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På 1700-talet härjade infektionssjukdomar som 
smittkoppor, scharlakansfeber, tuberkulos, fläck-
tyfus och dysenteri. Det sista utbrottet av pest 
drabbade Sverige 1710 och i Stockholm dog 

en tredjedel av stadens befolkningen under ett halvt år. 
Malaria var vanligt förekommande i södra och mellersta  
Sverige bland dem som bodde i närheten av våtmarker. 
Det fanns endast ett fåtal utbildade läkare och bara en-
staka sjukhus i de största städerna. Medellivslängden var 
under andra halvan av 1700-talet endast 44 år, trots att 
den stora andelen barn som dog räknats bort – ca 20% 
av alla barn dog före ett års ålder. Inte var det så konstigt 
om människor tog till märkliga medikamenter och riter 
för att förhindra och övervinna sjudomar. 

Läkaren Linné
Carl von Linné arbetade 
under tre år som läkare i 
Stockholm, från 1738 när 
han kom tillbaka från sin 
resa till Holland, till 1741 
när han tillträdde som professor i Uppsala. 

1700-talet var en brytningstid mellan den gamla sy-
nen på sjukdomar och läkemedel, som i mycket prägla-

des av religionen, och en mer modern vetenskaplig syn 
baserad på observationer. Hos Linné möter vi ibland en 
tro på läkemedel och medicinska behandlingar som levt 
kvar sedan antiken, medan han i andra sammanhang vi-
sar ett modernt vetenskapligt tänkande. I sin doktorsav-
handling om malaria presenterar han olika folkliga teo-
rier om orsaken till sjukdomen men underkänner dem 
alla genom logiska resonemang och presenterar själv en 
teori som är ett steg på vägen mot den korrekta förkla-
ring som kom först i slutet av 1800-talet. Läs mer om 
detta i Linnélektioner, inspiration för kunskap.

En av Linnés viktigaste böcker inom det medicinska 
området kom ut 1749 och är den del av Materia medica 
som behandlar växtriket. Den innehåller en förteckning 

med beskrivningar över 
ett stort antal medicinal-
växter och var ett viktigt 
uppslagsverk för dåtidens 
läkare. Dofter och sma-
ker hade enligt Linné 
stor betydelse för att bota 
sjukdomar. Han ansåg 

att hjärnans sjukdomar kunde botas genom dofter, och 
övriga sjukdomar med smaker. Dessa teorier utvecklade 
han i boken, Clavis medicinœ duplex, Medicinens dubbla 
nyckel.

På Linnés tid och idag

Intet är kärare än livet, intet angenämare än 
hälsan, intet svårare än sjukdom, och intet 
faseligare eller förskräckeligare än döden.

Carl von Linné, Akademiska föreläsningar över diæten

Carl von Linné skriver i Svensk flora (Flora svecica) om hur smultron hjälper mot gikt: ”Genom att varje år äta stora 
mängder färska bär har jag under många år varit helt befriad från min elakartade podager”...
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Linnés hälsoråd 
”Man kan intet föröka sitt lif, men wähl korta det, som (de) 
mäste giöra”, skriver Linné. Med den tidens läkarvård 
och mediciner insåg Linné att det bästa var att aldrig 
bli sjuk. Han propagerade för en hälsosam livsstil med 
nyttig mat i lagom mängd, tillräckligt mycket sömn och 
lätt motion under en tredjedel av dagen. Han ansåg att 
brännvin, rökning och snusning var skadligt. 

Hälsoråden står sig även idag, men svårigheten är, då 
som nu, att leva efter dem. Idag handlar det mycket om 
livsstilssjukdomar. Tidspressen att hinna med familj, ar-
bete och fritid medför ibland en ohållbar situation, men 
dessa typer av problem löses inte med läkemedel, det 
gäller istället att tänka igenom hur man kan ändra sin 
livssituation. Pressen att vara perfekt i alla avseenden 
är också stor för många. Anabola steroider ger större 
muskler, rynkorna försvinner med botox, silikonkuddar 
får fylla ut brösten och hyaluronsyra ger vackra fylliga 
läppar. 

Läkemedel och apotek 

Detta häfte handlar om läkemedel, om läkemedel på Lin-
nés tid och idag.  

Försäljningen av läkemedel har varit noggrant reglerad 
i Sverige ända sedan slutet av 1600-talet då gemensamma 
bestämmelser kom för apoteken. Apoteken kontrollera-
des av myndigheterna: apotekarens kompetens skulle god-
kännas, kvalitetskrav definierades för viktiga läkemedel 
och uppgifter om högsta tillåtna pris infördes. 

1686 kom den första förteckningen för svenskt bruk 
över läkemedel, en så kallad farmakopé, som handlar 
om hur man bereder läkemedel. Innehållet hämtades 
till stor del från motsvarande skrifter från andra delar av 
Europa. Denna farmakopé gällde under Linnés livstid 
och först 1775 kom en ny, omarbetad, moderniserad  
och rikstäckande farmakopé. Linné ansåg med tiden att 
en del av de traditionella läkemedlen som fanns med i 
1686 års farmakopé var verkningslösa och mer att be-
trakta som hokuspokus. Den senaste farmkopéen från 
1996 har tillkommit genom internationellt samarbete 
och gäller för alla länder inom EU.

1700-talets Sverige var fattigt och utarmat genom de 

Interiör från apoteket på Skansen, Stockholm.

långa krigen och det var viktigt för landets ekonomi att 
minska dyrbar import och producera så mycket som möj-
ligt inom landet. Detta gällde även läkemedel. Under sina 
resor i Sverige inventerade och beskrev Linné de medici-
nalväxter som påträffades. Han sände också ut ett tjugotal 
lärjungar (apostlar) för att föra hem kunskap från främ-
mande länder om bland annat den medicinska nytta man 
kan ha av naturen.

Läkemedel till flottan
Linné utsågs 1739 till läkare för den del av flottan som 
var stationerad i Stockholm. Inför 1741 års krig mot 
Ryssland upprättade han en förteckning över läkeme-
del som skulle finnas ombord på fartygen. Läkemedlen 
hämtades i hög grad från äldre traditionell medicin, och 
kom från växt-, djur-, och mineralriket. De kan ofta 
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relateras till humoralpatologin (läran om att obalans i 
kroppsvätskorna kan orsaka sjukdom) men de är del-
vis också baserade på signaturläran (lika läker lika). Det 
finns dock ett och annat preparat som används även 
idag, till exempel  opium och kinabark (Cortex China). 
I förteckningen på bilden till höger nämns: 

örten jordrök•	  (Herba fumaria)
johannesörts blomma•	  (Flores hyperici)
fläderblomma •	 (Flores sambuci)
kinaträdets bark•	  (Cortex China)
kvicksilver •	 (mercurius)
svavelblomma•	  (Flor sulphuris)
antimon•	  (Antimonium diaphoreticum) 

Många beredningar innehöll kvicksilver (mercurius). 
Det gäller allt ifrån medel mot skabb, löss och annan 
ohyra, till ”fransosenmedel” dvs. medel mot gonorré 
och syfilis. 

