme, økning i VO2 maks og 

maksimal puls (189).  

Påvirkning av E. senticosus 35 % etanol rotekstrakt (1 g flytende ekstrakt tilsvarer 1 g rot), 

Taiga Wurzel, ble studert på cellulært forsvar og fysisk form hos mennesker. 50 friske 

frivillige av begge kjønn ble valgt til studien. Gruppe A med 35 forsøkspersoner fikk Taiga 

Wurzel og gruppe B med 15 forsøkspersoner fikk et Echinacea preparat. Preparatene ble 

administrert i 30 dager, hvor Taiga Wurzel 25 dråper tre ganger daglig og Echinacea 40 

dråper tre ganger daglig. Etter en måned ble det tatt blodprøve og sett på endring i cellulært 

forsvar og fysisk form hos de frivillige. Parametere som forbedret cellulært forsvar i gruppe A 

og ikke i gruppe B etter en måned, var reduksjon i total kolesterol, LDL (low-density 

lipoprotein) kolesterol, frie fettsyrer, triglyserider og glukose. For å se endring av den fysiske 

formen ble en oksygenforbrukstest utført på et ergospirometer under maksimal anstrengelse. 

Parametere som ble sett på var maksimal; oksygenforbruk, produksjon av karbondioksid, 

hjerterytme, respirasjonsfrekvens, respirasjonskvotient og minuttvolum. Testen avslørte et 

høyere oksygenplatå i gruppe A. Det var ingen endringer i gruppe B, mens for gruppe A var 

konklusjonen at Taiga Wurzel preparatet med innhold av E. senticosus ekstrakt påvirket 

cellulært forsvar, fysisk form samt lipidmetabolismen (190). 

En studie undersøkte effekten av tilskudd av et kinesisk E. senticosus preparat, Ciwujia 

(rotekstrakt), på anaerob ytelse hos 16 mannlige forsøkspersoner. Resultatene viste at Ciwujia 

øket fettforbruk målt som senket «respiratory quotient», forbedret kardiorespiratorisk 

kondisjon ved å øke anaerob terskel (191). Originalartikkel er kinesisk, avsnittet er basert på 

det engelske sammendraget, som ikke har angitt dose av ciwujia og varighet av studien. 

I en studie ble effekten av EnduroxTM (rotekstrakt E. senticosus) studert på metabolske 

responser ved sykling med submaksimal belastning. Ti friske menn deltok på en 

dobbelblindet studie med crossover-protokoll hvor de enten skulle ta 800 mg EnduroxTM 

(tilsvarer to kapsler) eller 400 mg placebo daglig i sju dager. Etter den første perioden 

gjennomgikk forsøkspersonene en sju dager utvaskingsperiode før skifte av tilskudd og videre 

testing. En sykkeltest ble utført i 30 minutter på 25 % VO2 topp, etterfulgt av ytterligere ti 

minutter på 65 % VO2 topp. VO2, minuttventilasjon (minute ventilation, VE), 

ventilasjonsekvivalent for oksygenopptak (ventilatory equivalent for oxygen uptake, VE/VO2), 
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respirasjons utvekslingsforhold (Respiratory exchange ratio, RER), hjerterytme (heart rate, 

HR), laktat, RPE og blodglyserol ble målt før, under og etter trening, og deretter 

sammenlignet. Resultatet viste at det ikke var signifikante forskjeller mellom placebo- og 

EnduroxTM -gruppen for VO2, VE, VE/VO2, RER, HR, laktat, RPE og blodglyserol. Disse 

resultatene antyder at EnduroxTM ikke er i stand til å forbedre den metabolske responsen på 

utholdenhetsøvelse hos moderat trente idrettsutøvere (192). 

Effekten av EnduroxTM (rotekstrakt av E. senticosus) på substratutnyttelse og trening under 

langvarig sykling ble studert ved å bruke et randomisert, dobbeltblindet crossover-design hvor 

ni menn syklet 10 km i to timer på 60% VO2 maks. Forsøkspersonene ble gitt EnduroxTM-

tilskudd (1200 mg daglig) eller placebo i syv dager før forsøk. Etter den første studien 

gjennomgikk forsøkspersonene en utvaskingsperiode på sju dager. Resultatene viser at det 

ikke var signifikant forskjeller mellom placebo- og EnduroxTM -gruppen for kostholds 

sammensetning, VO2, RER, HR, laktat, RPE og plasmaglukose i den tiden det var nødvendig 

å fullføre 10 km forsøket. Disse resultatene antyder dermed at EnduroxTM -tilskudd ikke 

forbedrer utholdenhetstrening hos trente syklister (193). 

I en studie ble innvirkning av EnduroxTM (rotekstrakt av E. senticosus) studert på 

fettforbruket, reduksjon av laktatproduksjon, HR og RPE under moderat trening. Ti 

hobbymosjonister (fem kvinner og fem menn) meldte seg frivillig til å delta i et randomisert, 

dobbelt-blindt crossover forsøk. Forsøkspersonene fikk enten 800 mg daglig EnduroxTM (som 

tilsvarer to kapsler) eller placebo daglig i ti dager på rad. Etter en utvaskningsperiode på fem 

dager fikk de motsatt behandling. I løpet av det siste døgnet før hver studie utførte 

forsøkspersonene de samme aktivitetene. De trente i 25 minutter på en StairMasterTM 

(stepmaskin) med en intensitet som ble valgt individuelt. Under forsøkene ble VO2, RER, HR 

og RPE registrert hvert minutt, men laktat ble registrert i ro og ved henholdsvis 10, 20 og 30 

minutter. Det ble ikke observert signifikante forskjeller mellom behandlingene, noe som 

antyder ingen effekt av EnduroxTM på metabolsk respons under utholdenhetsøvelsene hos 

hobbymosjonistene (194).  

I en åtte ukers dobbeltblind studie ble effekten av 3,4 mL vandig alkohol (30-34 % etanol) E. 

senticosus-ekstrakt undersøkt daglig under submaksimal og maksimal aerob trening. Tjue 

godt trente distanseløpere (fire kvinner og 16 menn) ble tilfeldig fordelt i enten en 

eksperimentell (E. senticosus-ekstrakt) eller placebo gruppe som fullførte fem løyper i en ti-

minutters tredemøllebane i deres vanlige 10 km løps-tempo og en maksimal tredemølletest. 
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Forsøkspersonene ble testet hver andre uke mens de fikk tilskudd og to uker etter avsluttet 

forsøk. Ingen signifikante forskjeller ble observert mellom E. senticosus-ekstrakt og placebo 

for løpstiden til utmattelse, laktatproduksjon, HR, VO2 og ventilasjonsmålinger. Dataene 

støtter ikke en ergogen effekt av E. senticosus-ekstrakt tilskudd på utvalgte metabolske 

parametere assosiert med submaksimale og maksimale aerobe treningsoppgaver (195). 

For å evaluere effektiviteten av 14 dagers behandling med E. senticosus (900 mg daglig) som 

et ergogenisk ernæringstilskudd ble det gjort en dobbeltblind, crossover-studie med elleve 

deltakere. De utførte fire løpsforsøk før og etter på tredemølle ved 80% VO2 maks inntil 

utmattelse etter E. senticosus og placebo-behandlinger. Det var ingen signifikant forskjell 

mellom studiene for variablene; utmattelse, VO2, utløpt luftvolum, VE/VO2, RER, HR, RPE, 

laktat utvinning. Det konkluderes med at 14 dager med tilskudd med E. senticosus ikke har 

noen ergogen effekt på metabolisme og trening (196). (Dette er en sekundær kilde hvor type 

ekstrakt av E. senticosus ikke er angitt, primærreferansen er en doktoravhandling som ikke er 

tilgjengelig).  

Det er også gjort begrensede studier på om russisk ginseng (E. senticosus) har påvirkning på 

muskelstyrken. I en studie ble kinesisk ginseng (P. ginseng) og russisk ginseng undersøkt for 

eventuell påvirkning på muskelstyrke. 30 individer (15 menn og 15 kvinner) ble tilfeldig delt 

inn i placebo, russisk ginseng (1000 mg daglig) eller kinesisk ginseng (1000 mg daglig) 

behandling i seks uker. Etter seks uker ble grupper tilfeldig tildelt en av de andre 

behandlingene i ytterligere seks uker. Etter den andre seks-ukersperioden ble gruppen tildelt 

den siste gjenværende behandlingen i de siste seks ukene. VO2 maks og HR ble betydelig 

forbedret i forhold til placebo-behandling for kinesisk ginseng, men ingen effekt ble observert 

for russisk ginseng. Selv om det ikke var noen forbedring i gripestyrke, var det signifikante 

økninger i styrken i bryst- og quadriceps for begge ginseng-behandlingene. Studien 

konkluderte med at ginseng kan brukes for å oppnå ergogenisk effekt hos idrettsutøvere (197). 

(Dette er en sekundær kilde hvor type ekstrakt av E. senticosus ikke er angitt, primærkilden er 

ikke tilgjengelig).   

I en seks ukers dobbeltblind, placebokontrollert studie ble P. ginseng og E. senticosus 

undersøkt for evne til å påvirke stress og utvalgte parametere for immunsystemstatus hos 

konkurrerende mannlige idrettsutøvere som driver med normal trening. 30 mannlige deltakere 

ble testet for treningstress og fikk 8 mL daglig (33 % etanol rotekstrakt) inneholdende P. 

ginseng, E. senticosus eller placebo. En pre- og post-test ble brukt for å evaluere effekten av 
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seks ukers tilskudd på kortisol, testosteron, testosteron-kortisolforhold, sirkulerende antall T-

celler, CD4-t-hjelpeceller, CD8-t-suppresjon celler, CD4 til CD8 forholdet, naturlige 

dreperceller (NK-celler) og B-lymfocytter. Ingen av immunsystemvariablene endret seg 

signifikant eller viste noen tydelig trend fra pre- til post-test i noen av behandlingsgruppene. 

Ingen signifikant endring i testosteron, kortisol eller totalt testosteron-kortisolforhold ble 

observert i behandlingsgruppen med P. ginseng. I behandlingsgruppen med E. senticosus falt 

testosteron-kortisolforholdet imidlertid betydelig (28,7 %). Disse resultatene antyder at E. 

senticosus økte i stedet for å redusere hormonelle indekser av stress (198). 

