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Introduktion
Termen ”adaptogen” används för att beskriva effekten hos fyra örtmediciner, nämligen preparat baserade på Eleutherococcus senticosus Maxim., Panax ginseng C. A. Meyer, Schisandra
chinensis Baill. och Rhodiola rosea L..

Syfte
Syftet med denna skrift är att försöka förklara innebörden i termen ”adaptogen” och att
beskriva diskussionen om adaptogen effekt hos medlemmarna i ”the Committee on Herbal
Medicinal Products” (HMPC – en arbetsgrupp inom ”European Medicines Agency”, EMEA).

Termen ”adaptogen”
Adaptogena substanser tillskrives kapaciteten att normalisera kroppsfunktioner och stärka
system som påverkas av stress. Adaptogener kan sägas ha en skyddande effekt på hälsan gentemot inverkan såväl från “omgivningen” som från inre emotionella störningar.
Termen ”adaptogen” användes först av N. V. Lazarev (1947). Allmänna farmakodynamiska
karakteristika för en adaptogen substans definierades långt senare av Brekhman et Dardymov
(1969). De skriver att:
a. en adaptogen skall vara icke-toxisk;
b. en adaptogen skall ha en ospecifik farmakologisk verkan. Den skall öka motstånds
kraften mot ett brett spektrum av skadliga biologiska, kemiska och fysikaliska
faktorer;
c. en adaptogen skall ha en normaliserande effekt på skilda organsystem hos användaren.
Termen “adaptogen” har framför allt använts av forskare inom örtmedicin, tex Panossian et al.,
1999, Panossian, 2003; Panossian och Wagner, 2005).
För den rätta förståelsen är det nödvändigt att särskilja termen adaptogen från andra benämningar på droger med likartad verkan, såsom:
Tonica – substanser, som upphäver tillstånd av ”svaghet” eller brist på ”kraft” hos hela
organismen eller specifika organ (Bundesgesundheitsamt, 1988; Aschner, 1953).
Beteckningen tonica är typisk för traditionell medicin. Tonica används för att bota
tillstånd som klassas som en form av “asteni”.
Stimulantia – preparat som åstadkommer en tillfällig ökning av den mentala eller
fysiska kapaciteten med en efterföljande negativ fas som följd.
I motsats till stimulantia, skall adaptogener bidra till en ökad “kapacitet”, som inte åtföljs av en
nedgång (en negativ fas).
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Nyligen definierades växtadaptogener som substanser, vilka ökar organismens möjlighet att anpassa sig till skilda, icke önskvärda, faktorer i omgivningen och att skydda mot skadlig inverkan
av dessa. (Panossian et al., 2005).

Farmakologiska studier i samband med termen ”adaptogen”
I de första studierna av adaptogener undersöktes primärt deras förmåga att öka den mentala
och fysiska kapaciteten hos människa (Medvedev, 1963; Dalinger, 1966a). Som en följd av
dessa studier blev skillnaden mellan effekten av adaptogener och stimulantia tydlig (Fulder,
1980, Panossian och Wagner, 2005).
Stimulantia, som ökar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, kan ge en känsla av eufori.
De har använts för att öka vakenheten och förmågan att koncentrera sig på mentala uppgifter.
Växtadaptogener har rapporterats stimulera nervsystemet genom mekanismer som är skilda
från dem, som stimulantia använder. Adaptogener ianspråktar regleringen av skilda faktorer i
påverkan av stress och har därför förmåga att modulera organismens svar. (Wagner et al., 1994;
Panossian et al., 1999; Panossian, 2003).
Det allmänna syftet med användning av adaptogener är att minska påverkan av stress i “alarmfasen” och att därigenom undvika utmattning. Brekhman (1980) beskriver ”adaptogen effekt”
som ett stärkande av den fysiologiska anpassningsbarheten. Adaptogener skall vidare bygga
upp ”styrka” i samband med att organismen utsätts för stress och/eller uttröttning. (Baranov,
1982). Kliniska studier rapporterar också att adaptogener har positiv effekt hos personer som
är utsatta för fysisk och mental påfrestning, som tex högpresterande idrottsmän. (Nörr, 1993;
Wagner et al., 1994; Wagner, 1995).