Ett annat exempel från förteckningen är Pulvis dysen-
tericus, en dekokt mot rödsot (dysenteri). Pulverbland-
ningen innehöll ett och annat som vi nu betraktar som 
suspekt hokuspokus, bland annat pulvriserade gäddkä-
kar och pulvriserad torkad hjortpenis.

Häftets innehåll 
Häftet ”Livsviktiga läkemedel” vill ge idéer till hur 
undervisningen om den friska människokroppen kan 
komp letteras med kunskaper och diskussioner om läke-
medel och behandling av sjukdomar. 

Genom att följa hur läkemedel tas in i kroppen och 
hur de når fram till den del i kroppen där de ska verka, 
samt hur de omvandlas kemiskt och utsöndras ut krop-
pen, så får man en god uppfattning om hur kroppen 
fungerar både som helhet och i de minsta detaljerna. 
Hud, andningsorgan, hjärta- och kärlsystem, nervsys-
tem, lever och njurar – det är nödvändigt att förstå både 
kroppens delar och helheten för att kunna förklara läke-
medlens effekter. Kunskaper om de minsta beståndsde-
larna i cellerna och förståelse för att det finns genetiska 
variationer mellan individer får en allt större betydelse 
vid behandling med läkemedel. 

Författare
Huvudförfattare till häftet är prof. Björn Lindeke, Apo-
tekarsocieteten. 

Ovan: Malda mumier ingick i vissa mediciner. 
Nedan: Burkarna kommer från ett hus- och rese-
apotek från 1700-talet. Rabarberpulvret i burken 
t.h. verkar magstimulerande och fungerar som lax-
ermedel. Burken t.v. innehåller mald salepsrot, dvs. 
malda rötter från olika orkidéer. Salepsrot används 
fortfarande i vissa länder till drycker.

Apoteksvågen och morteln 
är redskap som användes i 
apotek på 1700-talet. 
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Ovan en interiör från ett apotek på 1700-talet som finns bevarad på Skansen i Stockholm. De handskrivna texterna visar läke-
medel som skulle finnas ombord på fartygen som deltog i 1741 års krig mot Ryssland. Förteckningen upprättades av Linné.
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Få människor är likgiltiga inför begreppet läke-
medel och helt olika känslor och reaktioner kan 
väckas – allt ifrån hopp om bot och minskat li-
dande, förhoppningar om uppfinningar, nyttig 

forskning och exportinkomster, till rädsla för biverkning-
ar och beroende, risk för profithunger och djurplågeri.

Läkemedel är ämnen som används för att förhindra, 
lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom. 

Förhindra, lindra och bota

Exempel på ämnen som förhindrar sjukdom, till exempel 
många vitaminer, hittar vi i vår normala kost. Ett bra ex-
empel är C-vitamin (askorbinsyra). Brist på C-vitamin 
leder till skörbjugg. Skörbjuggen var förr i tiden en svår 
sjukdom, men Linné visste att den kunde förhindras 
om man drack citronsaft eller åt bär av havtorn som är 
rika på C-vitamin. Lokalbedövningsmedel som xylocain 
förhindrar att vi känner smärta och vi kan laga tänderna 
utan att det gör ont. Vacciner är också läkemedel och 
vaccination, med aktivt men försvagat smittämne, gör 
att man utvecklar antikroppar som tar hand om bakte-
rier eller virus och därmed förhindras sjukdom.

Smärtstillande medel till exempel Alvedon, Ipren el-
ler morfin är exempel på läkemedel som lindrar värk. 
Värk är ofta ett sjukdomssymptom. Genom tillförsel av 
insulin lindrar man effekten av diabetes.

Med penicilliner och andra bakteriedödande läke-
medel botar man redan uppkomna infektioner. Angrepp 
av maskparasiter botas med andra läkemedel. I dag kan 
även vissa typer av cancer botas med kombinationer av 
läkemedel.

Läkemedlets innehåll

Kunskapen kring läkemedel är en blandvetenskap men 
det handlar främst om kemi och biologi samt medicin. 
Att förstå hur ett läkemedel är uppbyggt och fungerar är 
rätt krångligt. Med ett läkemedel menas inte bara det 
aktiva ämnet utan även den form i vilken det ges och 
hur det är förpackat. 

Vissa ämnen är mycket aktiva och måste därför ges i 
liten mängd – några milligram. För att man ska kunna 
ge små mängder i rätt dos måste det aktiva ämnet blan-
das ut med andra inaktiva ämnen (hjälpämnen) till ex-
empel i ett pulver eller i en lösning. Pulvret kan sedan 
fyllas i en kapsel eller pressas till en tablett. Lösningen 
fylls på en flaska eller direkt i en spruta. De olika for-
merna i vilka läkemedel tillverkas och ges kallas bered-
ningsformer. För att ett läkemedel ska fungera på rätt 
sätt finns det regler för när och hur det skall intas. Även 
denna information betraktas numera allt oftare som en 
viktig del av läkemedlet. 

Aktiv substans
Läkemedel handlar i grunden alltid om någon form av 
kemisk substans. Det kan röra sig om allt ifrån en liten 
enkel kemisk struktur till ett stort tilltrasslat protein. 

Även om det idag finns en stor mängd aktiva sub-
stanser som kokats ihop (syntetiserats) av forskare har 
många läkemedel ett ursprung i naturen. Linné delade 
in läkemedlen (Materia Medica) i sådana som kom från 
växtriket (som var de allra flesta), från djurriket (ofta 
konstiga saker) och från stenriket (vissa mineraler). En 
liknande indelning kan vi se i dag. Vi har alltjämt lä-
kemedel, med ursprung i växtriket och djurriket och 

Vad är ett läkemedel?

”Båtsmännerne äro ej rädde för skörbjugg, när de ha citron.”
Carl von Linné, Akademiska föreläsningar över diæten

Linné noterar att skörbjugg är vanligt förekommande på vissa håll i landet och 
bland sjöfarande. Han inser att bär från svenska växter som berberis och havtorn 
kan förhindra skörbjugg lika väl som dyrbar importerad citron.
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Skalbaggen Lytta vesicatoria (spansk fluga) finns 
i södra Europa. Den innehåller ett kraftigt hudre-
tande ämne som har använts i hårvatten, plåster 
och salvor, dock mest i vetrinärmedicinen. 

Linné noterade under sin skånska resa 1749: 
”Spanska flugor eller Cantharides officinarum äro 
ett slags insekter, som vi i alla tider låtit apotekar-
ne köpa ifrån de varmare länder, emedan vi aldrig 
vetat, att vi själve ägt dem; men vi funno dem här 
i Ystad och på hela trakten emellan Malmö och 
Ystad i otrolig myckenhet,”...

Bärnsten maldes och blandades med bland an-
nat korall och rökelse. Linné beskriver bärnstenens 
effekter i Materia medica 1763 som: ”värmande, 
torkande, stärkande, svettdrifvande, menstruations-
befrämjande och verksam mot hysteri”. Bilden visar 
en liten fluga som fångats i barrträdskåda som sedan 
hårdnat till bärnsten.

därut över de syntetiska kemiska substanserna. Alla läke-
medel är dock att betrakta som kemiska ämnen även om 
många har sitt ursprung i naturen. 