 

Eleutherococcus senticosus (diskusjon) 

E. senticosus brukes av idrettsutøvere, men den ser i hovedsak ut til å også ha andre effekter 

enn prestasjonsfremmende effekter. Fire artikler (188-191) med positive funn på E. senticosus 

viser blant annet forbedret utholdenhetstid, kardiovaskulære funksjoner (RPE, MHR, VO2), 

plasmafettsyrer, forbedring av total arbeidstid og utmattelse, cellulært forsvar og 

lipidmetabolismen. Artiklene konkluderer derfor med at E. senticosus-kosttilskudd (de fleste 

med rotekstrakt) fra 300-800 mg daglig dose og 25 dråper E. senticosus tre ganger daglig i 1-

8 uker gir fordel under trening.  

Begrensninger i studien til Kuo et al., 2010 (188) var at innholdet av E. senticosus-kapslene 

ikke kunne analyseres fullstendig fordi det var vanskelig å skaffe alle standardene av 

eleutherosidene. Studien konkluderer med at E. senticosus er et effektivt ernæringsmessig 

ergogenisk hjelpemiddel for folk som presterer i utholdenhetsøvelser, men de nøyaktige 

mekanismene som involveres trenger videre utredning.  

Studien til Szolomicki J et al., 2000 (190) viste at E. senticosus i Taiga Wurzel preparatet 

påvirker lipidmetabolismen, cellulært forsvar og fysisk form. Begrensingene i denne studien 

er at de aktive komponenter i E. senticosus (Taiga Wurzel) ikke ble analysert. Studien 

beskriver kun generelt om aktive komponenter E. senticosus. Dermed trenger man også mer 

kunnskap om mekanismer som involveres. 

Videre er originalartikkel til Yongning W et al., 1998 (191) på kinesisk, og beskrivelsen av 

studien er basert på det engelske sammendraget. Fulltekst på et annet språk, samt varighet og 

dosering som ikke er oppgitt i sammendraget gir ikke oss et fullstendig bilde av effekten av E. 

senticosus på ytelse.  
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På den annen side viser sju artikler (192-198) negative funn på E. senticosus. Det ble ikke 

funnet noen fordel på kardiovaskulære funksjoner (VO2, VF, VE/VO2, RER, RPE, HR), 

plasma glyserol, laktat akkumulasjon, energi forbruk, fettoksidasjon, plasmaglukose, 

fettforbruk, ingen effekt på tiden til utmattelse, og ingen forbedret gripestyrke. Tillegg viste 

en studie økt hormonelle indikatorer på stress. Artiklene konkluderer derfor med at E. 

senticosus-tilskudd fra 800-1200 mg daglig og 3,4 mL etanol (30-34 %) rotekstrakt i 1-6 uker 

ikke gir noe fordel under trening 

I studien som beskrives i artikkelen til Bahrke MS og Morgan WP, 2000 (197) ble det ikke 

brukt dobbeltblindet design. Studien viser ingen effekt på VO2 maks og HR for russisk 

ginseng (E. senticosus) i forhold til placebo-behandling. Det var heller ikke noen forbedring i 

gripestyrke, kun signifikante økninger i styrken i bryst- og quadriceps for E. senticosus 

behandlingene. Derimot ble VO2 maks og HR betydelig forbedret i forhold til placebo-

behandling for kinesisk ginseng (P. ginseng), og signifikante økninger i styrken i bryst- og 

quadriceps. Studien konkluderer med at ginseng kan brukes for å oppnå ergogenisk effekt hos 

idrettsutøvere, men hvilken type ginseng det var (kinesisk eller russisk) var ikke spesifisert. 

At primærkilde ikke er tilgjengelig for denne studien er en svakhet for et fullstendig bilde av 

effekten av E. senticosus på muskelstyrken, VO2 maks og HR.  

For studien som beskrives i artikkelen til Bahrke MS et al., 2009 (196) er ikke primærkilde 

tilgjengelig, og det gir ikke et fullstendig bilde av effekten til E. senticosus på metabolisme og 

trening. Videre er det beskrevet i artikkelen at intens fysisk trening kan gi midlertidige 

endringer på endokrine parametere og immunsystemet, og en av grunnene til at idrettsutøvere 

bruker P. ginseng eller E. senticosus, er troen på at disse urtene reduserer forekomsten av 

forkjølelse og infeksjoner, og forbedrer restitusjon etter intens trening. Dette motvises i 

studien til Gaffney BT et al., 2001 (198), ettersom den viste at immunsystemparametere ikke 

endret seg signifikant og at E. senticosus økte i stedet for å redusere hormonelle indekser av 

stress.  

Det er varierende resultater på om E. senticosus kan gi en fordel på trening hos idrettsutøvere. 

Årsaken kan være at det er preget av ulike metodologiske problemer som lavt antall 

forsøkspersoner, ulike dosering, behandlingsvarighet, bruk av kombinasjon av E. senticosus 

med andre stoffer og manglende data på om forsøkspersonene overholdt E. senticosus 

preparat inntaket.  
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5.1.2 Studier på Ginkgo biloba 

Det ble funnet en studie som har studert effekten av Ginkgo biloba på fysisk ytelse, 

resultatene er presentert i tabell 3 og diskutert i detalj etter tabellen. 

 Tabell 3: Utvalgte studier på effekten på G. biloba, på parametere for fysisk ytelse 

VO2: Oksygenopptak/Oksygenforbruk, VO2 maks: maksimalt oksygenopptak 

 

Detaljert beskrivelse av studien  

I en studie ble et kosttilskudd med kombinasjon av ekstrakter fra Rhodiola crenulata og G. 

biloba blader undersøkt for prestasjonsfremmende effekt. Pulverisert ekstrakt ble innkapslet i 

mørk oransje kapsler som hver inneholdt 270 mg blandede urteekstrakter. Bladekstrakt av R. 

crenulata og G. biloba ble blandet i et forhold på 9:1 i tørr vekt. 70 friske frivillige menn ble 

tilfeldig delt i Rhodiola-Gingko kosttilskudd gruppe eller placebogruppe. De tok fire kapsler 

daglig. Studien varte i sju uker. Utholdenhetstrening, serumtestosteron og kortisolnivåene ble 

målt ved startpunktet og sluttpunktet og var uendret i Rhodiola-Gingko kosttilskudd gruppen. 

Rhodiola-Gingko kosttilskudd gruppen viste en betydelig større økning i maksimalt 

oksygenopptak (maximal oxygen uptake, VO2 max). Konklusjonen ble at det kombinerte 

urtetilskuddet av R. crenulata og G. biloba kan forbedre utholdenhetsytelsen ved å øke 

oksygen forbruk og beskytte mot tretthet (199).  

Gingko biloba (diskusjon) 

Det var få studier eller artikler om G. biloba og prestasjonsfremmende effekter av den under 

trening. Artikkel (199) viste at Rhodiola-Gingko gruppen fikk en betydelig større økning i 

VO2 maks. Siden kosttilskuddet som brukes i denne studien inneholder både R. crenulata og 

Referanse  Populasjon  Tilberedning og 

dose 

Varighet Datasamling Resultater  

Positive funn       

(199) 

 

 

 

70 menn  270 x 4 mg 

(ekstrakt av 

Rhodiola 

crenulata og G. 

biloba) 

7 uker  Utholdenhet, 

serumtestosteron, 

kortisol, og VO2 

ble undersøkt 

↑VO2 maks øker   
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G. biloba, er det imidlertid usikkert hvor mye av effekten som skyldes den enkelte plante, og 

om det kan foreligge synergistiske effekter mellom plantene.  

Andre studier av G. biloba 

En annen artikkel (200) beskriver at G. biloba har vevsnivåeffekter hvor den kan stimulere 

frigjøring av endotelavledet avslappende faktor, nitrogenoksid (NO), som kan øke 

blodstrømmen i muskelvev gjennom forbedret mikrosirkulasjon. En slik effekt kan forbedre 

aerob utholdenhet ved å øke muskelvevets oksidasjon. Dette er en oversiktsartikkel som ikke 

oppgir noen primærdata. 

 

Det er ikke funnet flere studier på friske idrettsutøvere, men noen artikler handler om 

pasienter med perifer okklusiv arteriell sykdom, hvor G. biloba forbedret treningsytelsen, som 

gangdistanse hos pasientene, mens en artikkel motsier dette (201-203).  

 

I en randomisert, placebokontrollert dobbeltblindet studie med G. biloba spesialekstrakt EGb 

761 (Tebonin forte) ble 111 pasienter som led av perifer okklusiv arteriell sykdom i fontaine 

stadium ll b, testet. De ble testet på smertefri gangdistanse på tredemølle i hastighet 3 

km/time. De ble gitt EGb 761 eller placebo tre ganger daglig i løpet av 24 uker. Ved starten 

av behandlingsperioden var de gjennomsnittlige smertefrie gangavstandene ganske like med 

108,5 m i EGb 761 gruppen og 105,2 m i placebogruppen. Ved slutten av 

behandlingsperioden økte disse verdiene til henholdsvis 153,2 m og 126,6 m. Det ble dermed 

konkludert fra denne studien at behandling med EGb 761 hos pasienter med perifer okklusiv 

arteriell sykdom i fotaine stadium ll b er sikker og kan forlenge gangavstanden (201). 

Fulltekst er ikke tilgjengelig, avsnittet er basert på sammendraget som ikke har angitt dose av 

EGb 761. 

 

Det ble også utført en annen monosentrisk, randomisert, placebokontrollert dobbeltblind 

studie for å demonstrere effekten av G. biloba spesialekstrakt EGb 761 hos 60 (42 mannlige) 

pasienter som led av perifer okklusiv arteriell sykdom. De terapeutiske gruppene ble 

behandlet med enten G. biloba ekstrakt EGb 761, 40 mg tre ganger daglig, eller gitt placebo i 

total 24 uker. Her skulle de se på om det var noe forskjell i gangdistanse mellom 

behandlingsstart og på slutten, målt på tredemølle med ganghastighet 3 km/time. Resultatene 
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fra denne placebokontrollerte studien viste at behandling med G. biloba spesialekstrakt EGb 

761 ga en forbedring av gangavstand hos trente pasienter som lider av sykdommen (202). 

I en 24 ukers dobbeltblind, placebokontrollert studie (203) ble det undersøkt om trening i 

kombinasjon med  G. biloba-behandling er bedre enn trening alene for pasienter med perifer 

arteriell sykdom. Forsøkspersonene ble tilfeldig tildelt en ginkgo- eller placebogruppe. G. 

biloba tabletter med en daglig dose på 240 mg ekstrakt eller placebotabletter ble gitt. 