Farmakodynamisk verkan och kliniska data
a. Adaptogenernas roll
Det är svårt att relatera definitionen av en “adaptogen” till dagens syn på farmakologisk effekt.
Synsättet “ett läkemedel för en sjukdom” eller ”monoterapi” är inte tillämpligt på adaptogener.
De flesta av dagens syntetiskt framställda läkemedel är avsedda att användas för en specifik
sjukdom. I förebyggande medicin är medlen avsedda att ge effekt gentemot en väldefinierad
skadefaktorer, exempel på detta är vacciner eller användning av anti-virala medel. Läkemedel
kan också vara riktade mot en känd riskfaktor. Exempel på detta är medel som kan sänka kolesterolhalten i blodet.
En adaptogen är inte avsedd att eliminera symptom av en redan pågående sjukdom, adaptogenernas verkan är inte heller specifik. Adaptogenerna skall utöva ospecifika effekter och bidra
till att komplikationer till sjukdomstillstånd undvikes.
b. Pre-kliniska och kliniska data
En serie experiment, utförda för att påvisa skillnaden i effekt av adaptogener jämfört med
CNS¬stimulantia på en basal, biokemisk nivå (Brekhman et Dardymov, 1968, Panossian
et al., 1999), har lett till hypotesen att den egentliga effekten av adaptogener ligger i att göra
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det möjligt för cellen att syntetisera nukleinsyror. En sådan verkan står i skarp kontrast till den
som stimulantia har.
Emellertid bör det understrykas att den molekylära enhet som är inbegripen i adaptogenernas
förmåga att aktivera protein-syntes och DNA-bildning fortfarande är okänd. (Panossian et al.,
1999).
En betydelsefull faktor i adaptogenernas verkan är deras förmåga att initiera och bibehålla effekten av enzymet glucose-6-phosphate. (Dardymov et Khasina, 1972, Panossian et al., 1999).
Kemiska egenskaper hos substanser i Eleutherococcus – och deras farmakologiska effekt – kan
stödja hypotesen att en del av den adaptogena effekten beror på anti-oxidativa egenskaper
med förmåga att omintetgöra skadlig effekt av fria radikaler. Substanser i Eleutherococcus visar
varierande grad av anti-oxidativ verkan (Davydov et Krikorian, 2000). Flera studier har också
visat anti-oxidativa egenskaper hos substanser i Schisandra (Wang et al., 1994, Panossian et al.,
1999). Det är emellertid värt att understryka att anti-oxidativa egenskaper inte kan antas vara
en huvudsaklig mekanism för adaptogen verkan, eftersom starka anti-oxidanter (som tokoferoler) inte uppvisar adaptogena egenskaper (Panossian et al., 1999).
En annan verkningsmekanism hos adaptogener är kopplad till effekten på det neuro-endokrina
systemet, närmare bestämt aktivering och inhibering av försvarsmekanismer knutna till bildning av adrenalin och noradrenalin i binjurarna.
Det är uppenbart att ett stort antal pre-kliniska och kliniska studier har utförts i syfte att klargöra definitionen av en adaptogen. Emellertid har de kliniska studierna betydande brister när
det gäller tex inklusions- och exklusions-kriterier, beskrivning av diagnos och samtidig medicinering, studiedesign och dataanalys. Patientmaterialen har i regel varit alltför små. Det finns
ingen studie som på ett acceptabelt sätt klargör effekten av vare sig Rysk rot eller Rosenrot i en
definierad klinisk situation. Tillgängliga data är emellertid tillräckligt starka för att motivera
ytterligare studier av adaptogenernas verkningsmekanism.

Sammanfattning
Principen för ”adaptogen effekt” är fortfarande till stora delar oklar. Termen ”adaptogen
verkan” är inte heller accepterad i farmakologisk litteratur. HMPC är väl medveten om att ett
stort antal pre-kliniska och kliniska studier har utförts i syfte att klargöra konceptet ”adaptogen effekt”. De kliniska studierna uppvisar emellertid betydande brister och de ingående patientmaterialen har genomgående varit små. Ytterligare kliniska studier och data från väldefinierade kliniska situationer är nödvändiga.
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