Naturprodukter som läkemedel

Mineralriket
Det finns en hel del oorganiska mineraler och salter som 
används som läkemedel. Brist på järn, kalcium, jod, selen 
med flera grundämnen leder till olika sjukdomstillstånd. 
Därför tillförs dessa ämnen ibland till våra livsmedel 
eller också ingår de i olika tillskott av vitaminer och 
mineraler av vilka vissa är registrerade som läkemedel.  

Djurriket
Det finns många exempel bland dagens läkemedel där 
den aktiva substansen har sitt ursprung i djurriket. Of-
tast handlar det om ämnen som produceras i otillräcklig 
mängd eller helt saknas hos en patient. 

Ett välkänt exempel är proteinet insulin, där brist le-
der till diabetes. Insulin produceras i bukspottkörteln 
och den första lyckade behandlingen gjordes genom att 
spruta in extrakt av bukspottkörtel (Banting och Best, 
1922). Ett renat insulin, som senare användes under 
många år och som visade sig fungera på människa, iso-
lerades ur bukspottkörtlar från gris. I dag är allt insulin 
som används identiskt med det mänskliga och tillverkas 
med DNA-teknik.

Humant tillväxthormon är ett annat viktigt protein 
och det bildas i hypofysen. Brist på proteinet leder till 
något som kallas hypofysär dvärgväxt. Det visade sig att 
man genom att ge sprutor som innehöll renat hypofys-
extrakt från avlidna kunde få drabbade barn att tillväxa 
normalt. De preparat som används idag tillverkas alla 
med DNA-teknik. Humant tillväxthormon var för öv-
rigt det första läkemedel som tillverkades kommersiellt 
med denna teknik och det skedde i Sverige 1985 vid 
läkemedelsföretaget Kabi (fabrikatsnamn Genotropin).

Heparin är en stor kolhydratmolekyl som förhindrar 
att blodet koagulerar. Föreningen isoleras och renas ur 
slaktprodukter (lunga, lever). Heparin används vid akut 
behandling av blodpropp, och i förebyggande syfte vid 
operationer. 

De flesta läkemedlen som togs från djurriket på 
Linnés tid måste utifrån vad vi vet i dag betraktas som 
skumma hokuspokussubstanser. Vad sägs om pung från 
myskhjort, älgklövar och vildsvinsbetar? Älgklövar in-
gick under 1600- och 1700-talen i olika varianter av det 
kostbara Pulvis epilepticus. Enligt receptet skulle detta 
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Läkemedel från förr

I husapoteket från 1700-talet förvarades till 
exempel basilikasalva, bröstpulver, kinapulver, 
kräkpulver, malörtssalt, rabarbertinktur, spansk-
flugeplåster och vinsyra. Det var viktigt att ha 
läkemedel i hemmet eftersom det knappast fanns 
några läkare att konsultera, möjligen fanns det 
någon klok gubbe eller gumma som kunde ge 
råd. Det var också ofta långt till närmaste apotek.

förutom älgklövar innehålla ekmistel, äkta enhörnings-
horn (enhörningen är ett fantasidjur), elfenben, röd och 
vit korall, äkta pärlor, bladguld, samt pionrot. Den se-
nare skulle dessutom vara uppgrävd då månen stod i 
nedan. Blandningen fanns upptagen i de svenska medi-
cinaltaxorna av år 1698, 1739 och 1777. (Medicinal-
taxa = förteckning över läkemedel med angivna högsta 
tillåtna priser.)

Växtriket
Ett av många exempel på läkemedel från växter är sub-
stansen morfin som finns i opium. Opium erhålls genom 
att man ristar i frökapslar från vallmoarten Papaver som-
niferum för att få mjölksaft att tränga fram. Den intor-
kade mjölksaften tas sedan tillvara. I opium finns flera 
aktiva läkemedelssubstanser. Sedan 2 000 år tillbaka 
används opium som ett effektivt medel mot smärta och 
diarré. På Linnés tid användes lösningar av opium (lau-
danum) som lugnande och smärtstillande medel. Upp-
täckten av morfin gjordes av den tyske apotekaren Frie-
derich Wilhelm Sertürner redan 1806, men den kemiska 
strukturen blev känd först 1925. 

Ett annat exempel är kinin som på 1820-talet iso-
lerades ur kinaträdets bark och som har effekt som fe-
berstillande medel. Sin viktigaste användning som läke-
medel har extrakt av kinabark och senare rent kinin haft 
i kampen mot malaria. I svenska medicinska skrifter 
från 1700-talet kallas kinabarken för Feber-Barck (1739 
års Medicinaltaxa). På Linnés tid härjade malarian även 
i Sverige, inte minst i områden kring Uppsala.

Nya aktiva substanser isoleras ur växter även i vår tid. 
Ett bra exempel är taxol, en substans med invecklad ke-
misk struktur, som på senare år isolerats ur idegranens 
(Taxus brevifolia och Taxus baccata) barr och som visat 
sig vara effektiv vid behandling av vissa typer av cancer. 
Här begränsas dock läkemedelstillverkningen av tillgång 
på råvara och det finns risk för att vissa arter av idegra-
nen utrotas. Därför pågår just nu en intensiv forskning 
för att man ska kunna producera tillräckligt med taxol i 
växtcellskulturer från vissa taxus-arter. 

Läkemedlen består av kemiska substanser

De läkemedelssubstanser som kokas ihop i olika forsk-
ningslaboratorier kallas syntetiska läkemedel. Halvsynte-
tiska läkemedel har sin utgångspunkt i en naturlig sub-
stans som förändrats på något sätt i laboratoriet. 

Exempel på halvsyntetiska läkemedel är olika antibiotika-
typer där man utgår från råmaterial som produceras av 

Ronneby brunns  
arsenikvatten
Det blev populärt att 
”dricka brunn” i början 
av 1700-talet och Linné 

inventerade så kallade 
surbrunnar under 

sina landskapsresor. 
Brunnskulturen 
nådde sin höjd-
punkt i slutet av 
1800-talet. Idag 
skulle vi inte göra 
reklam för arse-
nikhaltigt vatten 
så som Ronneby 
brunn gjorde i bör-
jan av 1900-talet.
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svampar (Penicillium) och strålsvampar (Streptomyces). Den 
aktiva molekylens struktur förändras sedan på olika sätt.

Då man gör syntetiska läkemedel är utgångspunkten 
ofta kemiska strukturer som återfinns i de i naturen pro-
ducerade substanserna. Dessa förändras sedan på olika 
sätt. Effekten av den gjorda förändringen testas därefter 
i något biologiskt system. 

Läkemedelskemi handlar om att uppfinna nya ke-
miska föreningar med unik biologisk effekt. Antalet teo-
retiskt möjliga stabila organiska föreningar innehållande 
kol- och väteatomer, samt minst en syre-, kväve- och sva-
velatom tillsammans med ibland någon halogenatom, som 
kan syntetiseras överstiger 1050, det vill säga antalet sand-
korn i Sahara. Antalet föreningar som hitintills testats i 
någon biologisk modell understiger gott och väl 109.