Gangkapasitet på tredemølle, oksygenforbruk under trening, perifer hemodynamikk og 

blodviskositet ble målt. Resultatene var at trening kombinert med G. biloba-behandling ikke 

ga noen gunstigere effekt enn trening alene hos pasienter med perifer arteriell sykdom. 

Det er varierende resultater på om Ginkgo biloba-tilskudd kan forbedre utholdenhet ved 

trening hos pasienter med perifer arteriell sykdom. Imidlertid er det ingen holdepunkter for at 

lignende effekter forekommer hos friske idrettsutøvere. 
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5.1.3 Studier på Mentha x piperita 

Det ble funnet fire studier som har studert effekten av Mentha x piperita på fysisk ytelse, 

resultatene er presentert i tabell 4 og diskutert i detalj etter tabellen. 

Tabell 4: Utvalgte studier på effekten av M. x piperita på parametere for fysisk ytelse  

Referanse Populasjon Tilberedning 

og dose 

Varighet Datasamling Resultater 

Positive funn       

(204) 

 

12 menn 

 

0,05 mL 

peppermynte 

olje i 500 mL 

mineralvann 

daglig  

 

10 dager 

 

Forbedring av 

trening, 

fysiologiske og 

respiratoriske 

parameter via 

tredemøllebasert 

treningstest.  

↑ forbedring i 

trening, 

gassanalyse, 

spirometriparamete

re (måling av 

pusten), 

respirasjonsfrekven

s (pustefrekvens), 

blodtrykk 

 

(205) 30 menn 50 µL 

(peppermynte 

olje) 

 

1 dag  Spirometri 

parametere, 

visuell 

reaksjonstid, 

lydreaksjonstid, 

systolisk 

blodtrykk, 

diastolisk 

blodtrykk, 

hjerterytme, 

pustefrekvens, 

gripekraft, 

høydehopptest, og 

lengdehopptest 

↑ Forbedring i; 

spirometri 

parametere, visuell 

reaksjonstid, 

lydreaksjonstid, 

systolisk blodtrykk, 

diastolisk 

blodtrykk, 

hjerterytme, 

pustefrekvens, 

gripekraft, 

høydehopptest, og 

lengdehopptest 

Negative funn       
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(206) 

 

7 (4 menn 

og 3 

kvinner) 

 

0,05 mL 

peppermynte 

olje i 500 mL 

mineral vann 

daglig   

 

10 dager Oksygenopptak, 

tid til utmattelse 

på en maksimal 

treningstest 

(Aerob).  

↓ Ingen effekt på 

oksygenopptak, tid 

til utmattelse. 

Kardiopulmonær 

testing uendret 

mellom gruppene.  

 

(207) 18 kvinner  

 

peppermynte 

parfymert 

maske, maske 

uten 

peppermynte 

eller ingen 

maske  

3 x ¼ km 

(forsøk 

utført en 

gang) 

Peppermynte 

parfymert maske 

og informasjon 

om peppermyntes 

innflytelse på 

løpstiden 

↓ Ingen effekt av 

innånding av 

peppermynte 

parfymert maske, 

eller forventet 

informasjon 

peppermynte hadde 

effekt på løpstiden 

 

Detaljert beskrivelse av studiene  

I en studie ble tolv mannlige studenter gitt en 500 mL flaske mineralvann som inneholdt 0,05 

mL peppermynteolje, daglig i ti dager. Deltakerne gjennomgikk en tredemøllebasert 

treningstest med metabolsk gassanalyse og ventilasjonsmåling. Målet med denne studien var å 

vurdere effekten av oralt tilskudd av peppermynteolje på trening og forbedring av 

fysiologiske og respiratoriske parametere. Resultatene av eksperimentet viste at 

peppermynteoljen ga forbedret effekt på trening, gassanalyse, spirometriparametere (måling 

av pusten), blodtrykk og respirasjonsfrekvens (pustefrekvens) hos de unge mannlige 

studentene. Avslapning av glatte bronkialmuskler, økning i ventilasjon og 

oksygenkonsentrasjon i hjernen, og redusert blod laktatnivå (melkesyre i blodet) er de mest 

sannsynlige forklaringene. Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å forklare mekanismen 

som gir effekt av peppermynte på treningsytelse og respirasjonsparametere (204). Manglende 

kontrollgruppe er imidlertid en vesentlig svakhet ved denne studien. 

I en en-dags studie ble 30 mannlige studenter tilfeldig delt inn i henholdsvis en eksperimentell 

og en kontrollgruppe. Maksimal gripekraft, høyde- og lengdehopp, spirometriparametere, 

visuelle- og lydreaksjonstider, blodtrykk, hjerterytme og pustefrekvens ble registrert tre 
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ganger; henholdsvis før, fem minutter etter og én time etter administrering av 50 µL 

peppermynteolje. Resultatene i studien avdekket betydelig forbedring i eksperimentgruppen 

sammenlignet med kontrollgruppen i spirometriparametere, visuell reaksjonstid, 

lydreaksjonstid, systolisk blodtrykk, diastolisk blodtrykk, hjerterytme, pustefrekvens, 

gripekraft, høydehopptest, og lengdehopptest. Mekanismen som ligger til grunn for 

effektiviteten av peppermynte observert i denne studien trenger videre undersøkelse (205). 

Dette forsøket var ikke blindet.  

I en studie med randomisert crossover design ble det undersøkt effekten av peppermynteolje 

på aerob kapasitet. Peppermynteolje ble gitt til forsøkspersonene ved å ta 0,05 mL 

peppermynteolje i 500 mL mineralvann daglig i ti dager. Sju deltakere (fire menn og tre 

kvinner) utførte en maksimal treningstest etter ti dager med inntak av enten peppermynteolje 

eller en kontroll. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppen som fikk 

peppermynteolje og kontrollgruppen på oksygenopptak eller tid til utmattelse. I tillegg var 

resultatene av kardiopulmonær testing uendret ved gruppene (206).  

I en studie med 18 unge kvinner ble det undersøkt om peppermyntelukt har effekt på løping. 

Kvinnene løp 3 x ¼ km under tre ulike behandlinger: peppermynteparfymert maske, ikke noe 

peppermynte i masken, eller ingen maske. Hver gruppe ble så gitt enten positiv, negativ eller 

nøytral informasjon om forventet peppermynteinnflytelse på trening. Resultatene viste at 

verken innånding av peppermynte eller forventet informasjon hadde noen signifikant effekt på 

løpstiden, selv om forsøkspersonene med positivt informasjon om peppermynte reduserte 

løpstiden. De som fikk negativ informasjon viste lavere hjerterytme under løpstesten (207). 

Mentha x piperita (diskusjon) 

Det foreligger et par rapporter om positiv innvirkning på fysisk aktivitet for peppermynteolje, 

men siden disse kommer fra samme forfatter og har en del mangler, som ingen kontrollgruppe 

i studien til Meamarbashi A, 2014 (205), og ingen blinding i studien til Meamarbashi A og 

Rajabi A, 2013 (204), er det vanskelig å si om det er reelle effekter av peppermynteolje. 

Videre tyder ikke studiene til Shepherd K og Peart DJ, 2017 (206) og MacKenzie CM og 

Hedge A, 2005 (207) på noen prestasjonsfremmende effekt av peppermynte. Alle disse 

studiene er utført med et lite antall forsøkspersoner.   
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5.1.4 Diskusjon rundt bruk av litteraturstudier 

Ved å basere seg på flere databaser øker sjansen for å finne relevant litteratur. De databasene 

som er brukt, baserer seg på vitenskapelige studier, slik at usaklige og uvitenskapelige 

nettsteder og rene reklamepåstander, som et generelt nettsøk vil gi mange treff på, i stor grad 

kan elimineres, noe som vil være en fordel ved litteraturstudie.  

Ulempene med litteraturstudier som metode er at forskning utvikles og fornyes stadig. 

Artiklene som brukes i en oppgave kan bli uaktuelle fordi nyere studier avkrefter resultatene. 

Dette bør imidlertid være mindre risikabelt når litteratursøk gjøres grundig. En annen 

utfordring ved litteraturstudie som metode er valg av artikler som ansees som relevante. De 

ulike databasene har referanser til et stort antall med artikler; det gjør at relevante studier kan 

bli oversett. I vitenskapelige oversiktsartikler vil litteraturen være gjennomgått av forfattere 

for å få med alle relevante artikler. Samtidig kan søket etter relevante vitenskapelige studier 

være avhengig av hvilke søkekriterier man bruker. Resultatene man får er avhengig av 

tilgjengelig stoff om det man leter etter. Siden Universitetet i Oslo har tilgang til et stort antall 

vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst og vanligvis kan skaffe artikler som ikke er direkte 

tilgjengelige, anses ikke dette å være et stort problem. Språkproblemer med artikler på språk 

som russisk, kinesisk og japansk kan imidlertid gjøre at man må basere seg på sammendrag i 

stedet for originalartikler. Derfor er det helt klart at resultatene av studien er avhengig av 

tilgjengelige data. Litteratursøk som metode har størst verdi når stoffet oppdateres jevnlig.  
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6 Konklusjon 

Ut fra studiene som har undersøkt plantene som inngår i norske plantebaserte legemidler ser 

det ikke ut som disse plantene inneholder forbudte stoffer på WADAS dopingliste og har 

heller ikke dopingrelaterte effekter. I noen artikler er det beskrevet noen fordeler under 

trening, men det er uklart om dette kan anses som dopingeffekt. I tillegg er resultatene ikke 

entydige, artikler som ikke finner slike effekter er i flertall, og flere av de positive resultatene 

ser ut til å være basert på forskning med betydelige metodesvakheter, noe som gjør det er 

vanskelig å trekke konklusjoner om dette.  

De plantebaserte legemidlene har samme krav når det gjelder tilvirkning, import og 

omsetning som andre legemidler. De omfattes av legemiddelloven, og er under kontroll av 

Statens Legemiddelverk. Derfor kan plantebaserte legemidler regnes som like trygge å bruke 

som andre legemidler. 

Totalvurderingen blir at plantebaserte legemidler i Felleskatalogen kan merkes med grønn 

silhuett siden det er trygt å ta med tanke på stoffer på dopinglisten og fordi plantene ikke ser 

ut til å ha stor innvirkning på fysisk aktivitet eller at det ikke foreligger noen 

prestasjonsfremmende effekt av plantene. 
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7 Forslag til videre arbeid  

Det planlagte labarbeidet kunne ikke utføres, da universitetet stengte på grunn av pandemi. 

