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"Naturliga lakemedel"
I Att 

"naturliga imnen" 1r ofarliga 1r
en av de viktigaste myterna bakom den
stora fiirslljningen av olika produkter
i den s.k. halsokosthandeln.

Den juridiska termen 
"naturme-

del", som definierar preparat vilka flr
sdljas utan den kontroll som galler fiir
lakemedel, andas ofarlighet, ett bdttre
alternativ till 

"kemiska" lekemedel.
Den vore spdnnande att se en historie-
beskrivning av my-ten, frin dess ur-
sprung fram till reklamfundament fo
en miljardindustri.

Att myten flr spridning bland sot
betong och asfalt icentraleuropa ryck
er jag forstieligt. Att den flr en sidar
kraft bland Linnes barn och barnbarr
ftirstir jag inte. Vi bctr vdl veta att viss ,
svampar er skadliga, andra dtliga, at
huggormens bett svider och att destil

lat av jdst potatis kan ge huvudvd.rk.
En patientgrupp som varje ir pi-

minns om att "naturliga" d.mnen kan
stc.lla till ston flirrret d.r de som c.r
allergiska mot pollen.

Sten Forsman nd.mner i Lakartid-
ningen (nr 18, 1991) at t  han sett  hur
minga patienter med atopisk derma-
tit, allergi som ger symtom i huden,
ftirsimrats av 

"naturmedel". En 26-
irig kvinna hade sedan lange mittliga
hudbesvir, orsakade av allergi, som

kuperats med lokal behandling kom-

pletterat med tabletter. Han mijtte
patienten di denne sokt en akutmot-
tagning, kraftigt fcirslmrad med utslag
iiver stora delar av kroppen.

Forsdmringen hade intriffat efter
intag av ett <intd ordinerat av en home-
opat. On-tdet kallas OT-t0 och inne-
hS.ller ett stort antal dmnen, bl.a. "be-

tula alba, aa", ett slags bj<irk-extrakt.
En 1 4-irigfl i cka hade varit besvd.rs-

fri under ett irs tid. Mittliga besvdr
forde henne till en homeopat. Hon
fick tre olika preparat, varav ett var
OT-1 0. Flickan f<irsc.mrades ordent-
ligt efter nigra dagar.

Forsman skriver att det var ett av de

allvarligaste fallen man sett pi kliniken.
Ett allergitest, ett s.k. RAST-test, gav
en klar reaktion for bjork. Upphett-
ning av bj6rk-extrakt ftirstor inte de
d.mnen som framkallar allergin.

Forsman beskriver dven en 45-fuig
kvinna som hade en hudtumor, basali-
om, som kan vara lokalt aggressiv. Un-
der ett irs tid hade hon gitt hos en
homeopat som ordinerat salva under
diagnos "eksem".

Kvacksalveriet och den seriiisa
etnofarmakolo6[n
ll Kanske anvdnder vi for liten andel av
de pengar som leggs ned pi att fr fram
nya lakemedel pi imnen frin vdxtriket.
Vissa medicinalvdxter skulle kunna vara
billiga alternativ till en del lrkemedel i
fattiga lender. Kanske vi kan ldra oss
nya farmakologiska principer genom
att underscika aktiva substanser frin
vdxtriket.

Inom etnofarmakologin studerar
man medel frin vdxter som har haft
medicinsk anvd.ndning inom olika kul-
turer. Modern etnofarmakologi ir ett
wervetenskapligt omride med inslag
frin botanik, kemi och fumakologi.

En flitig skrifutellare med rcitter
inom omridet 1r Jan G Bruhn. Han
har varit chefredaktcir fcir Journal of
Ethnopharmacology, en viktig inter-
nationell tidskrift. Hans avhandling
g:illde kaktusalkaloider. P5" Apotekar-
societetens forlag har Bruhn nu samlat
ett antal uppsatser kring etnofarmako-
logi i "Naturliga kihemedtl".

Bruhn menar att halften av l:ike-
medlen i vir farmakope (de lakemedel
som sdljs pi apoteket) har sitt ursprung
i naturen. \7HO giir viktiga satsningar
p5. att uwd.rdera vd.xtdroger som an-
vd.nds inom traditionell medicin i olika
kulturer.

Den ackumulerade minskliga erfa-
renheten inom traditionell medicin Ir
viktig och fir inte tappas bon. Detta
illustreras av en underscikning som vi-
sade att av slumpmiissigt insamlade
vdxter var 10 7o aktiva i ett experimen-
tellt tumijrsystem medan bland vdxter
som anvints mot cancer i folkmedici-
nen 20 o/o var aktiva. Hela 5O o/o av
vdxterna som anvdnds i pilgifter var
aktiva i samma system.

Tyvlrr blir jag weksam till Bruhns
skriftstalleri genom hans attiryd till det
moderna kvacksalveriet. Bruhn tar inte
alls avstS.nd frin den volumin<isa for-
sdljningen av "naturmedel" 

i halsokost-
handeln. Tvdrtom, han vill att vi i
Sverige skall odla medicinalvdxter fiir
att tillfredsstdlla en internationell mark-
nad ftir "griina 

mediciner". Han rycks
se det som gladjande att allmd.nheten
har okat intresse ftir "narurmedel".

Bruhn talar inte alls om att myrer
skapas och vidmakthills av dem som
vill s:ilja "naturmedel". 

Han nd.mner
inte heller att en onodig farmakologisk
problemlosning introduceras fiir smi-
krdmpor som i de flesta g5.r civer utan
piller.

En ytlig lxning av boken ger spln-
nande fakta kring etnofarmakologins
arb etssd.tt och i nt ressanta detalj beskriv-
ningar kring olika medicinalvd.xter.

Jag laser dock boken med skepsis -

nir huvudredaktciren inte ftirmir upp-
rdtthS.lla en klar r.girg mot kvacksal-
veriet ttirs jag inte lita pi att det skrivna
har granskats med rimliga vetenskapli-
ga krav.

Bruhn har rcitter inom etnofarma-
kologin men rycks idag fA sin nrring
utanftir vetenskapen. I
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