Läkemedel och naturläkemedel

Sedan tidernas begynnelse har människor utnyttjat 
växter som läkemedel. Fortfarande har naturprodukter 
en viktig roll som råvarukälla för framställning av vissa 
läkemedel. Opium är ett exempel på en sådan mycket 
gammal örtmedicin som är utgångspunkt för att ta fram 
bland annat läkemedlen morfin och kodein. Naturliga 
råvaror används också för framställning av läkemedel 
mot exempelvis olika infektionssjukdomar och cancer. 

Vid sidan av skolmedicinens läkemedel, finns det 
också traditionella växtbaserade läkemedel, naturläke-
medel och naturmedel som används inom alternativme-
dicinen, se faktaruta. 

Synen på läkemedel och naturmedel ändras från tid 
till annan. På Linnés tid fanns i princip bara vad vi i dag 
menar med naturmedel. Vad sägs till exempel om med-
let mot hetsig feber (plötslig, hög feber) aqua florum 
omnium, ”alleslagsblomstervatten” i vilket vårblomst-
rens läkande krafter, som anrikats i vårens komockor 
lakats ur. Vid pestepidemin 1710 skriver till exempel 
Collegium medicum ”Många blanda med stor nytta färsk 
Kodyngia med Ettikia, pressa saften ut och dricka den till 
några skedblad.” (Collegium medicum var en svensk läkar-
organisation som bildades redan 1663 och som efter-
hand ombildats och nu ingår i Socialstyrelsen.) 

Under större delen av 1900-talet gällde det att veta 
mer än att tro och sjukdomsbehandlingen kom att 
grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet (skolme-
dicinen). Terapi grundad på naturläkemedel (alternativ-
medicin) fick stå tillbaka för läkemedlen (skolmedicin), 
men naturläkemedlen och naturmedlen har nu återigen 
blivit populära. 

Bark från kina-
trädet innehåller 
kinin som är verk-
samt mot malaria.

På 1750-talet ansåg 
man att ”det ej finnes 
något läkemedel, som 
på samma sätt som 
opium förmår lindra 
smärtan och även att 
bota en del sjukdomar”. 
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Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturmedel

Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma be-
ståndsdelar har ett naturligt ursprung och kom-
mer från djur, bakterier, mineraler, salter eller 
saltlösningar. Från den 1 maj 2006 finns en ny ka-
tegori av läkemedel i svensk lagstiftning som kallas 
traditionella växtbaserade läkemedel. Dessa ska inte 
längre räknas till gruppen naturläkemedel. För att 
räknas som ett traditionellt växtbaserat läkemedel 
måste produkten ha använts under en period av 
minst 30 år, varav minst 15 år inom EU. 

I jämförelse med läkemedel får beståndsdelar-
na i naturläkemedel och traditionella växtbaserade 
läkemedel inte vara alltför bearbetade. De inne-
håller en stor mängd olika kemiska substanser, där 
varje enskild substans finns i relativt liten mängd, 
medan ett läkemedel innehåller en till högst två 
substanser i en bestämd mängd per dos. 

Naturläkemedel och traditionella växtbaserade 
läkemedel är receptfria och ska endast användas 
vid enklare besvär som inte kräver läkarbehand-
ling. De får bara tas via munnen eller användas 
på huden. Vid sjukdom som kräver läkarvård bör 
man alltid rådgöra med läkare innan man börjar 
använda dessa produkter. Om man redan använ-
der ett läkemedel är det viktigt att känna till att 
naturläkemedel och traditionella växtbaserade 
läkemedel, precis som andra läkemedel, kan för-
stärka eller försämra effekten av ett läkemedel.

Naturläkemedel och traditionella växtbaserade 
läkemedel måste vara godkända av Läkemedels-
verket för att få säljas i Sverige. Kravet på kvalité, 
dvs. hur produkten tillverkas, är densamma som 
för ett vanligt läkemedel. Effekt och säkerhet kan 
antingen, som för vanliga läkemedel, visas genom 
vetenskapliga studier eller också genom hänvisning 
till väletablerad och traditionell användning. 

Naturläkemedel är bättre kontrollerade när det 
gäller effekt, säkerhet och kvalitet än så kallade na-
turmedel som endast har en enklare säkerhetskon-
troll.

I maj 2007 finns ca 130 produkter registrerade 
av naturläkemedel och traditionella växtbaserade 
läkemedel. Nedan till vänster syns traditionella 
växtbaserade läkemedel: Movina (äkta johannes-
ört), Sinova forte (flera olika växter, bl.a.  gullviva, 
ängssyra, äkta fläder), Prostakan (flera olika växter 
bl.a. brännässla) och Valerina (läkevänderot). Andra 
vanliga preparat som registrerats av Läkemedelsver-
ket innehåller exempelvis fiskolja, mjölksyrabak-
terier, tempelträd (Ginko biloba) och röd solhatt 
(Echinacea purpurea).

Några exempel på traditionella växtbaserade 
läkemedel syns t.v och några naturmedel ovan.
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Växter har använts som läkemedel så länge man 
känner till. Cirka en tredjedel av alla läkeme-
del innehåller även i dag ämnen med ursprung 
i växtvärlden. Nedan presenteras några exem-

pel på medicinalväxter där urvalet har gjorts så att en-
dast växter med vetenskapligt belagda farmakologiska 
effekter har tagits med. Läs också i Linnélektioner, in-
spiration för kunskap, om medicinalväxter, till exempel 
läkemedel mot malaria. 

Kemiskt innehåll

Två exempel på viktiga ämnesgrupper, som innehåller 
medicinskt aktiva substanser, är glykosider och alka-
loider. Dessa ämnen förekommer i de medicinalväxter 
som beskrivs nedan. Glykosider byggs upp av en kol-
hydratrest tillsammans med en annan komponent som 
är den del som ger den huvudsakliga farmakologiska 
effekten. Vilken denna komponent är kan variera. Alka-
loider bildas av aminosyror, ofta tillsammans med andra 
komponenter. De är organiska, cykliska föreningar som 
innehåller kväve i ett negativt oxidationsstadium. 

Hjärta och kärlsystem

I släktet fingerborgsblommor (Digitalis) ingår arter 
som används vid läkemedelstillverkning. De innehåller 
hjärtglykosider, som ger ökad kraft vid hjärtats kontrak-
tioner. Läkemedel tillverkade av fingerborgsblomma 
används vid hjärtsvikt, hjärtflimmer och oregelbunden 
hjärtverksamhet. 

1775 började en engelsk läkare använda blad från 
finger borgsblomma för behandling av ödem (vätskean-
samling i kroppen). Fortfarande används tabletter till-

Medicinalväxter

Fingerborgsblomma
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verkade av malda blad i många länder. Eftersom hjärt-
glykosiderna har en mycket kraftig effekt och risken för 
biverkningar är stor vid överdosering, så är det en fördel 
att renframställa de aktiva substanserna för att få en kon-
stant koncentration i läkemedlet. 

Hitta samband   

Hjärta och kärlsystemet.•	
Behandling av sjukdomar i cirkulationssystemet. •	
Växter som påverkar hjärta och kärlsystemet.•	

Medel mot förkylning och allergi

Ephedra sinica kommer från Kina där växten har använts 
i tusentals år för behandling av förkylning. Ämnen i väx-
ten, bland annat aminen efedrin, minskar symtomen vid 
allergiska reaktioner i luftvägarna genom att vidga luftrö-
ren och minska snuva och svullnad av slemhinnor. Efe-
drin stimulerar också hjärtat och kan därför ge oönskade 
effekter.