For å begrense antallet dopingstoffer som skal undersøkes i plantebaserte legemidler, foreslås 

det at de mest sannsynlige stoffene screenes, det er derfor valgt seks stoffer som forekommer 

naturlig i planteriket. Alle seks stoffene har potensielt prestasjonsfremmende effekt og står på 

dopinglisten eller overvåkingslisten. Væskekromatografi-masse spektrometri (Liquid 

Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS) eller UHPLC (Ultra High Performance Liquid 

Chromatography) er mest hensiktsmessig å benytte for å gjøre en analyse av stoffene. En 

kjemisk analyse har blant annet som hensikt å identifisere eller mengdebestemme ett eller 

flere stoffer i en gitt prøve. Dersom man utfører en identifikasjon, benyttes en kvalitativ 

analysemetode, det vil si en metode som kan stadfeste identitet (208). En kvalitativ LC-MS-

metode er velegnet fordi vi ønsker en god separasjon av prøvene og samtidig bestemmelse av 

nærvær eller fravær av de seks stoffene i de plantebaserte legemidlene.    

7.1 Plantebaserte legemidler for kvalitativ analyse 

Følgende plantebaserte legemidler selges i norske apotek per 01.04.2020 og har 

Felleskatalogtekst. Felleskatalogen (https://www.felleskatalogen.no/medisin/), 2020:  

1. Remifemin tabletter (tørket ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue)  

2. Sedix tabletter (tørket pasjonsblomstekstrakt)  

3. Pascoflair tabletter (tørket pasjonsblomstekstrakt) 

4. Valerina Natt tabletter (tørket valerianarotekstrakt, tørket humleblomstekstrakt, tørket 

sitronmelissebladekstrakt) 

5. Valerina Forte tabletter (tørket valerianarotekstrakt)  

6. Lunixen tabletter (tørket valerianarotekstrakt) 

7. Bio-biloba tabletter (tørket ginkgobladekstrakt) 

8. Bronwel Comp pastill (vannekstrakt av timianurt og altearot) 

9. Bronwel sugepastill (vannekstrakt av timianurt)  

10. Bronwel Comp mikstur (vannekstrakt timianurt og altearot) 

11. Kan Jang mikstur (ekstrakt av rød solhatt rot, adatodablad og russisk rot) 

12. Colpermin enterokapsler (peppermynteolje) 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/
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13. Hypericum STADA kapsler (tørket ekstrakt av prikkperikum/johannesurt)  

Det foreslås at disse 13 plantebaserte legemidlene undersøkes, i første omgang kvalitativt, 

om de inneholder utvalgte dopingstoffer.  

7.2 Utvalgte referansestoffer for kvalitativ analyse 

av plantebaserte legemidler  

Følgende utvalgte stoffer fra dopinglisten og overvåkningslisten 2020 bør screenes for i de 

plantebaserte legemidlene: 

• Efedrin hydroklorid 

• Pseudoefedrin 

• Synefrin 

• Oktopamin hydroklorid 

• Koffein 

• Higenamin hydroklorid  

7.3 Ekstraksjon av plantebaserte legemidler  

De 13 plantebaserte legemidler (se punkt 8.1.1) anskaffet fra apotek skal undersøkes for 

utvalgte stoffer fra dopinglisten og overvåkningslisten, under er foreslått ekstraksjonsmetode 

for faste og flytende preparater. Det er tatt utgangspunkt i referanser (209, 210) tilgjengelig i 

litteraturen:   

Metode for faste preparater:   

• Faste preparater (1-2 tabletter/pastiller av hver) veies og pulveriseres i morter. 

Dersom det ikke er mulig å få i pulverisert form, kan det knuses til grovere 

stykker.  

• Omtrent 100 mg av stoffene veies inn i dramsglass, og nøyaktig vekt noteres.  
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• Det skal lages en konsentrasjon på 40 mg tablettmateriale/mL løsning ved å tilsette 

vandig 75 % metanol til pulverisert/grovere form av stoffene i prøveglasset 

(dramsglass).  

• Prøvene sonikeres på ultralydbad i 5 minutter, og sentrifugeres i 1 minutt    

• Supernatant suges av med en glasspipette 

• Ekstraksjonen gjentas: Samme volum 75 % vandig metanol tilsettes 

tablettmaterialet. Løsningene sonikeres i 5 minutter og sentrifugeres i 1 minutt.  

• Supernatantene fra 2. sentrifugering overføres til supernatantene fra 1. 

sentrifugering  

• De kombinerte supernatantene filtreres gjennom 0.2 µm PTFE-filter  

• Samlede filtrerte supernatanter oppbevares i kjøleskap eller fryser  

 

Metode for flytende preparater:  

Flytende preparatene som skal undersøkes er Kan Jang mikstur, Bronwel Comp mikstur, samt 

Colpermin eterisk olje. Preparatene fortynnes til en konsentrasjon på 10 mg/mL.  

 

1. Kan Jang mikstur: En mL inneholder 14 mg Justicia adhatoda ekstrakt, 9 mg 

Echinacea purpurea ekstrakt, 2 mg Eleutherococcus senticosus ekstrakt. Totalt 25 mg 

planteekstrakt i 1 mL Kan Jang, 0,4 mL mikstur fortynnes med 0,6 mL 75 % metanol.  

 

2. Bronwel Comp mikstur: Femten mL inneholder 120 mg Thymus vulgaris L. og 

Thymus zygis L. ekstrakt eller blanding av disse, 830 mg Althaeae officinalis L. ekstrakt. 

Total 63.33 mg i 1 mL mikstur, 0,16 mL mikstur fortynnes med 0,84 mL 75 % metanol. 

 

3. Colpermin: En kapsel inneholder 187 mg peppermynteolje. 10 mg olje fortynnes med 

1,0 mL metanol.  

 

• Fortynnede prøver sonikeres i 5 minutter  

• Filtreres gjennom 0.2 µm PTFE-filter  

• Samlede filtrerte supernatanter skal oppbevares i kjøleskap eller fryser 
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7.4 Kvalitativ analyse  

Det finnes mange eksempler i litteraturen på LC-metoder for stoffene som skal analyseres, og 

man bør ta utgangspunkt i kjente metoder (211-214). I LC-MS separeres stoffer ved hjelp av 

en mobilfase, en væske som passerer gjennom en kromatografikolonne som retarderer 

stoffene på en stasjonærfase (kolonnen). Det første som skjer når stoffene kommer inn i 

massespektrometeret er at prøvekomponentene ioniseres, enten til positive ioner (molekylet 

mister et elektron) eller til negative ioner (molekylet tar opp et elektron). Etter ionisering 

passerer ionene gjennom til masseanalysatoren hvor ionene separeres. Tilslutt gir detektoren 

et massespektrum med massene til ionene (208).   

I en artikkel av Thevis M et al., 2012 (211) ble urinprøver undersøkt etter administrering av 

kosttilskudd som inneholder oktopamin og/eller synefrin med væskekromatografi-tandem 

masse spektrometri (Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry, LC-MS/MS). 

Væskekromatografi (Liquid Chromatography, LC) enheten var utstyrt med en C6-fenyl-

kolonne (4,6 x 150 mm, 3 µm partikkelstørrelse), og mobilfasen som ble brukt var 

ammoniumacetatbuffer inneholdende eddiksyre (mobilfase A) og acetonitril (mobilfase B). 

Deteksjonen i MS ble bestemt med en elektronsprayionisering (electrospray ionization, ESI) 

og multiple reaction monitory (MRM).   

 

I artikkelen til Marchei E et al., 2005 (212) er det beskrevet metode for analyser av xanthin 

alkaloidet koffein i kosttilskudd basert på en LC-MS metode. Seperasjon skjer ved en C18 

omvendtfase kolonne ved å bruke vann, metanol og eddiksyre som mobilfasen. Analyttene ble 

bestemt i LC-MS single ion monitoring modus (SIM) hvor ESI er brukt for å ionisere stoffene 

i MS.  

 

Trujiilo WA og Sorenson WR, 2003 (213) undersøkte ephedra alkaloider, efedrin og 

pseudoefedrin, i kosttilskudd ved hjelp av LC-MS/MS. Alkaloidene separeres ved å bruke 5 

µm fenyl væskekromatografi kolonne med ammoniumacetat buffer, iseddiksyre, acetonitril, 

og vann som mobil fase.  

 

Artikkelen til Stajic A, et al., (2017) (214) beskriver en UHPLC/MS/MS-metode som er brukt 

for å bestemme higenamin i forskjellige kosttilskuddsprøver. Separasjonen ble utført på en 

UHPLC med en hydrofil interaksjon væskekromatografi (Hydrophilic Interaction Liquid 
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Chromatography, HILIC) kolonne (2,1 mm x 100 mm, 1,7 µm partikkelstørrelse). Mobilfasen 

besto av 0,1 % maursyre i vann og acetonitril blanding. Deteksjonen i MS ble foretatt med 

ESI og MRM.   

7.4.1 LC- og MS-optimalisering  

Det bør gjøres en LC-MS-optimalisering (metodeutvikling for MS) av stoffene. 

Enkeltløsninger fra hvert referansestoff før de blandes sammen i en løsning. Videre bør 

kapillærspenning (volt) og kollisjonsenergi optimaliseres for hvert stoff, og mulige 

fragmenter for hvert stoff identifiseres. Dersom stoffene ikke er mulig å detektere under disse 

forhold, må det justeres eller endres for å få signal. Massen til stoffet bør være tilgjengelig før 

optimaliseringen, slik at man vet hvilken man masse man ser etter i kromatogrammene. Se 

tabell 5 for massen til referanse stoffene.  

Tabell 5: Massen til referanse stoffene for kvalitativ analyse  

 Synefrin Higenamin Koffein Efedrin Pseudoefedrin 

Masse 

(g/mol) 

167.21 

g/mol 

271.32 g/mol 194.19 

g/mol 

165.23 

g/mol 

165.23 g/mol 
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21.02.20] Tilgjengelig fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitex_agnus-

castus_002.JPG  

 

Figur 34: Bilde av mais plante. Anonym, (2007). Lisens  CC-BY-SA-3.0  [Hentet: 21.02.20] 

Tilgjengelig fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suikermais.jpg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlordeRoman%C3%AD.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberries_(Rubus_Idaeus).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear_of_rye.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solidago_gigantea01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solidago_canadensis_vallee-de-grace-amiens_80_21072007_9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solidago_canadensis_vallee-de-grace-amiens_80_21072007_9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowering_thyme.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymus_zygis_1.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tilia-cordata2.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tilia-platyphyllos-leaves.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ValerianaOfficinalisAgg.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitex_agnus-castus_002.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitex_agnus-castus_002.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suikermais.jpg
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Vedlegg 1: Liste over relevante treff 

Tabell 6: Litteratursøk i SciFinder på planter som inngår i plantebaserte legemidler. Latinsk plantenavn ble brukt for å søke.  

