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Vitenskap Oversiktsartikkel

senere overført til europeiske bosettere (1). 
I Europa har ekstrakter av rotstokken blitt 
brukt ved premenstruelle plager og ulike 
symptomer i forbindelse med menopausen 
siden 1940 (2). I dag er bruken stort sett 
knyttet til lindring av menopausale sympto-
mer, og ekstrakter av drogen er tilgjenge-
lige i Norge som veletablerte plantebaserte 
legemidler.

Menopausen inntrer ved kvinnens siste 
menstruasjon, i gjennomsnitt ved 52 års 
alder. Som følge av sviktende østrogenpro-
duksjon, oppstår symptomer slik som blød-
ningsforstyrrelser noen år før menopausen 
inntrer, videre hetetokter, søvnforstyrrelser, 
følelsesmessig labilitet og konsentrasjons-
vansker. I dag vurderes kvinner under 60 år 
å ha en helsegevinst ved bruk av hormon-
tilskudd mot klimakteriske plager. Unntak 
er blant annet kvinner med hormonrelatert 
brystkreft eller der det foreligger fare for 
trombedannelse (3) ettersom behandling 
med østrogen/gestagen er forbundet med 
økt risiko for utvikling av brystkreft, trom-
bose og slag. Nyere kunnskap tyder imid-
lertid på at hormonbehandling før fylte 60 
år og med varighet i inntil fem år ikke er 
forbundet med økt risiko for å dø av kreft 
eller hjerte- og karsykdom (4). Uansett vil 
det være individer som av ulike årsaker kan 
være interessert i kunnskap og informasjon 
om alternativer til hormonbehandling ved 
klimakteriske plager. Plantebaserte legemid-
ler med klaseormedrueekstrakter kan være 
et slikt alternativ. Hensikten med denne 
artikkelen er å belyse dokumentasjon av 
effekt, identifiserte kjemiske innholdsstof-
fer og mulige virkningsmekanismer som er 
involvert samt å belyse problematikk rundt 
artsforveksling. 

Litteratursøk
Det ble søkt etter relevant litteratur i data-
basene Scopus, PubMed, Cochrane, EMAs 
plante monografier (Herbal monographs) 

SAMMENDRAG

Hensikt
Klaseormedrue (Actaea racemosa L.) rot-
stokk inngår i veletablerte plantebaserte 
legemidler og brukes for å dempe meno-
pausale plager. Denne artikkelen belyser 
dokumentasjonen av effekt, innholdsstoffer, 
mulige virkemåter og problematikk rundt 
artsforveksling. 

Kunnskapsgrunnlag
Litteratur hentet fra Scopus-, Cochrane-, Pub-
Med-databaser og EMAs plantemonografier.

Resultater 
Klaseormedrue stammer fra Nord-Amerika 
og er kjent i Europa siden 1940. Tidligere 
navn, Cimicifuga racemosa, ble endret i 
1998. Placebokontrollerte studier viser store 
variasjoner i design og resultat, og meta-
analysen fra Cochrane konkluderer at bruk 
mot menopausale symptomer ikke er tilstrek-
kelig dokumentert. EMA finner at studier av 
spesifikke ekstrakter underbygger effekt ved 
hetetokter. Drogen inneholder triterpengly-
kosider, fenoliske forbindelser og alkaloider, 
men ikke fytoøstrogener. Virkningsme-
kanismen kan være en kombinasjon av 
serotonerge, dopaminerge og adrenerge 
effekter, men dette er ikke avklart. På det 
inter nasjonale markedet forekommer for-
veksling med andre plantearter, mye grunnet 
forvirrende nomenklatur. Artsforveksling kan 
være forbundet med leverskade. 

Konklusjon
En rekke komponenter er identifisert, men 
virkningsmekanismer er ikke avklart og 
effektstudier er ikke entydige. EMA aner-
kjenner effekten av spesifikke ekstrakter, 
men disse anbefales ikke ved hormonre-
latert kreft eller leversykdom. Artsforveks-
ling kan unngås ved oppmerksomhet rundt 
nomenklatur, inngående planteidentifika-
sjon og kontrollert dyrking av plantemate-
riale, og forbrukeren frarådes anskaffelse 
av preparater via ulovlig netthandel.  

HOVEDBUDSKAP

Klaseormedrue (Actaea racemosa L.) rot-
stokk brukes til å dempe vasomotoriske 
symptomer i tilknytning til menopausen. 