”Swettdrifande, nyttjas tillika at rensa gång-
arne mellan ögon, öron, näsa och mun då de 
äro obstruerade.”

Citat från svensk-kinesisk handskrift (förmedlad av Ostindiska  
kompaniet 1782). (obstruera = hindra, täppa till, stänga) 

Hitta samband

Astma och allergier, orsaker och behandlingsmetoder.•	
Traditionell kinesisk läkekonst och västerländsk •	
medicin.

Cancer

Idegran 
Under ett stort nationellt forskningsprojekt i USA tes-
tades tusentals olika växtextrakt för effekt mot cancer-
tumörer. Som ett resultat av detta projekt fann man en 
substans i idegran (släktet Taxus) som kallades Taxol 
och som har effekt mot bl.a. äggstockscancer. Bladen 
(barren) från idegran används nu för framställning av 
läkemedel. Läkemedlet binder till mikrotubuli i cellerna 
vilket innebär att celldelningen stoppas beroende på att 
det inte bildas någon funktionell kärnspole. Följden blir 
att cancertumören inte kan tillväxa.  

Rosensköna
Rosensköna, Catharanthus roseus, härstammar från Ma-
dagaskar och brukar finnas att köpa som krukväxt. Väx-
ten har traditionellt använts som läkemedel mot diabe-

Ephedra distachia Idegran

”...folket koka henne med vatten och tvätta sig 
för skabb.”                            Carl von Linné, Öländska resan
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tes och vissa alkaloider i växten har visats sig ge sänkt 
blodsockerhalt, men de är tyvärr inte användbara som 
läkemedel. Där emot har man upptäckt att alkaloiderna 
vinblastin och vincristin hämmar tumörtillväxt och lä-
kemedel med dessa ämnen används därför vid behand-
ling av cancer.

Hitta samband 

Celldelning.•	
Cancer och behandling av cancersjukdomar.•	
Läkemedelsproduktion med växtcellskulturer.•	

Inverkan på nervsystemet

Många medicinalväxter påverkar på något sätt signal-
substanser och receptorer i nervsystemet. Effekterna 
varierar från att det blir lättare att somna till kraftiga 
hallucinationer. 

Äkta johannesört
Äkta johannesört (Hypericum perforatum) har använts 
som anti-inflammatoriskt, sårläkande och antidepressivt 
läkemedel. Johannesörtspreparat finns nu att köpa som 
godkänt traditionellt växtbaserat läkemedel vid lindrig 
oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Växten innehåller bland annat hypericin, ett ämne 
som anses vara viktigt för växtens medicinska egenska-

per. Extrakt från äkta johannesört påverkar nervsyste-
met genom att förhindra upptaget i synapserna av flera 
signalsubstanser som serotonin och dopamin. 

Johannesört påverkar effekten av andra läkemedel 
eftersom mängden ökar av det enzym som omvandlar 
mer än 50% av alla läkemedel. Enzymet hör till grup-
pen cytokrom P450 (CYP) som metaboliserar såväl krop-
pens egna ämnen (till exempel fetter och hormoner) 
som kroppsfrämmande ämnen (till exempel läkemedel, 
födoämnen och miljögifter). Det är viktigt att kontakta 
läkare om johannesörtpreparat tas tillsammans med an-
dra mediciner. Till exempel finns det risk för att effekten 
av p-piller kan minska.

Häxörter och moderna läkemedel 
Belladonna, bolmört, spikklubba, besksöta och fett från 
lik av dödfödda barn ingick i en häxsalva från 1600-ta-
let. Häxsalvan användes mot reumatism. Människor 
som fick i sig substanser från dessa växter kunde få 
skrämmande syner. Bolmörten har fått flera namn som 
berättar om vilka effekterna blir om man får i sig växten: 
galneört och hjärnbrylla. 

I belladonna, bolmört och spikklubba ingår flera 
olika alkaloider som i höga doser kan ge hallucinationer. 
Dessa molekyler kan omvandlas till olika stereoisomerer. 
Atropin, scopolamin och hyoscyamin används som läke-
medel idag.

Hyoscyamin och atropin dämpar effekten av signal-
substansen acetylkolin i parasympatiska nervsystemet. 

Äkta johannesört

Rosensköna
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De är kramplösande, hämmar rörelserna i magsäcks- 
och tarmvägg (peristaltiken) och minskar utsöndringen 
av saltsyra i magsäcken. Atropin är motgift mot morfin. 
Hallucinationer uppstår vid överdosering. Även skopola-
min dämpar effekten av acetylkolin men påverkar i stället 
centrala nervsystemet. Det används som läkemedel vid 
åksjuka och tillsammans med morfin vid operationer.

Namnet belladonna, vacker kvinna, kommer från 
Italien där kvinnor förr droppade saft från bären i ögo-

nen för att vidga pupillerna. Detta ansågs öka skönhe-
ten. Linné döpte växten efter Atropos, den av ödesgu-
dinnorna som klippte av livstråden. Belladonna började 
användas som läkemedel i slutet av 1600-talet, som lug-
nande och kramplösande medel samt vid astma. 

Bolmörten har  använts under årtusenden som medi-
cinalväxt, som sömn- och bedövningsmedel, vid mag-
kramper och sjösjuka. Den har fått sitt namn av att det 
bildas kraftig rök när torkade växtdelar eller frön utsätts 
för stark värme. Röken utnyttjades för att lindra tandvärk. 

Belladonna (Atropa belladonna L.), bolmört (Hyoscy-
amus niger L.), spikklubba (Datura stramonium L.) och 
besksöta (Solanum dulcamara L.) hör alla till familjen 
potatisväxter och har namngivits av Linné.

Opiumvallmo
Opiumvallmo innehåller en mängd olika alkaloider. 
Opium är den produkt som man får när mjölksaften 
från vallmokapslar tas tillvara. Opium är råmaterial för 
tillverkning av heroin och läkemedlen papaverin, mor-

Belladonna

Bolmört

”Detta bruka österlänningarna att taga in var morgon i stor kvantitet.  
Det brukas hos oss i de svåraste sjukdomar, ty det förtär melankoli. Det förorsakar rus även 
som brännvin. Detta pulver, jag här visar, är gjort av mjölken, som rinner av capitulum 

(Capsida)1 på den första Papaver in Horto Upsaliensi” 2. 

Ur Linnés dietik 
1 vallmokapsel, 2 vallmon i trädgården i Uppsala
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Stereoisomerer:  
Atropin överst, hyoscyamin till höger.
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fin, kodein och noskapin. Papaverin verkar kramplösan-
de. Morfin är smärtstillande och ger en stark känsla av 
välbefinnande. Medlet är starkt beroendeframkallande 
och om användningen upphör får man kraftiga absti-
nenssymtom. Vid upprepad användning krävs det allt 
större doser för att uppnå samma effekt. Morfin klassas 
som narkotika. Kodein verkar smärtstillande, 
men har inte lika stark effekt och är inte 
heller lika beroendeframkallande 
som morfin. Det ingår ibland 
i preparat tillsammans med 
andra smärtstillande medel. 
Noskapin används för att 
dämpa hosta. Det ger inte 
någon lyckokänsla. 