Søkt:11.10.2019, 27.10.2019. Søke metode: søk på «Latinsk plantenavn»→ dobbeltoppføringer av dokumenter fjernet → Refine «doping», osv.  

Latinsk plantenavn Total treff i SciFinder Relevante treff  

«doping» 

Relevante treff  

«Performance 

enhancement» 

Relevante treff 

«Prohibited» 

Relevante treff  

«ergogenic» 

Aesculus 

hippocastanum L. 

semen 

1472 0 0 0 0 

Althaea officinalis L. 

radix 

754 0 0 0 0 

Arctostaphylos uva-

ursi (L.) Spreng., 

folium 

834 0 0 0 0 

Betula pendula Roth / 

Betula pubescens 

Ehrh., folium 

 

3506 / 903 0 0 0 0 

Cimicifuga racemosa 

(L). Nutt. 

904 0 0 0 0 

Dactylis glomerata L. 11706 0 0 0 0 

Echinacea purpurea 

(L.) Moench., radix 

2054 0 0 0 0 

Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. & 

Maxim.) Maxim., 

Radix 

5736 0  2  0 2 
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Ginkgo biloba L., 

folium 

29455 0 3 0 1 

Harpagophytum 

procumbens D.C/  

Harpagophytum 

zeyheri Decne., radix 

548/20 0 0 0 0 

Hedera helix L., 

folium 

1198 0 0 0 0 

Humulus lupulus L., 

flos 

4859 0 0 0 0 

Hypericum 

perforatum L., herba 

4917 0 0 0 0 

Justicia adhatoda L., 

folium  

990 0 0 0 0 

Melissa officinalis L., 

folium 

3483 0 0 0 0 

Mentha x piperita L. 

aetheroleum 

219 0 0 0 0 

Passiflora incarnata 

L., herba  

520 0 0 0 0 

Pinus sylvestris L. 11384 0 0 0 0 

Plantago lanceolata 

L., folium 

6623 0 0 0 0 

Rosmarinus officinalis 

L. aetheroleum 

24542 0 0 0 0 

Rubus idaeus L., 

folium 

3374 1 0 0 0 
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Secale cereale L., 

pollen 

35667 0 0 0 0 

Solidago gigantea 

Aiton /  Solidago 

canadensis L. 

161/622 0 0 0 0 

Thymus vulgaris L., 

herba 

3540 0 0 0 0 

Thymus zygis L., 

herba 

159 0 0 0 0 

Tilia cordata Mill. / 

Tilia platyphyllos 

Scop. / Tilia x 

vulgaris Heyne., flos   

916/271/ 

10 

0 0 0 0 

Valeriana officinalis 

L., radix 

1458 0 0 0 0 

Vitex agnus-castus L., 

fructus 

811 0 0 0 0 

Zea mays L., fruktblad 419947 Mange treff, 

raffinert videre 

med «sport»: 0 

Mange treff, raffinert 

videre med «sport»: 

0 

Mange treff, raffinert 

videre med «sport»:0 

0 
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Tabell 7: Litteratursøk i SciFinder på planter som inngår i plantebaserte legemidler. Engelsk navn på planetene ble brukt for å søke.  

Søkt: 11.10.2019, 27.10.19. Søke metode: søk på: «Engelsk plantenavn» → dobbeltoppføringer av dokumenter fjernet → Refine «doping», osv.   

Engelsk 

plantenavn  

Totalt antall 

treff i SciFinder  

Relevante treff  

«Doping» 

Relevante treff  

«perfomance 

enhancement» 

Relevante treff  

«Prohibited» 

Relevante treff  

«ergogenic» 

Horse Chestnut 2340 0 0 0 0 

Marshmallow 895 0 0 0 0 

Bearberry 388 0 0 0 0 

Birch 32702 0 0 0 0 

Black cohosh 841 0 0 0 0 

Cock’s-foot 98 0 0 0 0 

Purple coneflower 391 0 0 0 0 

Siberian ginseng 260 0 1 0 0 

Maidenhair tree 29455 0 0 0 0 

Devil’s claw 548 0 0 0 0 

Ivy 7997 0 0 0 0 

Hops 11498 0 0 0 0 

St. John’s wort 3352 0 0 0 0 

Malabar nut 990 0 0 0 0 

Lemon balm 3483 0 0 0 0 

Peppermint 20040 0 0  0 1 

Passionflower 5699 0 0 0 0 

Scots pine 11384 0 0 0 0 

Ribwort plantain 5011 0 0 0 0 

Rosemary 24542 0 0 0 0 

Raspberry 14336 1 1 0 0 

Rye 35667 0 0 0 0 

Tall goldenrod/ 

Canada goldenrod 

51/38 0 0 0 0 
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Thyme 408750 Mange treff, 

raffinert videre 

med «sport»: 0 

0 Mange treff, 

raffinert videre med 

«sport»:0 

0 

Spanish thyme 85 0 0 0 0 

Linden 8529 0 0 0 0 

Valerian 2540 0 0 0 0 

Chastetree 271 0 0 0 0 

Maize 419947 Mange treff, 

raffinert videre 

med «sport»:0 

Mange treff, 

raffinert videre med 

«sport»:0 

Mange treff, 

raffinert videre med 

«sport»:0 

0 

 

Tabell 8: Litteratursøk i PubMed på planter som inngår i plantebaserte legemidler. Søkt på latinske og engelske plantenavn og treffene er i 

samme tabell. Søkt: 27.10.19. Søke metode: søk på ("Latinsk plantenavn" OR "Engelsk plantenavn") AND “doping”, osv. 

Latinsk plantenavn Engelsk 

plantenavn 

Total treff 

i PubMed 

Relevante treff  

«doping» 

Relevante treff  

«Performance 

enhancement» 

Relevante treff 

«Prohibited» 

Relevante treff  

«ergogenic» 

Aesculus hippocastanum L. 

semen 

Horse 

Chestnut 

458 0 0 0 0 

Althaea officinalis L. radix Marshmallow 153 0 0 0 0 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng., folium 

Bearberry 102 0 0 0 0 

Betula pendula Roth / 

Betula pubescens Ehrh., 

folium 

Birch 10119 0 0 0 0 

Cimicifuga racemosa (L). 

Nutt. 

Black cohosh 556 0 0 0 0 

Dactylis glomerata L. Cock’s-foot 416 0 0 0 0 

Echinacea purpurea (L.) 

Moench., radix 

Purple 

coneflower 

483 0 0 0 0 
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Eleutherococcus senticosus 

(Rupr. & Maxim.) Maxim., 

Radix 

Siberian 

ginseng 

223 0 0 0 0 

Ginkgo biloba L., folium Maidenhair 

tree 

4180 0 0 0 0 

Harpagophytum procumbens 

D.C  / Harpagophytum zeyheri 

Decne., radix 

Devil’s claw  185 0 0 0 0 

Hedera helix L., folium Ivy 3043 0 0 0 1 

Humulus lupulus L., flos Hops 2099 0 0 0 0 

Hypericum perforatum L., 

herba 

St. John’s 

wort 

2330 0 0 0 0 

Justicia adhatoda L., folium Malabar nut 35 0 0 0 0 

Melissa officinalis L., folium Lemon balm 447 0 0 0 0 

Mentha x piperita L. 

aetheroleum 

Peppermint 1260 0 2* 0 0 

Passiflora incarnata L., herba  Passionflower 168 0 0 0 0 

Pinus sylvestris L. Scots pine 1762 0 0 0 0 

Plantago lanceolata L., 

folium 

Ribwort 

plantain 

419 0 0 0 0 

Rosmarinus officinalis L. 

aetheroleum 

Rosemary 2578 0 0 0 0 

Rubus idaeus L., folium Raspberry 1605 0 0 0 0 

Secale cereale L., pollen Rye 6187 0 0 0 0 

Solidago gigantea Aiton /  

Solidago canadensis L. 

Tall 

goldenrod/ 

Canada 

goldenrod 

64/127 0 0 0 0 

Thymus vulgaris L., herba Thyme 1587 0 0 0 0 

Thymus zygis L., herba Spanish 

thyme 

62 0 0 0 0 
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Tilia cordata Mill. / Tilia 

platyphyllos Scop. / Tilia x 

vulgaris Heyne., flos   

Linden 12377 0 0 0 0 

Valeriana officinalis L., radix Valerian 1024 0 0 0 0 

Vitex agnus-castus L., fructus Chastetree 170 0 0 0 0 

Zea mays L., fruktblad Maize 46108 0 0 0 0 

*: Disse artiklene ble funnet med søkeordkombinasjonen “peppermint” AND “exercise”, men ble ikke funnet ved noen av standardmetodene 

som er angitt for tabellen 

 

Tabell 9: Litteratursøk i Web of Science på planter som inngår i plantebaserte legemidler. Søkt på latinske og engelske plantenavn og treffene 

er i samme tabell. Søkt: 15.10.2019, 28.10.19. Søke metode: søk på “Latinsk plantenavn OR Engelsk plantenavn”→ refine «doping», osv. Time 

cited – highest to lowest 

Latinsk plantenavn Engelsk 

plantenavn 

Total treff i  

Web of science 

Relevante 

treff  

«doping» 

Relevante treff  

«Performance 

enhancement» 

Relevante 

treff 

«Prohibited» 

Relevante treff  

«ergogenic» 

Aesculus hippocastanum L. 

semen 

Horse 

Chestnut 

669 0 0 0 0 

Althaea officinalis L. radix Marshmallow 365 0 0 0 0 

Arctostaphylos uva-ursi 

(L.) Spreng., folium 

Bearberry 256 0 0 0 0 

Betula pendula Roth / 

Betula pubescens Ehrh., 

folium 

Birch 18719 0 0 0 0 

Cimicifuga racemosa (L). 

Nutt. 

Black cohosh 956 0 0 0 0 

Dactylis glomerata L. Cock’s-foot 2439 0 0 0 0 

Echinacea purpurea (L.) 