Drogen inneholder triterpenglykosider, 
fenoliske forbindelser og alkaloider, men 
virkningsmekanismer involvert er ikke 
klarlagt. 

Kliniske studier viser varierende resultater.

EMA anser dokumentasjonen tilstrekkelig, 
og spesifikke ekstrakter av drogen kan 
gi opphav til veletablerte plantebaserte 
legemidler.
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INNLEDNING
Klaseormedrue (Actaea racemosa L., tidl. 
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.) (figur 1A) 
er en flerårig urt i soleiefamilien (Ranun-
culaceae) med opprinnelse i det østlige 
Nord-Amerika. Cimicifuga racemosa 
var gjeldende latinsk navn inntil 1998 
da slekten Cimicifuga ble slått sammen 
med Actaea, og artsnavnet ble endret til 
Actaea racemosa L. Det tidligere navnet C. 
 racemosa (L.) Nutt. er fortsatt i bruk både 
i nyere litteratur og i offisielle dokumenter 
som drogemonografiene fra European 
Medicines Agency (EMA) og European 
Pharmacopoeia (Ph. Eur.), urtelisten fra § 
4 Forskrift om legemiddelklassifisering og i 
Norske legemiddelstandarder (NLS) 2020. 

Planten har en mørk, knudrete rotstokk 
(figur 1B) som de innfødte i Nord-Amerika 
har brukt tradisjonelt mot slangebitt, reu-
matisme, malaria, sår hals, for ulike kvin-
nerelaterte tilstander og i forbindelse med 
fødsel. Planten har ulike lokale navn som 
henspiller til utseende og bruk: Snakeroot, 
squawroot og black cohosh hvor «cohosh» 
betyr røff på et av de indianske språ-
kene. Kunnskapen om tradisjonell bruk er 
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ved søkeordene «Black cohosh», «Cimici-
fuga», «Cimicifuga racemosa» og «Actaea 
racemosa».

Dokumentasjon av effekt
Ulike målemetoder brukes for bestemmelse 
av graden av menopausale plager. Kupper-
man Index (KI), Menopause Rating Scale 
(MRS) og Green Scale (GS) er eksempler 
på mye brukte målemetoder (2). Disse ska-
laene innebærer at ulike symptomer gis en 
skår (for eksempel 0–4) etter symptomenes 
alvorlighetsgrad og at disse skårene sum-
meres opp til et tall som et uttrykk for kvin-
nens grad av plager (milde, moderate eller 
uttalte). I kliniske studier vil endringer i skår 
kunne være et uttrykk for et behandlings-
regimes effekt. 

Cochrane-rapporten fra 2012 fant at det 
ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon 
som støtter bruken av klaseormedrue ved 
menopausale symptomer. Rapporten er en 
kritisk gjennomgang av 16 randomiserte 
kontrollerte kliniske studier der totalt 2027 
peri- eller postmenopausale kvinner deltok. 
Metaanalyse av inkluderte studier viste at 
klaseormedrues effekt er på linje med pla-
cebo (symptomskår -0,1 [95 % CI -0,32 
til 0,11] og er mindre effektiv enn hor-
monbehandling (symptomskår 0,32 [95 % 
CI 0,13 til 0,51], p < 0,05) (5). Funnene 
støttes av en nyere metaanalyse fra 2016 
der det ble funnet at klaseormedrue ikke 
er assosiert med endringer i antall daglige 
hetetokter (-0,71 [95 % CI -2,51 til 1,08] 
(6). Cochrane-rapporten er i etterkant 
kritisert for å ha oversett og ekskludert 
flere placebo-kontrollerte studier, for ikke 
å ha tatt hensyn til hvilken type ekstrakt 
og i hvilken grad disse var standardisert 
og kvalitetssikret. Kritikerne publiserte en 
revidert oppsummering av alle data der 
tysk- og kinesiskspråklige studier var inklu-
dert i tillegg til de engelske, og med bruk 
av den samme statistiske modellen som i 
Cochrane-rapporten. De nye beregningene 
indikerte at klaseormedrue har positiv effekt 
ved menopausale symptomer sammenlik-
net med placebo (-0,39 [95 % CI -0,51 
til -0,26], p < 0,0001) (7). Metaanalyser 
kompliseres ved at studier inkluderer ulike 
typer tørrekstrakter, doser, studielengde og 
parametere for bestemmelse av effekt. For 
å illustrere variasjon i design og utfall er 11 
engelskspråklige placebokontrollerte studier 
(8–20) oppsummert i tabell 1, både studier 
fra nevnte metaanalyser og studier av nyere 
dato (8, 11, 15, 17, 18). Et fåtall av studi-
ene viser målbare effekter på vasomotoriske 
symptomer (11, 12, 17, 18, 20), og i to 
av disse ble et tørket 60 % etanolekstrakt 
undersøkt (11, 12), i én studie et tørket 40 
% isopropanolekstrakt (20) og i den siste 