Receptorer för morfin 
och kodein har upptäckts 
i hjärnan. Små peptider, 
enkefaliner och endorfiner, 
bildas naturligt i kroppen 
och binder till dessa receptorer, 
vilket ger delvis samma effekter 
som morfin. Dessa peptider ger 
också smärtlindring vid akupunktur. 

Curare
Indianer i Amazonas har traditionellt använt flera väx-
ter för att framställa pilgift som verkar förlamande på 
bytesdjur. En av dessa växter utgör råmaterial för att 
framställa läkemedel. Det aktiva ämnet är en alkaloid 

som blockerar acetylkolinreceptorer och används vid 
operationer som muskelavslappnande medel.

Snödroppe
Snödroppar och påsklilja innehåller ett ämne, galan-
tamin, som hämmar acetylkolinesteras, det enzym som 

bryter ner signalsubstansen acetylkolin. Ge-
nom att detta enzym hämmas ökar 

mängden acetylkolin i hjärnan och 
tankeförmågan förbättras. Galan-

tamin används som läkemedel 
vid Alzheimers sjukdom.

Hitta samband

Hjärna och nervsystem •	
(synapser, signalsubstanser, 
impulsöverföring mellan 
nerver och muskler).

stereoisomerer av läkeme-•	
delsmolekyler.

smärta och smärtlindring.•	
demenssjukdomar.•	

narkotika och beroendeframkallande medel.•	
cytokrom P450•	 -enzymer och metabolisk omvandling.
folktro och häxprocesser.•	

Spikklubba

Snödroppe

Opiumvallmo
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För att man ska kunna ge små mängder av en sub-
stans i rätt dos måste det aktiva ämnet blandas 
ut med andra ämnen. Dessa kan vara helt olika 
beroende på hur läkemedlet ska tillföras krop-

pen. Det är viktigt att veta hur mycket av ämnet som 
tillförs och att lika mycket tillförs varje gång. Ovan syns 
en mängd olika beredningsformer för läkemedel. När man 
tillverkar en viss beredningsform kallas detta för att man 
formulerar ett läkemedel. 

Lösningar
Det allra enklaste är en lösning av läkemedlet, som man 
dricker. Men kemiska substanser är ofta dåligt hållbara 
i vattenlösningar. Där kan växa bakterier och det är rätt 
opraktiskt att ha en massa vatten med. Bland de läkeme-
del som Linné använde fanns vissa stärkande lösningar 
(tonika) som ordinerades till den som var klen. En mo-
dern drickvariant av läkemedel är flaskor innehållande 
pulver av penicillin blandat med smakämnen (hallon, 
jordgubbar). Till flaskan sätts vatten och man skakar 
om, och flaskan, ur vilken man tar ett dosmått varje 
gång, förvaras i kylskåp. Beredningen, som är avsedd för 
mindre barn, är ingen lösning utan en uppslamning av 
substans i vatten (suspension). 

Läkemedel med substanser i lösningar som sprutas 
in kallas för injektionslösningar. I dessa måste man ha 
samma saltkoncentration som i blodet (lösningen ska 
vara isoton). Dessutom måste alla lösningar som sprutas 
in i kroppen vara fria från bakterier, de måste vara sterila. 

Beredningsformer

Det ställer stora krav på att tillverkningen sker sterilt så 
att bakterier och virus inte tillförs.

Droppar är i första hand lösningar av substanser 
avsedda att ha i ögon, näsa eller öron. Liksom injek-
tionslösningar måste även dessa lösningar vara sterila. 
Näsdroppar är numera ersatta av olika nässprayer där 
förpackningen, som utgör en del av läkemedelsbered-
ningen, utformats till en liten sprayflaska. På 1700-talet 
fanns många beredningar som sattes droppvis till exem-
pelvis vin eller te, bland dessa kan nämnas tinctura opi 
som var en spritlösning av opium eller Hoffmans drop-
par som innehöll lite av varje. Båda ansågs stärkande 
och uppiggande. 

Tabletter, kapslar, suppositorier
Det vanligaste sättet att inta ett läkemedel är genom 
munnen och att skölja ner det i magen med vatten. För 
sådana läkemedel blandas den aktiva substansen med 
andra ämnen till en gröt (ungefär som när man gör en 
deg) som sedan torkas och mals till ett fint pulver. Detta 
pulver kan sedan fyllas i små kapslar men vanligare är 
att det pressas under hårt tryck till tabletter i en tablett-
maskin. Med mycket stor noggrannhet bestäms hur 
mycket av en aktiv substans som ska finnas i varje kapsel 
eller tablett och även att alla kommer att innehålla lika 
mycket av substansen.

Om små barn inte vill äta tabletter kan vissa substan-
ser beredas i läkemedel som man stoppar in i rumpan. 
Detta gäller även när man riskerar att kräkas upp tablet-
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terna. Sådana läkemedel kallas ”suppar” (suppositorier) 
och tillverkas genom att substanser löses i fetter eller 
vaxer som gjuts i formar. En supp ser ungefär ut som en 
gevärskula. ”Suppen” stoppas in i ändtarmen, där den 
smälter vid kroppstemperaturen och läkemedlet sugs upp 
av slemhinnan. Ett exempel är suppositorier för barn av 
det smärtstillande läkemedlet Alvedon. 

Salvor och plåster
Om huden är skadad eller irriterad så använder man 
läkemedel för utvärtes bruk och här är den vanligaste 
beredningsformen salvor. En salva består av aktiva sub-
stanser uppblandade med olika fetter och liknande äm-
nen ofta i en blandning av feta ämnen och vattenlös-
ningar (emulsioner). Salvor upplevs ofta som kladdiga 
och liksom för vanliga hudvårdsprodukter 
finns det i dag en mängd moderna 
beredningsformer av läkemedel, 
som lotioner, geler mm. Linné 
ordinerade gråsalva, som inne-
höll kvicksilver utrört i svinfett 
och kåda och som användes för sår 
som man fick om man var smittad av 
den svåra och på 1700-talet allmänt ut-
bredda könssjukdomen syfilis.

Plåster är en gammal berednings-
form för läkemedel. Från början utgjor-
des plåster av substanser blandade i stänger 
eller kakor av feta ämnen, som mjuknade vid 
svag uppvärmning (kroppstemperatur) och 
kunde strykas ut på tyg, som sedan klibba-
des fast på huden som omslag. Linné ordine-
rade ett plåster mot syfilis, Emplastrum 
de Ranis cum mercurio, kvicksilverplås-
ter med kokad groda, där även dagg-
maskolja ingick. Bland dagens moderna plåster hittar 
vi högteknologiska produkter som innehåller substanser 
som till exempel nikotin och p-piller.

Gaser
Det finns några ämnen som förekommer i gasform som 
läkemedel till exempel narkosgaser. Dessa används då 
man sövs i samband med operationer. Sjukdomar i luft-
vägarna exempelvis astma och allergier behandlas med 
läkemedel som inandas i form av aerosol, en dimma av 
läkemedel i lösning eller som finfördelade mycket små 
partiklar. För korrekt dosering är förpackningen i det se-
nare fallet konstruerad på ett mycket speciellt sätt (en så 
kallad turbohailer). En mycket intensiv forskning pågår 
för att få fram beredningar av fler läkemedel som kan 

ges via andningsvägarna. Nyligen har läkemedel med 
insulin utvecklats som kan tas genom inandning i stället 
för genom injektioner. 