Moench., radix 

Purple 

coneflower 

1243 0 0 0 0 
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Eleutherococcus senticosus 

(Rupr. & Maxim.) Maxim., 

Radix 

Siberian 

ginseng 

390 0 2 0 1 

Ginkgo biloba L., folium Maidenhair 

tree 

6123 0 0 0 1 

Harpagophytum 

procumbens D.C  / 

Harpagophytum zeyheri 

Decne., radix 

Devil’s claw 359 0 0 0 0 

Hedera helix L., folium Ivy 2856 0 0 0 0 

Humulus lupulus L., flos 

 

Hops 85336  Mange treff, 

raffinert 

videre med 

«sport»: 0 

Mange treff, 

raffinert videre 

med «sport»: 0 

0 0 

Hypericum perforatum L., 

herba 

St. John’s 

wort 

4176 0 0 0  

Justicia adhatoda L., 

folium 

Malabar nut 77 0 0 0 0 

Melissa officinalis L., 

folium 

Lemon balm 1129 0 0 0 0 

Mentha x piperita L. 

aetheroleum 

Peppermint 2819 0 0 0 0 

Passiflora incarnata L., 

herba  

Passionflower 343 0 0 0 0 

Pinus sylvestris L. Scots pine 17792 0 0 0 0 

Plantago lanceolata L., 

folium 

Ribwort 

plantain 

1451 0 0 0 0 

Rosmarinus officinalis L. 

aetheroleum 

Rosemary 5457 0 0 0 0 

Rubus idaeus L., folium Raspberry 9044 0 0 0 0 

Secale cereale L., pollen Rye 16489 0 0 0 0 
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Solidago gigantea Aiton /  

Solidago canadensis L. 

Tall 

goldenrod/ 

Canada 

goldenrod 

327/620 0 0 0 0 

Thymus vulgaris L., herba Thyme 4317 0 0 0 0 

Thymus zygis L., herba Spanish 

thyme 

126 0 0 0 0 

Tilia cordata Mill. / Tilia 

platyphyllos Scop. / Tilia x 

vulgaris Heyne., flos   

Linden 2138/1698/1606 0 0 0 0 

Valeriana officinalis L., 

radix 

Valerian 1057 0 0 0 0 

Vitex agnus-castus L., 

fructus 

Chastetree 351 0 0 0 0 

Zea mays L., fruktblad Maize 125,317 0 0 0 0 

 

Tabell 10: Litteratursøk i Scopus på planter som inngår i plantebaserte legemidler. Søkt på latinske eller engelske plantenavn.  

Søke metode: søk på «Latinsk plantenavn OR Engelsk plantenavn» → refine «doping», osv. Time cited – highest to lowest.  

Søkt: 20.10.2019, 28.10.19 

Latinsk plantenavn Engelsk 

plantenavn 

Total treff 

i SCOPUS 

Relevante 

treff  

«doping» 

Relevante treff  

«Performance 

enhancement» 

Relevante 

treff 

«Prohibited» 

Relevante treff  

«ergogenic» 

Aesculus hippocastanum L. 

semen 

Horse 

Chestnut 

1532 0 0 0 0 

Althaea officinalis L. radix Marshmallow 503 0 0 0 0 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng., folium 

Bearberry 563 0 0 0 0 

Betula pendula Roth / 

Betula pubescens Ehrh., 

folium 

Birch 20176 0 0 0 0 
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Cimicifuga racemosa (L). 

Nutt. 

Black cohosh 1449 0 0 0 0 

Dactylis glomerata L. Cock’s-foot 2652 0 0 0 0 

Echinacea purpurea (L.) 

Moench., radix 

Purple 

coneflower 

1426 0 1 0 0 

Eleutherococcus senticosus 

(Rupr. & Maxim.) Maxim., 

Radix 

Siberian 

ginseng 

840 0 1 0 5 

Ginkgo biloba L., folium Maidenhair 

tree 

10961 1 0 0 0 

Harpagophytum procumbens 

D.C  / Harpagophytum zeyheri 

Decne., radix 

Devil’s claw 471 0 0 0 0 

Hedera helix L., folium Ivy 3996 0 0 0 0 

Humulus lupulus L., flos Hops 59195 0 0 0 0 

Hypericum perforatum L., 

herba 

St. John’s 

wort 

7307 0 0 0 0 

Justicia adhatoda L., folium Malabar nut 361 0 0 0 0 

Melissa officinalis L., folium Lemon balm 1693 0 0 0 0 

Mentha x piperita L. 

aetheroleum 

Peppermint 4300 0 0 0 1 

Passiflora incarnata L., herba  Passionflower 578 0 0 0 0 

Pinus sylvestris L. Scots pine 13450 0 0 0 0 

Plantago lanceolata L., 

folium 

Ribwort 

plantain 

1498 0 0 0 0 

Rosmarinus officinalis L. 

aetheroleum 

Rosemary 6115 0 0 0 0 

Rubus idaeus L., folium Raspberry 10071 0 0 0 0 

Secale cereale L., pollen Rye 15161 0 0 0 0 

Solidago gigantea Aiton /  

Solidago canadensis L. 

Tall 

goldenrod/ 

317/775 0 0 0 0 
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Canada 

goldenrod 

Thymus vulgaris L., herba Thyme 5259 0 0 0 0 

Thymus zygis L., herba Spanish 

thyme 

148 0 0 0 0 

Tilia cordata Mill. / Tilia 

platyphyllos Scop. / Tilia x 

vulgaris Heyne., flos   

Linden 2766 0 0 0 0 

Valeriana officinalis L., radix Valerian 2856 0 0 0 0 

Vitex agnus-castus L., fructus Chastetree 670 0 0 0 0 

Zea mays L., fruktblad Maize 141217 0 Mange treff, 

raffinert videre 

med «sport»: 0 

0 0 

 

Tabell 11: Litteratursøk i EMBASE på planter som inngår i plantebaserte legemidler. Søkt på latinske eller engelske plantenavn. 

Søkt: 24.10.19, 28.10.19. Søke metode: søk på (« Latinsk plantenavn OR Engelsk plantenavn») AND "doping", osv. 

 Latinsk plantenavn Engelsk 

plantenavn 

Total treff i 

EMBASE 

Relevante 

treff  

«doping» 

Relevante treff  

«Performance 

enhancement» 

Relevante 

treff 

«Prohibited» 

Relevante treff   

«ergogenic» 

Aesculus hippocastanum L. 

semen 

Horse 

Chestnut 

1033 0 0 0 0 

Althaea officinalis L. radix Marshmallow 299 0 0 0 0 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng., folium 

Bearberry 302 0 0 0 0 

Betula pendula Roth / 

Betula pubescens Ehrh., 

folium 

Birch 7734 0 0 0 0 

Cimicifuga racemosa (L). 

Nutt. 

Black cohosh 1529 0 0 0 0 

Dactylis glomerata L. Cock’s-foot 607 0 0 0 0 
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Echinacea purpurea (L.) 

Moench., radix 

Purple 

coneflower 

1162 0 0 0 1 

Eleutherococcus senticosus 

(Rupr. & Maxim.) Maxim., 

Radix 

Siberian 

ginseng 

732 0 0 0 1 

Ginkgo biloba L., folium Maidenhair 

tree 

10321 0 0 0 0 

Harpagophytum procumbens 

D.C  / Harpagophytum 

zeyheri Decne., radix 

Devil’s claw 366 0 0 0 0 

Hedera helix L., folium Ivy 2471 0 0 0 0 

Humulus lupulus L., flos Hops 2919 0 0 0 0 

Hypericum perforatum L., 

herba 

St. John’s 

wort 

6827 0 0 0 0 

Justicia adhatoda L., folium Malabar nut 253 0 0 0 0 

Melissa officinalis L., folium Lemon balm 1351 0 0 0 0 

Mentha x piperita L. 

aetheroleum 

Peppermint 3188 0 0 0 0  

Passiflora incarnata L., herba  Passionflower 490 0 0 0 0 

Pinus sylvestris L. Scots pine 2007 0 0 0 0 

Plantago lanceolata L., 

folium 

Ribwort 

plantain 

558 0 0 0 0 

Rosmarinus officinalis L. 

aetheroleum 

Rosemary 3375 0 0 0 0 

Rubus idaeus L., folium Raspberry 2253 0 0 0 0 

Secale cereale L., pollen Rye 6348 0 0 0 0 

Solidago gigantea Aiton /  

Solidago canadensis L. 

Tall 

goldenrod/ 

Canada 

goldenrod 

71/152 0 0 0 0 

Thymus vulgaris L., herba Thyme 2957 0 0 0 0 
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Thymus zygis L., herba Spanish 

thyme 

60 0 0 0 0 

Tilia cordata Mill. / Tilia 

platyphyllos Scop. / Tilia x 

vulgaris Heyne., flos   

Linden 721 0 0 0 0 

Valeriana officinalis L., radix Valerian 3265 0 0 0 0 

Vitex agnus-castus L., fructus Chastetree 593 0 0 0 0 

Zea mays L., fruktblad Maize 43598 0 0 0 0 
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Vedlegg 2: Dopinglisten 2019 

Gjeldende fra 1. januar 2019. 

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse 

Forbudte stoffer 

S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) 

S1. Anabole stoffer 

S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika 

S3. Beta-2 agonister 

S4. Hormon- og metabolske modulatorer 

S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler 

 

Forbudte metoder 

M1. Manipulering av blod og blodkomponenter 

M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon 

M3. Gendoping 

 

II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse 

I tillegg til klassene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende klasser forbudt i 

konkurranse: 

S6. Stimulerende midler 

S7. Narkotiske stoffer  

S8. Cannabinoider 

S9. Glukokortikoider 

III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter 

P1. Betablokkere 

S0. Ikke godkjente stoffer: 
Forbudt i og utenfor konkurranse 

Denne klassen favner misbruk av stoffer som ikke inngår i noen av de andre klassene i 

dopinglisten og som ikke er godkjent av legemiddelmyndigheter i noe land for markedsføring 

og salg til terapeutisk bruk på mennesker. 

Dette inkluderer stoffer som er i en eksperimentell/utprøvende fase (preklinisk eller klinisk 

utprøvingsfase) som ledd i utvikling av nye legemidler, og kan også favne stoffer der slik 

utprøving avbrytes underveis av ulike årsaker. 