studien er ikke type ekstrakt angitt (17, 
18). En mindre studie av et isopropano-
lekstrakt av ukjent konsentrasjon fant ikke 
effekt på vasomotoriske symptomer men 
bedret «søvneffektivitet» (15). I en annen 
studie av et udefinert isopropanolekstrakt 
ble det ikke funnet nedgang i hetetoktenes 
frekvens (16). I denne studien ble det gitt 
lavere dose enn i de to øvrige studiene med 
isopropanolekstrakt.    

Konsentrasjonen av ekstraksjonsmidlet og 
drogeekstrakt forholdet (DER) har betydning 
for hvilke forbindelser som ekstraheres ut 
i hvilken konsentrasjon. Tørrekstrakt (DER 
4,5–8,5:1) av 60 % etanol har vist nedgang 
i KI i to studier (11,12), og et liknende 58 
% etanolekstrakt (DER 5–10:1) ble funnet å 
gi nedgang i total MRS sammenliknet med 
placebo (p = 0,0506), men ikke signifikant 
nedgang i hetetokter (9). To placebokontrol-

Figur 1.  
A: Klaseormedrue (Actaea racemosa L.). Foto: Wikipedia.org 
B: Tørket rot/rotstokk av klaseormedrue (Actaea racemosa L.). Foto: Anne Berit C. Samuelsen
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tenol-typen slik som actein og 23-epi-
26- deoksyactein.  Disse brukes ofte som 
markører ved standardisering av ekstrak-
ter. Andre sykloartenol triterpenglykosi-
der er cimigenol-3-O-ß-D-xylopyranosid, 
cimiracemosid C og F. Cimiracemosidene 
brukes i fingerprint-analyser for å skille 
klaseormedrue fra nært beslektede arter 
(27). Videre finnes fenoliske forbindelser 
slik som kaffesyre, ferulasyre, isoferulasyre 
og cimicifugasyrer. Sistnevnte er konden-
sasjonsprodukter av fenoliske syrer og 
glykolylfenylpropanoider (28). Nærmere 
100 alkaloider er identifisert. Blant disse er 
N-metylserotonin og andre indolalkaloider, 
guanidin- og isokinolinalkaloider, protopi-
nalkaloider, cinnamider og koliner (29, 30). 
Innholdsstoffenes natur bidrar til at drogen 
er klassifisert som legemiddel i urtelisten § 4 
Forskrift om legemiddelklassifisering.

Den europeiske farmakopé (Ph. Eur. 
04/2014:2069) stiller krav til innhold av 
minimum 1 % triterpenglykosider i drogen 
Cimicifuga rhizoma. Det er per i dag ikke 
avklart hvilke innholdsstoffer som bidrar til 
farmakologisk effekt.

Virkningsmekanismer
Det er postulert at hetetokter oppstår som 
følge av en ubalanse i neurotransmittorer 
i hypothalamus som normalt reguleres av 
østrogen; serotonin, GABA, dopamin og 
noradrenalin. En teori er at klaseormedrue 
påvirker disse neurotransmittorene (31). 
Dopaminerg (D2)- og noradrenerg aktivitet 
er sett av uidentifiserte komponenter in vitro 
og i dyrestudier (32, 33). Alkaloidene er 
generelt lite studert, men det er rapportert 
om mulige perifere dopaminerge effekter, 
serotonerg og noradrenerg aktivitet (29). 
Optimisme har vært knyttet til N-metylser-
otonin som har sterk affinitet til 5-HT1A- og 
5-HT7- reseptorer og induserer cAMP, og 
som har serotonin reopptakshemmende 
effekt in vitro (30). Lavt innhold (0,003 %) 
og metabolisme etter peroral administra-
sjon gjør det imidlertid usikkert i hvilken 
grad N-metylserotonin kan bidra til far-
makologisk effekt (29, 30). Enkelte triter-
penglykosider har vist affinitet til GABA-A 
in vitro (34), og uidentifiserte komponen-
ter i alkohol ekstrakter har vist affinitet til 
µ-opioid reseptor (35). Dette kan indikere 
en kompleks virkemåte med bidrag fra flere 
typer kjemiske komponenter.