Hjälpämnen
För att kunna ge små mängder av en substans i rätt dos 
måste det aktiva ämnet blandas ut med andra ämnen, 
så kallade hjälpämnen. Det finns en mängd olika typer 
av hjälpämnen. Viktigt när det gäller hjälpämnen är att 
de inte kan reagera med den aktiva substansen i läke-
medlet. Utan att närmare gå in på vilka hjälpämnena 
är, anges nedan några av huvudprinciperna för deras 
användning.

Vid framställning av tabletter eller kapslar är det vik-
tigt att den aktiva substansen blandas med andra ämnen 

till ett pulver så att man får en lämplig och lika 
stor mängd aktiv substans i varje tablett eller 
kapsel. Det gäller också att välja hjälpämnen 
så att tabletten blir lagom stor. Den ska hålla 
ihop i burken men lösas upp i magen. Så-

väl hållbarheten i burken som söderfallet 
i magen och tarmen när tabletten blir 
blöt kan styras genom kombinationer av 
olika hjälpämnen. En tablett ska också 
vara lätt att svälja (den skall vara hal) och 
detta ordnas med andra hjälpämnen. 

  Ibland vill man att en aktiv substans 
inte ska frigöras i magsäcken utan först i tar-

men. Då täcks tabletten eller substanskornen i en 
kapsel med hjälpämnen som inte påverkas av 
magsäckens sura miljö eller dess enzym (den 
är magsaftsresistent) utan först av den neu-

trala eller mer basiska miljön längre ner i 
tarmen. I vissa fall vill man att en effekt 
ska kvarstå en hel dag eller ett helt dygn 

efter det att man tagit en tablett – det är ju bra att bara 
behöva ta en tablett en gång om dagen. Detta kan ordnas 
genom att täcka olika korn av en substans i en tablett eller 
kapsel med en serie av hjälpämnen som påverkas (bryts 
ner) olika snabbt av miljön i tarmen och därmed ger en 
jämn frisättning av aktiv substans under dygnet.

Injektionslösningar måste ha en saltsammansättning 
som liknar den i blodet. Det ordnas genom tillsats av 
hjälpämnen, som i detta fall utgörs av salter. Ibland 
måste lösningar konserveras för att förhindra bakterie-
tillväxt. Då är hjälpämnena konserveringsmedel.

För att salvor, lotioner och krämer, som ofta innehål-
ler både vatten och fett, ska vara stabila och inte ”gå sön-
der” finns en massa hjälpämnen att ta till som stabiliserar 
beredningarna, förhindrar bakterieväxt och härskning. 

Behållare för daggmaskolja
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Vägen in i kroppen

Läkemedlens väg

kommer in i kroppen (absorption)

tas upp och fördelas i kroppen (distribution)

får en effekt på olika kroppsfunktioner 

utsöndras från kroppen (elimination)

Läkemedel tas upp: 
• direkt till blodet genom injektion

• via huden 

• via munnen-matsmältningskanalen 

• genom inandning

• via näsan

• via slidan 

• via ändtarmen

För att en läkemedelsubstans ska kunna utöva sin 
effekt måste den tillföras kroppen, absorberas 
från administrationspunkten samt distribueras 
för att nå sitt mål, de celler eller det organ där 

den skall utöva sin effekt. Sättet att tillföra läkemedlet 
(administreringen) har betydelse för hur mycket aktivt 
läkemedel som kommer in i kroppen och oftast också 
för hur snart man ser effekten av behandlingen och hur 
länge den varar. 

Upptag 

Det snabbaste sättet att administrera ett läkemedel är ge-
nom injektion direkt i blodet (intravenös tillförsel). Då 
får man snabbt högsta möjliga blodkoncentration och 
substansen kan sedan fördelas (distribueras) ut i vävna-
der och målorgan. Injektion i en muskel (intramusku-
lär) eller under huden (subkutan) ger en långsammare 
fördelning av läkemedelssubstansen. Moderna plåster 
som syftar till absorption av läkemedel genom oskadad 
(intakt) hud har utvecklats under de senaste åren. Det 
gäller till exempel nikotin, p-piller och smärtstillande 
medel.

Det vanligaste och enklaste sättet att administrera en 
läkemedelssubstans är via munnen, i form av en tablett 
eller en kapsel. Efter intag genom munnen tas substan-

sen upp i blodet via magsäckens eller tunntarmens slem-
hinna. Därefter förs den via portådern till levern och 
vidare genom nedre hålvenen till hjärtat för att därefter 
fördelas i kroppen. Som nämnts ovan, kan tabletter och 
kapslar vara utformade på många olika sätt. De kan vara 
specialkonstruerade så att läkemedlet frigörs först efter 
passagen genom magsäcken. Anledningen till detta kan 
vara att den aktiva substansen är känslig för syran i mag-
säcken. På burkar och askar till sådana läkemedel står att 
de ska sväljas hela. Nu förstår ni varför. Läkemedlen kan 
också vara konstruerade för att avge den aktiva substan-
sen under en längre tid (utdragen frisättning).

Rektal tillförsel innebär att läkemedel tillförs via änd-
tarmen. Det kan ske i form av suppositorier men också 
genom att man sprutar in en lösning (lavemang).

Läkemedel kan även tillföras vaginalt, dvs. via kvin-
nans slida. 

Inhalation är ett administreringssätt där en gas (till ex-
empel lustgas eller gaser för narkos) eller en finfördelad 
form av läkemedlet andas in. Det senare kan vara aktiv 
substans i finfördelad form eller löst i en vätska som 
snabbt dunstar. Med denna teknik uppnår man snabbt 
en lokal verkan i lungorna vilket kan vara viktigt vid 
astma.

Administration via näsan (intranasalt) sker med 
droppar eller numera vanligare med spray.  
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Distribution

Med distribution menas hur en läkeme-
delssubstans fördelar sig i kroppen. Vissa 
substanser fördelar sig relativt jämnt i 
kroppen medan andra sprids mer ojämnt 

och kan koncentreras i vissa organ. Vid distributionen 
fördelar sig substansen mellan ett antal åtskilda rum i 
kroppen och det finns många barriärer (membran) som 
den har att passera. 

Distributionen kan vara mycket olika för olika ämnen. 
Ibland sker passagen lätt ibland är det svårare. En viktig 
egenskap som bestämmer fördelningen är hur vatten- el-
ler fettlöslig substansen är. Andra bestämmande faktorer 
är om det finns någon transportör som substansen kan 
koppla till och följa med. Fettlösliga substanser fördelar sig 
gärna till fettvävnad och ”feta” cellmembran medan mer 
vattenlösliga substanser företrädesvis återfinns i ”kropps- 
och cellvattnet”. Substanser som är mycket vattenlösliga 
hittar snabbt vägen direkt till njurarna där de utsöndras. 