I tillegg gjelder dette ”designer”-legemidler (spesielt laget for bruk i dopingøyemed for å 

hindre deteksjon ved bruk) og legemidler som kun er godkjent til veterinærmedisinsk bruk. 

 

 

 

https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s0
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s0
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s1
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s1
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s2
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s2
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s3
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s4
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s4
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s5
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/m1-metode
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/m1-metode
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/m2-metode
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/m2-metode
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/m3-metode
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s6
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s6
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s7
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s7
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s8
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s8
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/dopinggruppe-s9
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten/p1-betablokkere
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S1. Anabole stoffer:  
Forbudt i og utenfor konkurranse 

1. Anabole androgene steroider (AAS) 

a) Eksogene* anabole androgene steroider, inkludert: 

• 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol) 

• 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion) 

• 1-androsteron (3α-hydroksy-5α-androst-1-en-17-on) 

• 1-epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androstan-17-on) 

• 1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on) 

• 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol) 

• 4-hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-on) 

• 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion) 

• 7α-hydroksy-DHEA 

• 7β-hydroksy-DHEA 

• 7-keto-DHEA 

• 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol) 

• 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion) 

• androstanolon (5α-dihydrotestosteron; 17β-hydroksy-5α-androstan-3-on) 

• androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol) 

• androstendion (androst-4-en-3,17-dion) 

• bolasteron 

• boldenon 

• boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion) 

• danazol ([1,2]oksazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol) 

• dehydroklormetyltestosteron (4-kloro-17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) 

• desoksymetyltestosteron (17α-metyl-5α-androst-2-en-17β-ol og 17α-metyl-5α-androst-3-en-

17β-ol) 

• drostanolon 

• epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androstan-17-on) 

• epi-dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5β-androstan-3-on) 

• epitestosteron  

• etylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol) 

• fluoksymesteron 

• formebolon 

• furazabol (17α-metyl[1,2,5]oksadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol) 

• gestrinon 

• kalusteron 

• klostebol 

• kvinbolon 

• mestanolon 

• mesterolon 

• metandienon (17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) 

• metandriol 

• metasteron (17β-hydroksy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-on) 

• metenolon  

• metribolon (metyltrienolon, 17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9,11-trien-3-on) 

• metyl-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metyl-5α-androst-1-en-3-on) 

• metyldienolon (17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9-dien-3-on) 

• metylklostebol 
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• metylnortestosteron (17β-hydroksy-17α-metylestr-4-en-3-on) 

• metyltestosteron 

• miboleron 

• nandrolon (19-nortestosteron) 

• norboleton 

• noretandrolon 

• norklostebol (4-kloro-17β-ol-estr-4-en-3-on) 

• oksabolon 

• oksandrolon 

• oksymesteron 

• oksymetolon 

• prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroksyandrost-5-en-17-on) 

• prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oksy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan) 

• stanozolol 

• stenbolon 

• testosteron 

• tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on) 

• trenbolon (17β-hydroksyestr-4,9,11-trien-3-on) 

 

og andre stoffer med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er).  

2. Øvrige anabole stoffer 

Inkludert, men ikke begrenset til: 

• klenbuterol 

• selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, for eksempel andarine, LGD-4033 

(ligandrol), enebosarm (ostarine) og RAD140) 

• tibolon 

• zeranol 

• zilpaterol  

 

S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika  
Forbudt i og utenfor konkurranse 
Følgende stoffer, og andre stoffer med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) 

effekt(er), er forbudt: 
1. Erytropoietin (EPO) og stoffer som påvirker erytropoiesen, inkludert, men ikke 

begrenset til: 

 

1.1. Erytropoietin-reseptoragonister, for eksempel 

• darbepoietin (dEPO) 

• erytropoietin (EPO) 

• EPO-baserte molekyler (for eksempel EPO-Fc, metoksypolyetylenglykol-epoetin beta 

(Continous erythropoietin receptor activator, CERA)) 

• EPO-lignende stoffer og molekyler bygget på disse (for eksempel CNTO-530 og 

peginesatid) 
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1.2 Hypoksi-induserbar faktor (HIF)-aktivatorer, for eksempel 

• argon 

• daprodustat (GSK1278863) 

• kobolt 

• molidustat (BAY 85-3934) 

• roxadustat (FG-4592) 

• vadadustat (AKB-6548) 

• xenon 

NB. Vitamin B12, som inneholder kobolt, er ikke forbudt1.3. GATA-hemmere, for eksempel 

• K-11706 

1.4. TGF-β (Transforming Growth Factor-β)-hemmere, for eksempel  

• luspatercept 

• sotatercept 

1.5. Medfødt reparasjonsreseptoragonister (Innate repair receptor agonists), for eksempel 

• asiolo EPO 

• karbamylert EPO (CEPO) 

2. Peptidhormoner og deres frigjørende faktorer 

2.1. Koriongonadotropin (chorionic gonadotrophin (CG); “graviditetshormonet”) og 

luteiniserende hormon (LH) samt deres utløsende/frigjørende faktorer hos menn (for 

eksempel buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin) 

2.2. Kortikotropiner og deres utløsende/frigjørende faktorer (for eksempel kortikorelin) 

2.3. Veksthormon (growth hormone (GH)), dets fragmenter og frigjørende faktorer, inkludert, 

men ikke begrenset til: 

• veksthormonfragmenter, for eksempel AOD-9604 og hGH 176-191 

• veksthormonfrigjørende hormon (growth hormone releasing hormone (GHRH)) og 

dets analoger (for eksempel CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin) 

• veksthormonfrigjørere (growth hormone secretagogues (GHS)) – for eksempel 

lenomorelin (ghrelin) og dets mimetika, for eksempel anamorelin, ipamorelin, 

macimorelin og tabimorelin 

• veksthormonfrigjørende peptider (GH releasing peptides (GHRPs)), for eksempel 

alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-

6 og examorelin (hexarelin) 

3. Vekstfaktorer og vekstfaktormodulatorer, inkludert, men ikke begrenset til: 

• fibroblast vekstfaktorer (Fibroblast Growth Factors, FGFs) 

• hepatocytt vekstfaktor (Hepatocyte Growth Factor, HGF) 

• insulinlignende vekstfaktor-1 (Insulin-like Growth Factor, IGF-1) og dens analoger 

• mekano-vekstfaktorer (Mechano Growth Factors, MGFs) 

• platederivert vekstfaktor (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF) 
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• tymosin-β4 og dets derivater, for eksempel TB-500 

• vaskulær endotelial vekstfaktor (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF) 

og enhver annen vekstfaktor eller vekstfaktormodulator som påvirker syntese/nedbryting av 

muskel-, sene- eller li»amentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), 

energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelingskapasitet) eller som kan påvirke overganger 

(”switching”) mellom ulike muskelfibertyper. 

S3. Beta-2 agonister  
Forbudt i og utenfor konkurranse 

Alle selektive og ikke-selektive beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere former, er 

forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 

• fenoterol  

• formoterol*  

• higenamin 

• indakaterol 

• olodaterol 

• prokaterol 

• reproterol 

• salbutamol** 

• salmeterol*** 

• terbutalin 

• tretoquinol (trimetoquinol) 

• tulobuterol 

• vilanterol 

Unntak 

* Inhalert formoterol - maksimalt 54 mikrogram per 24 timer 

** Inhalert salbutamol - maksimalt 1600 mikrogram pr 24 timer fordelt på doser som til 

sammen ikke skal overskride 800 mikrogram i løpet av noen 12- timersperioder 

*** Inhalert salmeterol - maksimalt 200 mikrogram per 24 timer 

Dersom utøver bruker lavere dosering enn grensene angitt ovenfor (ved inhalasjon), regnes 

det som lovlig bruk som ikke krever medisinsk fritak. En konsentrasjon av formoterol i urin 

større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/mL) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 

1000 nanogram pr. milliliter (ng/mL) i urin, anses ikke som terapeutisk bruk av stoffet. Dette 

vurderes som et mistenkelig analytisk resultat (”Adverse Analytical Finding”- AAF), med 

mindre utøver viser at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose 

opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over ved å gjennomføre en kontrollert 

farmakokinetisk studie. 

Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2-agonister som f.eks. 

nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak. Nebulisator/forstøverapparat 

kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene, med en overdosering i forhold til de WADA 

godkjente maksimale døgndosene. 
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S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
Forbudt i og utenfor konkurranse 

1. Aromatasehemmere inkludert, men ikke begrenset til: 

• 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)  

• 2-androstenon (5 α-androst-2-en-17-0n (kjent som «Delta-2»)) 

• 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol) 

• 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-on) 

• 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo) 

• aminoglutetimid 

• anastrozol 

• androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion) 

• androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistane) 

• eksemestan 

• formestan 

• letrozol 

• testolakton 

2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (Selective Estrogen Receptor Modulators, 

SERMer) inkludert, men ikke begrenset til: 

• raloksifen  

• tamoksifen  

• toremifen 

3. Andre antiøstrogene substanser inkludert, men ikke begrenset til: 

• cyklofenil  

• fulvestrant  

• klomifen 

4. Stoffer som forhindrer aktivering av "activin receptor IIB (ActRIIB)" inkludert, men 

ikke begrenset til: 

• activin A-nøytralisende antistoffer 

• ActRIIB-konkurrenter, for eksempel «falske» activin-reseptorer («decoy activin 

receptors») (for eksempel ACE-031) 

• anti-ActRIIB-antistoffer (for eksempel bimagrumab) 

• myostatinhemmere:  

* myostatinnøytralisende antistoffer (for eksempel domagrozumab, landogrozumab, 

stamulumab) 

* myostainbindende proteiner (for eksempel follistatin, myostatin propeptid) 

* stoffer som reduserer eller forhindrer nydannelse av myostatin 

5. Metabolske modulatorer: 

5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), for eksempel 

• AICAR 

• SR9009 
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• peroksisom-proliferatoraktivert reseptor delta (PPARδ) -agonister, for eksempel 2-(2-

metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksy) eddiksyre 

(GW1516, GW501516)  

5.2 Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) og insulin- mimetika 

5.3 Meldonium 

5.4 Trimetazidin 

S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
Forbudt i og utenfor konkurranse. 
Inkludert, men ikke begrenset til: 

• desmopressin 

• probenecid 

• plasmavolumutvidere (for eksempel intravenøs administrering av albumin, dekstran, 

hydroksyetylstivelse og mannitol) 

• acetazolamid 

• amilorid 

• bumetanid 

• etakrynsyre 

• furosemid 

• indapamid 

• kanrenon 

• klortalidon 

• metolazon 

• spironolakton 

• tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid, hydroklortiazid) 

• triamteren 

• vaptaner (f. eks. tolvaptan) 

 

og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er).  