Østrogenrelaterte effekter
I dyreforsøk brukes ovariektomiserte 
 rotter som en modell på østrogenmangel. 
 Redusert østrogennivå medfører stigning 
i kjernetemperatur med rundt 0,5 gra-
der. Tilførsel av høye doser isopropanol-
ekstrakt (60 mg droge / kg kroppsvekt) 

Figur 2. Høstormedrue (Actaea simplex L. syn. Cimicifuga ramosa syn. Actaea cimicifuga var. 
Simplex) er en av mange mulige forvekslingsarter til A. racemosa L. Foto: Anne Berit C. Samuelsen   
 

lerte studier med henholdsvis 70 % og 75 
% etanolekstrakt viste ikke effekt i kliniske 
studier (13, 14). Det ble gitt ulike doser 
i de to studiene, og begge gikk over så 
langt tid (12 måneder) at vasomotoriske 
symptomer naturlig kan ha endret seg og 
dermed påvirket utfallet. Et 50 % etanol-
ekstrakt viste ingen signifikant effekt hos 
thailandske kvinner (8). I denne studien ble 
KI brukt uten tilpasning til asiatiske forhold 
der kvinner generelt opplever færre meno-
pausale symptomer enn kvinner fra andre 
deler av verden.  

Placeboeffekten er ofte høy i studier som 
omhandler behandling av hetetokter (21), 
og derfor vil sammenliknende studier uten 
placebokontroll lettere kunne vise positive 
resultater. Som eksempel kan nevnes en stu-
die der et 40 % isopropanolekstrakt (DER 
6–11:1, tilsvarende 40 mg droge per dag) 
ble funnet å ha samme effekt som ultra-
lavdose transdermal østradiol (25 µg per 
dag) + progesteron (10 mg per dag) målt 
som antall daglige hetetokter og som ned-
gang i GS (22). En annen studie sammen-
likner effekten av 40 % isopropanolekstrakt 
(DER 6–11:1) med effekten av ekstraktet gitt 
i kombinasjon med prikkperikum (Hyperi-
cum perforatum L.). Sammenliknet med 
grunnlinjenivå ble det funnet nedgang 
i vasomotoriske symptomer, men ingen 
tilleggseffekt av prikkperikum. Prikkperi-
kum bidro i stedet til å bedre stemnings-

leiet (23). Videre er et 50 % etanolekstrakt 
 funnet å redusere hetetokter og svetting om 
natten i større grad enn fluoksetin (SSRI) 
(24), men også denne studien manglet 
placebogruppe. 

EMAs komité for plantebaserte lege-
midler, Committee on Herbal Medicinal 
 Products (HMPC), har i sin utredningsrap-
port om klaseormedrue rotstokk (Cimicifuga 
racemosa (L.) Nutt., rhizoma) oppsummert 
og vurdert data rundt tradisjonell bruk, in 
vitro-studier, kliniske studier, case rappor-
ter og meta analyser i perioden 1982–2013 
(2). HMPC finner at omfattende bruk over 
lang tid og resultater fra rundt 20 kliniske 
studier med til sammen 6300 pasienter 
underbygger drogens effekt. I rapporten tas 
hensyn til type ekstrakt, og det konkluderes 
at preparater laget av tørket droge med 
spesifiserte droge-ekstrakt forhold ekstrahert 
med 58 % eller 60 % etanolekstrakt eller 40 
% isopropanol (jamfør tabell 1), kan gi opp-
hav til veletablerte plantebaserte legemidler 
ment for å lindre menopausale plager, slik 
som hetetokter og svetting (2). Kravene som 
stilles til slike preparater er oppsummert i 
EMAs plantemonografi (25). Per i dag har 
to slike preparater markedsføringstillatelse 
i Norge (26).  

Innholdsstoffer
Klaseormedrue rotstokk inneholder en rekke 
triterpenglykosider. Mange er av sykloar-
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Tabell 1. Placebokontrollerte studier med ulike etanol- og isopropanolekstrakter av Actaea racemosa (AR) mot menopausale plager. 

