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Tiggarnöt, Tribulus terrestris L.

Allmänt
Tiggarnöt är det svenska namnet på Tribulus terrestris L. 

Den hör till familjen Zygophyllaceae.

Botanisk beskrivning
Tribulus terrestris är en blommande växt som växer 
vilt i Asien, Afrika och Australien. Den förekommer 
också i södra Europa, växten har särskilt beaktats och 
blivit föremål för studier av medicinsk verkan i Bulga-
rien. Den påträffas även i ökenklimat och växer för-
vånansvärt  bra på dåliga jordar. Tiggarnöt har många 
namn, t.ex. bullhead, goathead, devil’s thorn, tackweed 
och puncture vine. Många av namnen anknyter till nö-
tens (fruktens) taggiga utskott.

Tiggarnöt växer som en perenn ört i tropiska trakter och som enårig växt i kallare klimat. 
Stammen är ofta nedböjd med en växt längs marken. 
På grenarna sitter löven parbladiga, cirka 6 mm långa. 
Blommorna har vardera 5 citrongula kronblad. Frukten 
faller lätt sönder i fyra till fem små nötter eller frön, 
försedda med skarpa utskott, vilka kan skada såväl djur 
som människor.  I en del stater i USA betraktas Tribu-
lus terrestris som ett ogräs, vilket bör utrotas. Det finns 
många publicerade tips om hur sådan utrotning bäst 
skall ske.

Medicinsk användning
Tribulus terrestris är en gammal naturmedicin som traditionellt har använts i Indien, särskilt 
inom Ayurveda medicinen, och Kina för behandling av diverse olika åkommor inom TCM, 
Traditional Chinese Medicine. Ofta har användningen haft samband med önskan om ökad 
sexuell lust och förmåga hos såväl man som kvinna. Flera dåtida skrifter berättar också om 
användning mot manlig impotens och kvinnobesvär, ofta liktydigt med menopausala symtom. 

Använda växtdelar 
Såväl växtens blad som fruktköttet har använts. Ing-
endera innehåller dock några hormonella substanser 
och inte heller ämnen som i kroppen kan byggas om 
till hormoner. Substanserna i Tiggarnöten anses istället 
påverka LH och FSH (luteiniserande och follikelstimu-
lerande substanser) i hypotalamus och hypofysen, vilka 
i sin tur ger upphov till bildning av testosteron och dess 
nedbrytningsprodukter hos både män och kvinnor.   
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Blommade Tribulus terrestris

Nötterna av Tribulus Terrestris har skarpa ut-
skott, vilket avspeglar sig i många av de lokala 
namnen, t.ex. puncture vine.

Taggarna på tiggarnöten (frukterna) är bakgrun-
den till att många anser att växten skall utrotas.
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Nutida användning
Den nutida användningen av tiggarnöt (och extrakt 
från den) för att öka sexuell lust och förmåga anses ha 
börjat med en rapport i Bulgariska medier från mitten 
på 70-talet. En grupp forskare publicerade då fyndet att 
såväl fritt testosteron som luteiniserande hormon ökade 
hos infertila män, som behandlades med tiggarnöt. 

Under årens lopp - fram till nu - har flera hundra 
skrifter om medicinsk effekt av Tiggarnöt publicerats. 
De flesta är baserade på laboratorieförsök på råttor och 
möss, någon enstaka på försök med primater medan 
några få publikationer beskriver studier på människa. 
Majoriteten rapporter kommer från laboratorier och 

kliniker i Indien, Malaysia, Indonesien, Singapore och Kina, några få från Sydkorea, Irak och 
USA. Den gynekologiska kliniken ”T. Kirkoua” i Sofia, Bulgarien bidrar på ett positivt sätt 
med fortsatt forskning rörande effekter av Tribulus terrestris i Europa.

Substanser i växten Tribulus terrestris 
Det finns många substanser i Tiggarnöt, som har identifierats och beskrivits, i regel är ur-
sprungsmaterialet  pulveriserat fruktkött, som har hydratiserats. I vissa fall talar man om 
extrakt. Detta är rikt på fytokemiska substanser som glykosider, steroida saponiner, huvudsak-
ligen protodioscin, protogracilin, diosgenin, ruscogenin, gitogenin, tiogenin och alkaloiderna 
harman, harmanin samt flavonoider. I växtens blad finns saponiner, speciellt furostanol.

Särskilt intresse har ägnats protodioscin, en ingrediens som har renats och standardiserats. 
Den kemiskt rena substansen har använts i några kliniska studier på infertila män och på män 
med erektil dysfunktion.

Det intressanta med resultaten av studierna är att koncentrationen i blod av den hormonella 
substansen dehydroepiandrosteron (DHEA, en nedbrytningsprodukt från testosteron) signi-
fikant ökade hos de män som behandlades med Tiggarnöt. Författarna konkluderar att proto-
dioscin i  extraktet från Tiggarnöt skulle kunna metaboliseras till DHEA i människokroppen. 
Detta får dock betraktas som en hypotes, vilken emotsägs i en rad rapporter från försök på 
laboratoriedjur.

Effekt av Tiggarnöt 
Den för närvarande förhärskande förklaringen till effekten av intag av extrakt från Tribulus 
terrestris torde vara en förmåga hos ingredienserna i Tiggarnöt att binda sig till och stimulera 
LH och FSH (de luteiniserande och follikelstimulerande hormonen, som bildas i hypotalamus 
och hypofysen). Sekundärt kan LH och FSH bidra till ökad verkan av testosteron hos både 
man och kvinna, hos mannen produktion från testiklarna, hos kvinnan produktion från Ley-
digcellerna i äggstocken men framför allt från binjurarna. 

Från kvinnokliniken i Sofia har det kommit detaljerade rapporter om effekten av Tribulus ter-
restris på de menopausala symtomen hos kvinnor. Man har följt kvinnor mellan 45 och 65 år 
och funnit mycket god effekt mot de tre vanligaste och viktigaste symtomen, värmevallningar, 
svettning och tendens till depression. Även bot mot sömnsvårighet kommer högt upp på 
listan. 

Tribulus terrestris betraktas i många fall som 
en obehaglig inkräktare i trädgårdar. Det finns 
många tips på hur den skall utrotas både med 
kemiska medel och med hårdhänt manuell 
bekämpning.
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Man tillskriver effekten substanserna i växtens blad (saponiner och furostanol) såväl som  
protodioscin i fruktköttet. Man har inte kunnat observera några oönskade biverkningar.

Aktuella preparat i Sverige
De aktuella preparat av Tribulus terrestris, som marknadsförs i Sverige, är delade i ett preparat 
för män  (X-travital Man) och ett för kvinnor (X-travital Kvinna). 

Produkten för män innehåller extrakt från växten Tribulus terrestris för ökad sexuell lust och 
förmåga. Muskelbyggare har under flera år använt Tiggarnöt, men bruket för detta ändamål är 
kontroversiell och kan inte rekommenderas. 

Preparatet för kvinnor innehåller förutom protodioscin även fytoöstrogener från såväl soja 
(isoflavoner) som från linfrö (lignaner). Det innehåller dessutom både kalcium och D-vitamin 
för att göra det till ett komplett kosttillskott med effekt mot de vanligaste, och mest besvär-
ande klimakteriesymtomen. Tillsatsen av kalcium och D-vitamin bidrar till god benhälsa och 
ökad livskvalitet. 
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