Unntak 

Drospirenon, pamabrom, samt oftalmologisk behandling (bruk i øynene) med 

karboanhydrasehemmere (dorzolamid og brinzolamid) er ikke forbudt. 

Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling 

er ikke forbudt. 

Bruk av et middel (i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (for 

eksempel formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med 

et diuretikum (vanndrivende middel) eller maskeringsmiddel, vil bli vurdert som et 

mistenkelig analytisk funn (Adverse Analytical Finding; AAF), hvis ikke utøver har et 

godkjent medisinsk fritak for dette stoffet, sammen med godkjent fritak for terapeutisk bruk 

av diuretikum/maskeringsmiddel. 
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S6. Stimulerende midler 

Forbudt i konkurranse 
Alle stimulerende midler, inkludert alle deres optiske isomere, for eksempel d- og l-isomere 

former hvor det er relevant, er forbudt i konkurranse. 

De stimulerende midlene inkluderer: 

a. Ikke-særskilte stimulerende midler 

• adrafinil 

• amfepramon 

• amfetamin 

• amfetaminil 

• amifenazol 

• benfluoreks 

• benzylpiperazin 

• bromantan 

• fendimetrazin 

• fenetyllin 

• fenfluramin 

• fenkamin 

• fenproporeks 

• fentermin 

• fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)] 

• furfenoreks 

• klobensoreks 

• kokain 

• kropropamid 

• krotetamid 

• lisdeksamfetamin (inaktivt forstadium av amfetamin) 

• mefenoreks 

• mefentermin 

• mesokarb 

• metamfetamin (D-) 

• p-metylamfetamin 

• modafinil 

• norfenfluramin 

• prenylamin 

• prolintan 

Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et særskilt stoff. 

b. Særskilte stimulerende midler 

Inkludert, men ikke begrenset til: 

• 3-metylheksan-2-amin (1,2-dimetylpentylamin) 

• 4-metylheksan-2-amin (metylheksanamin, 1,3-dimetylamylamin, dimetylpentylamin, 

metylheksamin, 1,3-dimetylpentylamin) 

• 4-metylpentan-2-amin (1,3-dimetylbutylamin) 

• 5-metylheksan-2-amin (1,4-dimetylpentylamin) 

• adrenalin (epinefrin)* 
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• bensfetamin 

• dimetamfetamin (dimetylamfetamin) 

• efedrin** 

• epinefrin (adrenalin)* 

• etamivan 

• etilamfetamin 

• etilefrin 

• famprofazon 

• fenbutrazat 

• fenetylamin og dets derivater 

• fenkamfamin 

• fenmetrazin 

• fenprometamin 

• heptaminol 

• hydroksyamfetamin (parahydroksyamfetamin) 

• isomethepten 

• katin*** 

• katinon og dets analoger (for eksempel mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon) 

• levmetamfetamin 

• meklofenoksat 

• metylefedrin** 

• metylendioksyamfetamin (tenamfetamin) 

• metylendioksymetamfetamin 

• metylfenidat 

• niketamid 

• norfenefrin 

• oksilofrin (metylsynefrin) 

• oktopamin 

• pemolin 

• pentetrazol 

• propylheksedrin 

• pseudoefedrin**** 

• selegilin 

• sibutramin 

• stryknin 

• tenamfetamin (metylendioksyamfetamin) 

• tuaminoheptan 

og ande stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er). 

 

Unntak 

• Klonidin er ikke forbudt 

• Imidazolderivater for lokal bruk er ikke forbudt (for eksempel som 

slimhinneavsvellende nesedråper/-spray og til oftalmologisk bruk (i øynene)) 

• De stimulerende midlene som inngår på overvåkingslisten for 2019 er ikke forbudt 

***** 

Noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn. 



115 

 

* Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen 

eller i øynene) er ikke forbudt.  

** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 

mikrogram per milliliter.  

*** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter 

**** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per 

milliliter. 

***** Stimulerende midler på overvåkingslisten 2019: bupropion, fenylefrin, 

fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin 

S7. Narkotiske stoffer  
Forbudt i konkurranse 

Følgende narkotiske stoffer er forbudt 

• buprenorfin 

• dekstromoramid 

• diamorfin (heroin) 

• fentanyl og dets derivater 

• hydromorfon 

• metadon 

• morfin 

• nikomorfin 

• oksykodon 

• oksymorfon 

• pentazocin 

• petidin 

S8. Cannabis (cannabinoider) 
Forbudt i konkurranse 

• Naturlige cannabinoider, for eksempel cannabis, hasjisj og marihuana 

• Syntetiske cannabinoider, for eksempel Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og andre 

cannabimimetika 

Unntak: Stoffet cannabidiol er ikke forbudt 

 

S9. Glukokortikoider: 
Forbudt i konkurranse 
Alle glukokortikoider er forbudt i konkurranse når de gis oralt, rektalt, intravenøst eller 

intramuskulært. 
Dette er inkludert, men ikke begrenset til: 

• betametason 

• budesonid 

• deflazacort 

• deksametason 

• flutikason 

• hydrokortison 
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• kortison 

• metylprednisolon 

• prednisolon 

• prednison 

• triamcinolon 

All annen bruk av glukokortikoider er tillatt. Dette gjelder glukokortikoider brukt 

topikalt/lokalt: Lokalbehandling for lidelse i øret, på munnslimhinnen, på huden (inkludert 

bruk i forbindelse med iontoforese/fonoforese), i tannkjøttet, i nesen, i øynene og perianalt 

(rundt anus) samt intraartikulær injeksjon (i ledd), periartikulær injeksjon (rundt ledd), 

peritendinøs injeksjon (rundt sener), epidural injeksjon (inn i ryggmargskanalen), intradermal 

injeksjon (inn i selve huden) og inhalasjon. 

Overvåkingslisten: Glukokortikoider vil bli testet for i 2019 

P1. Betablokkere:  
Forbudt i konkurranse i enkelte idretter. Også forbudt utenfor konkurranse hvor det er spesielt 

angitt. 

Betablokkere som er forbudt er inkludert, men ikke begrenset til: 

• acebutolol 

• alprenolol 

• atenolol 

• betaksolol 

• bisoprolol 

• bunolol 

• celiprolol 

• esmolol 

• karteolol 

• karvedilol  

• labetalol 

• metipranolol 

• metoprolol 

• nadolol 

• oksprenolol 

• pindolol 

• propranolol 

• otalol 

• timolol 

 

 

 

 

https://antidoping.no/sitefiles/1/Overvakingslisten2019.pdf
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Sport 
Internasjonalt 

særforbund 
Merknad 

Biljard (alle disipliner)  WCBS  

Bilsport FIA 
Ikke medlem av NIF, kontakt 

særforbund. 

Bueskyting WA 
Også forbudt utenfor 

konkurranse 

Dart WDF 
Ikke medlem av NIF, kontakt 

særforbund. 

Golf IGF  

Ski FIS 

Skihopp, freestyle 

aerials/halfpipe og snowboard 

halfpipe/big air. 

Skyting ISSF og IPC 
Også forbudt utenfor 

konkurranse 

Undervannssport CMAS 

Konstant apnea med eller uten 

finner, dynamisk apnea med 

eller uten finner, fridykking 

apnea, “Jump Blue” apnea, 

spydfisking, statisk apnea, 

målrettet skyting og variable 

vekt apnea 

M1. Manipulering av blod og blodkomponenter 
Forbudt i og utenfor konkurranse 
1. Administrering eller gjeninnføring av enhver mengde av autologt (eget), allogent 

(homologt, fra samme art) eller heterologt (fra andre arter) blod, eller av røde 

blodcelleprodukter av enhver opprinnelse inn i sirkulasjonssystemet (blodbanen).  

2. Kunstig stimulering av opptak, transport eller levering av oksygen til kroppens vev, 

inkludert, men ikke begrenset til: 

• perfluoroforbindelser 

• efaproxiral (RSR13) 

• modifiserte hemoglobinprodukter (for eksempel hemoglobinbaserte blodsubstitutter 

og mikroenkapsulerte hemoglobinprodukter), unntatt tilførsel av molekylært oksygen 

til inhalasjon 

3. Enhver form for intravaskulær (i blodbanen) manipulering av blod eller blodkomponenter/-

bestanddeler ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder. 
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M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon: 
Forbudt i og utenfor konkurranse 
1. Å manipulere, eller forsøk på å manipulere, prøver innhentet under dopingkontroll i den 

hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte 

metoder inkluderer, men er ikke begrenset til; å fjerne eller bytte urinprøver eller annen 

endring av prøven (for eksempel ved tilsetting av proteaser). 
2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers 

periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av 

sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske 

undersøkelser. 

 

M3. Gen- og celledoping 
Forbudt både i og utenfor konkurranse der det har et potensial til å øke idrettslig 

prestasjonsnivå 

1. Bruk av polymerer av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger. 

2. Bruk av genredigerende midler som er laget for å endre på genomsekvenser og/eller den 

transkripsjonelle, posttranskripsjonelle eller epigenetiske reguleringen av genuttrykket. 

3. Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler. 

 

 

 

 



119 

 

Vedlegg 3: Overvåkningsliste 2019  
 

Følgende substanser er satt på overvåkningslisten for 2019:  

 

1. Stimulerende midler: 
Kun i konkurranse: Bupropion, fenylefrin, fenypropanolamin, koffein, nikotin, pipradol og 

synefrin 

 

2. Narkotiske stoffer: 
Kun i konkurranse: Hydrokodon, kodein og tramadol 

 

3. Glukokortikoider: 
I konkurranse:  

Alle andre administrasjonsmåter enn oral (inntak gjennom munnen), intravenøs, 

intramuskulær og rektal (via endetarmen) 

Utenfor konkurranse: Gjelder alle administrasjonsmåter 

 

4.2-etylsulfanyl-1H-benzimidazol (bemitil): 

I og utenfor konkurranse 

 

4. Beta-2-agonister: 

I og utenfor konkurranse: Enhver kombinasjon av beta-2-agonister 

 

*WADA ønsker å følge med på bruk av de angitte stoffene for å se om det kan utkrystallisere 

seg et mønster for misbruk innen idretten. 

 

 

 

 

 

 