AR ekstrakt

DER i.a.,  
etanol 50 %

 
DER 5–10:1,  
etanol 58 % 

DER 4,5-8,5:1,  
etanol 60 % 

DER 4,5–8,5:1, 
etanol 60 % 

DER i.a.  
etanol 70 % 

DER 20:1  
etanol 75 % 

DER 6–11:1, 
isopropanol 40 %  

 
DER i.a.*,  
isopropanol i.a. %

DER i.a.*,  
isopropanol i.a. % 
 

i.a.

 

i.a.

AR dagsdose

40 mg ekstrakt tilsv. 1,28 
mg triterpenglykosider

 
3,32–5,72 mg tilsv.  
40 mg droge

 
 
 
6,5 mg eller 13 mg  
ekstrakt

 

 
6,5 mg ekstrakt  
tilsvarende 42 mg droge

160 mg ekstrakt  
tilsvarende 2,4 mg 
triterpenglykosider

128 mg tilsv. 7.27 mg 
triterpenglykosider 
(23-epi-26-deoksyactein, 
deoksyactein, 26S-actein, 
26R-actein) 

5 mg tilsv. 40 mg droge

5 mg standardisert ekstrakt 
tilsv. 40 mg droge

20 mg droge tilsv. 1 mg 
triterpenglykosider beregnet 
som 27-deoksyacetein 

Ekstrakt tilsvarende 64 mg 
droge og 3,47 mg tripter-
penglykosider daglig i 2 uker, 
deretter gradvis økning til 
128 mg droge daglig i 4 uker

6,5 mg ekstrakt tilsva-
rende 0,12–0,18 mg 
27-deoksyactein

Design

Peri- og postmenopausale thailandske kvinner 
gj.sn.alder 50,6 år: AR (n = 25) vs. placebo (n 
= 24) i 3 mnd, R, DB

Postmenopausale kvinner: AR (n = 20, gj.sn. 
52,3 år) vs. konjugert østrogen 0,6 mg/dag 
(n = 22, gj.sn. 52,3 år) vs. placebo (n = 20, 
gj.sn. 54,1 år), 3 mnd, DB

 
 
 
Postmenopausale kvinner, gj.sn. 51,8 år: AR 
6,5 mg (n = 57), AR 13 mg (n = 55), placebo 
(n = 54) i 3 mnd, R, DB

 
  
 
Peri- og postmenopausale kvinner gj.snitt 52,4 
år: AR (n = 83) vs placebo (n = 44) i 3 mnd. 
R, DB

Peri- og postmenopausale kvinner gj.sn. 52,2 år: 
AR (n = 73) vs. drogeblanding# tilsatt 200 mg 
AR (n = 73) vs. drogeblanding og soyaprotein 
24–40 mg (n = 74) vs. konjugert østrogen 0,625 
mg (n = 28) vs. placebo (n = 75), 12 mnd., R, DB

Peri-og postmenopausale kvinner gj.sn. 53 år: 
AR (n = 21) vs. 398 mg Trifolium pratense (klø-
ver) etanol ekstrakt  tilsv. 120 mg isoflavoner (n 
= 22) vs. 0,625 mg konjugert ekvint østrogen 
+ 2,5 mg medroksyprogesteronacetat (n = 23) 
vs. placebo (n = 22), 12 mnd, R, DB

Postmenopausale kvinner gj.snitt 53,5 år: AR 
(n = 153) vs. placebo (n = 151), 3 mnd., R, DB

Postmenopausale kvinner gj.sn. 51,9 år: AR 
(n = 20) vs. placebo (n = 22) i 6 mnd. R, DB

 

 
Tidligere brystkreftpasienter og andre med > 14 
hetetoker per uke gj.snitt 56,4 år: AR 4 uker-1 
uke fri-placebo 4 uker (n = 48) vs. placebo 4 
uker-1 uke fri-AR 4 uker (n = 51) DB, R, CO

Peri- eller postmenopausale kvinner eller 
 hysterectomiserte kvinner med FS-nivå > 40 
mIU/mL: AR (n = 15) vs. placebo (n = 13) i 
inntil 3 mnd., R, DB

Menopausale iranske kvinner, gj.snitt 51,6 år: 
AR (n = 42) vs placebo (n = 42) i 2 mnd, R, DB

Effekter

Ingen effekt  på menopausale symptomer (KI, MEN-
QOL) sammenliknet med placebo

 
AR nedgang i total MRS (p = 0,0506), ikke sig-
nifikant nedgang undergruppen hetetokter sam-
menlignet med placebo, ikke signifikant endring i 
endometrietykkelse eller celletetthet i vaginalt epi-
lium, økt beinspesifikk alkalisk fosfatase i serum. 
Ikke effekt på FSH, LH eller østradiol. Økning i 
triglycerider men ikke HDL, LDL eller totalkolesterol 
 
Signifikant nedgang i total KI for begge doser 13 
mg: 17,0 (95 % CI 14,7–19,4) p < 0,0001, 6,5 mg: 
8,5 (95 % CI 5,6–11,4) p = 0,0003. Større effekt 
på vasomotoriske symptomer enn på psykologiske. 
Bare effekt av høyeste dose ved store plager (KI > 
35). Ingen endring i KI hos placebogruppen. 

Ingen signifikant forskjell i nedgang i KI indeks mel-
lom AR (gj.snitt -26 %) og placebo (gj.snitt -17 %) 
for hele gruppen. Signifikant effekt hos undergrup-
pen kvinner med KI > 20 (AR n = 35, KI -47 % vs.  
placebo n = 18, KI -21 %  p = 0,018)

Ingen effekt av AR alene eller i drogeblanding på 
vasomotoriske symptomer. Konjugert østrogen var 
den eneste behandlingen som reduserte vasomoto-
riske symptomer sammenliknet med placebo. 

Ingen effekt av AR eller kløver på vasomotoriske 
symptomer (GS) eller søvnkvalitet (spørreskjema) 
sammenliknet med placebo 

Nedgang i total MRS (0,03 til 0,05 enheter), mest 
effekt det første året etter menopause. Bedret  psykisk 
velvære (p = 0,019) og hetetokter (p = 0,007) 
 sammenliknet med placebo

Ingen effekt på vasomotoriske symptomer (MEN-
QOL ), bedret «søvneffektivitet» (AR 81,8 % ± 6,5 
vs. placebo 75,7 % ± 8,0 p = 0,01) og reduk-
sjon i våkentid etter innsovning sammenliknet med 
 placebo (AR: 48,7 ± 24,1 vs. placebo 73,6 ± 31,7 
p = 0,009)

Ingen effekt av AR på frekvens av hetetokter sam-
menliknet med placebo

Ingen anxiolytisk effekt (HAM-A), signifikant 
 reduksjon i total GS score i favør av placebo (p 
= 0,035)

AR: gj.snitt 1,07 ± 3,67 hetetokter daglig vs. placebo 
3,92 ± 3,86 etter 8 uker. AR symptomskår (GS) 0,76 
± 1,64 lavere enn hos placebo (2,45 ± 1,82) p < 
0,001, også nedgang i subskår psykiske symptomer

Referanser
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20
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19

17, 18

*i.a. = ikke angitt. # Actaea racemosa 200 mg, Medicago sativa 400 mg, Vitex agnus-castus 200 mg, Angelica sinensis 400 mg, Chamaelirum luteum 200 mg, Glycyrrhiza  glabra 
200 mg, Avena sativa 400 mg, Punica granatum 400 mg, Eleutherococcus senticosus 400 mg

DER = drug extract ratio, R = randomisert, DB = dobbelt blindet, CO = cross over, KI = Kupperman index, MRS = menopause rating scale, GS = Green scale, MENQOL = 
 Menopause- specific Quality of Life, HAM-A = Hamilton Anxiety Rating Scale
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har i slike forsøk redusert kroppstemperatur 
noe (-0,1°C) men ikke til normalnivå og i 
mindre grad enn østradiolvalerat (-0,2°C) 
(36). Vekten av uterus og serumnivå av 
østradiol ble ikke påvirket (33, 37). Dette 
indikerer at klase ormedrue ikke inter-
agerer med østrogenreseptorer. Tidligere 
data om funn av isoflavonet formonone-
tin i klaseormedrue er senere tilbakevist 
(38), og manglende østrogeneffekt støttes 
også av nyere data (2) fra dyreforsøk (33, 
36, 37) og  kliniske studier som finner at 
 endometriet og  endokrine  verdier ikke 
påvirkes av  klaseormedrueinntak (39–41). 
Verken  tykkelsen på endometriet, vevstetthet 
i bryst eller  proliferasjon av epitelceller fra 
bryst påvirkes (42). Studier med brystkreft-
pasienter støtter også dette og kan tyde på 
at klaseormedrue ikke påvirker kreftutvikling 
i negativ retning (43). Det er imidlertid sett 
metastasestimulerende effekt i dyreforsøk, 
slik at mulige østrogeneffekter av klase-
ormedrue allikevel ikke kan  utelukkes. 
HMPC fraråder derfor bruk av denne til 
pasienter med hormonrelatert kreft (2).  

Interaksjonspotensial
Klaseormedrue har en viss hemmende effekt 
på CYP450-enzymer (44), men gjennom-
gang av kliniske studier indikerer liten risiko 
for interaksjon med legemidler som metabo-
liseres via CYP3A4, CYP1A2 eller CYP2E1. 
Observert svak hemming av CYP2D6 er 
neppe av klinisk betydning (45). 

Levertoksisitet og artsforveksling
Inntak av klaseormedrue er i enkelttilfeller 
rapportert å medføre levertoksiske reak-
sjoner (46). Dette er imidlertid omdiskutert 
ettersom kontrollerte kliniske studier ikke har 
vist slike effekter (8, 47). Enkeltrapporter er 
kritisert for dårlig kvalitet med utilstrekkelig 
informasjon om produkt, alkoholkonsum, 
komedisinering og komorbiditet (48). Det er 
også foreslått at rapporterte leverskader kan 
henge sammen med inntak av andre Acta-
ea-arter. I USA dyrkes planten for kommer-
sielle formål, men høsting av viltvoksende 
eksemplarer er også utbredt med mulighet 
for forveksling med beslektede arter slik som 
A. podocarpa (1, 49). Klaseormedrue kre-
ver 6–8 år vekst før rotstokken kan høstes. 
Den lange vekstperioden er medvirkende til 
høy markedspris og risiko for billigere for-
falskninger. Upresis og forvirrende nomen-
klatur hos asiatiske forhandlere har bidratt 
til artsforveksling. Hos kinesiske forhandlere 
brukes betegnelsen «black cohosh» både 
om andre Actaea-arter (A. heaclifolia, A. 
dahurica, A. cimicifuga) og om arter fra 
andre plantefamilier (Vernonia aspera, Ser-
ratula chinensis). Alle disse plantene går 
under betegnelsen «sheng-ma» i kinesisk 

tradisjonell medisin (49). A. simplex (tidl. 
Cimicifuga ramosa), høstormedrue, er en 
vakker staude som dyrkes i Kina og som 
har blitt en populær hageplante her til lands 
(figur 2). Navnet Cimicifuga ramosa er til 
forveksling likt det tidligere latinske navnet 
til klaseormedrue, Cimicifuga racemosa og 
kan gi grunnlag for forveksling. Cimicifuga 
romose tilbys for salg selv om C. romose 
ikke er navn på noen reell plante. For å 
unngå artsforveksling er det nødvendig med 
inngående analyser av plantemateriale som 
brukes til legemiddelproduksjon, og for å 
være sikker på plantematerialets identitet og 
opphav har en av de store produsentene for 
en tid tilbake etablert storskala produksjon 
av A. racemosa i Europa (49). 

HMPC konkluderer i sin utredningsrap-
port at levertoksiske reaksjoner av klaseor-
medrue ikke kan utelukkes. Pasienter skal 
seponere klaseormedrue og oppsøke lege 
dersom symptomer på leverskade oppstår, 
og pasienter med tidligere leversykdom må 
være aktsomme ved inntak av klaseorme-
druepreparasjoner (2). 

KONKLUSJON
Studier av klaseormedrueekstrakters 
effekt mot menopausale plager er ikke 
entydige og virkemåten er ikke avklart. 
En rekke innholdsstoffer er identifisert, 
og muligens kan flere av disse bidra i en 
kombinasjon av  s erotonerge, adrenerge 
og dopa minerge effekter.  Mekanismene 
involverer sannsynligvis ikke østrogen-
reseptorer. Klase ormedrue skal ikke bru-
kes ved  hormonrelatert kreft og brukes 
med  forsiktighet ved tidligere leversykdom. 
 Preparater må seponeres dersom sympto-
mer på leverskade skulle oppstå. Sistnevnte 
henger muligens sammen med artsforveks-
ling av plantemateriale. For å unngå dette 
 kreves på produsentens side oppmerk-
somhet rundt forvirrende nomenklatur, 
inngående analyser av plantemateriale 
og eventuelt kontrollert dyrking av plante-
materiale, og forbrukeren frarådes anskaf-
felse av preparater via ulovlig netthandel.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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