Viktiga barriärer i läkemedelssammanhang är mem-
branen mellan blodet och det centrala nervsystemet 
(blod-hjärnbarriären), en annan är moder-
kakan som finns mellan mor och 

Läkemedel kan tas in i kroppen på många olika sätt som fram-
går av föregående avsnitt. Det vanligaste sättet att få i sig läke-
medel är via munnen. Den aktiva substansen passerar mag-
säckens eller tunntarmens (1) slemhinna och tas upp i blodet 
(2). Därefter förs den via portådern (3) till levern (4) som kan 

omvandla ämnet kemiskt och fördela det till antingen blodet 
eller till gallan (5). Substansen kan även passera levern opåver-
kad. Substanser som lämnar levern och går ut i blodkärlssyste-
met kommer först till nedre hålvenen (6) och vidare till hjärtat. 
Därifrån förs de via blodkärlssystemet ut i hela kroppen.

foster. För att en substans skall komma in i hjärnan 
måste den kunna passera blodhjärnbarriären. Hjärnans 
kapillärer är mycket selektiva när det gäller att släppa 
igenom ämnen till nervcellerna. 
Vattenlösliga molekyler och jo-
ner kan inte passera på annat 
sätt än via speciella transport-
mekanismer. Fettlösliga ämnen 
passerar lättare. 

På motsvarande sätt är 
moderkakan en barriär 
mellan mammans blod 
och fostret. Substanser 
som passerar moderka-
kan kan påverka fostret. 

1

2

3

4

5

6
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Farmakodynamik

En annan del av farmakologin, som gäller effekten av 
en läkemedelssubstans, kallas farmakodynamik. När en 
substans nått sitt mål i kroppen, en receptor (mottagare), 
ska detta resultera i en effekt. 

I kroppen finns en myriad av olika receptorer som 
svarar för olika effekter. Hur kraftig effekten blir beror 
oftast på hur mycket av en substans som når recepto-
rerna, och detta beror i sin tur på hur mycket av lä-
kemedlet som tillförts kroppen. Man talar här om ett 
dos-effekt samband. Ju mer substans som når målet, ju 
kraftigare blir effekten men bara till en viss gräns. Om 
man tar smärtstillande medicin vid huvudvärk behövs 
bara så mycket av medicinen att värken försvinner. Mer 
medicin gör ingen ytterligare nytta. Värken kan ju inte 
mer än försvinna. 

Biverkningar
Tar man mer medicin än som behövs så överdoserar man. 
Överdosering resulterar ofta i oönskade effekter, biverk-
ningar. Är överdoseringen kraftig kan man bli riktigt 
dålig, förgiftad. Det intervall där mängden läkemedels-
substans ger effekt men inga eller lite biverkningar kallas 
för det terapeutiska fönstret. Vissa föreningar har ett 
brett terapeutisk fönster, medan det är smalt för andra 
substanser. Läkemedel med breda terapeutiska fönster 
betraktas allmänt som mer säkra och lättanvända än lä-
kemedel med smala fönster. Exempel på läkemedel med 
breda terapeutiska fönster är penicilliner som vi använ-
der för att döda bakterier vid infektioner. Många exem-
pel på läkemedel med smala terapeutiska fönster hittar 
vi bland de föreningar som påverkar nervsystemet, till 
exempel morfin.

Linné var mycket framsynt då han gjorde klart hur 
det förhöll sig med ett läkemedels effekt och dess bi-
verkningar. I sin avhandling om läkemedels smak (Sapor 
medicamentorum) angav han redan 1751 att:

”Om det intagna förändrar kroppen utan att skada dess 

Figuren visar effekten av ett läkemedel när en allt högre 
dos tillförs. Vid alltför låg dos får man inte den avsedda 
effekten (0–a). Intervallet a–d visar det s.k. terapeutiska 
fönstret där läkemedlet har en bra effekt samtidigt som 
beverkningarna är acceptabla. Om alltför hög dos tillförs 
(d–f ) blir det fortfarande en effekt men biverkningarna 
blir oacceptabla. 

Koncentration i blodet

Farmakologiska effekter

Med farmakologi menar man en läkemedels-
substans verkningar i kroppen eller i iso-
lerade preparat av vävnader, det kan gälla 
till och med enskilda delar av en cell. Far-

makologin för några specifika läkemedel beskrivs i slutet 
av häftet.

Farmakokinetik

Läkemedlets öde i kroppen, farmakokinetiken (den has-
tighet med vilket en substans omsätts), är en del av far-
makologin. Här har vi redan berört delarna absorption 
och distribution. Metabolismen och utsöndringen av ett 
läkemedel (eliminationen) berörs senare. 

Terapeutiskt 
fönster

Biverkan

0          a              b            c              d     e    f
Effekt
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funktioner, är det ett läkemedel, skadar det den samt 
omintetgör de hälsosamma rörelserna, är det ett gift. 
Dock synes gränserna mellan dessa båda ligga varandra 
mycket nära och ofta särskiljas de blott genom graden 
eller dosen, så att ett näringsmedel kan bli ett hälsosamt 
läkemedel och ett läkemedel kan anta egenskaperna av 
ett starkt gift. Dock verkar varje läkemedel enligt sina 
egenskaper, och för att sätta gränser för dess verkan mås-
te läkaren bestämma dosen.”

Det han säger 1751 har till stora delar alltjämt sin 
giltighet, det vill säga om en substans ska fungera som 
ett läkemedel eller ett gift beror på dosen. Det går att 
förgifta sig med vatten, bara man dricker tillräckligt 
mycket och ännu lättare är det med intag av vanligt 
koksalt. Båda är ämnen som vi inte kan leva utan. 

Utanför cellen.  
Symbolerna visar 
olika slags ämnen. 

Cellmembran

Inne i cellen

1               2               3                4

Figuren ovan visar hur olika slags ämnen kan 
komma in i cellen. 

1. 2.  Hydrofila ämnen kan passera membranet 
med hjälp av transportproteiner. 1. Kanalprotein 
där ämnen rör sig passivt från högre till lägre kon-
centration. 2. Bärarprotein som transporterar äm-
nen antingen passivt från högre till lägre koncen-
tration eller aktivt med hjälp av energirikt ATP från 
lägre till högre koncentration. 

3. Ett membranprotein kan ha en specifik bind-
ningsyta som passar ett visst ämne. När ett ämne, 
till exempel ett läkemedel binder till denna recep-
tor ändrar receptorn form och därmed skickas en 
signal till cellens inre som startar en kedjereaktion 
i cellen.

4. Hydrofoba molekyler och mycket små olad-
dade molekyler t.ex. syre, koldioxid och vatten kan 
passera membranet genom diffusion. 

Ett läkemedel verkar oftast genom att det binder 
till mer eller mindre specifika receptorer som finns 
på cell ytorna. En viss typ av receptor kan finnas på 
alla celler i kroppen, medan en annan slags receptor 
endast finns på celler i ett visst organ och läkemed-
let påverkar i så fall endast detta organ. Exempelvis 
verkar astmamediciner (beta-stimulerare) huvudsak-
ligen i lungorna medan insulin påverkar alla celler 
i kroppen. I vissa fall kan det finnas individuella 
skillnader i dels hur en viss typ av receptor fungerar, 
dels i hur många det är av denna sort, vilket gör att 
effekten av läkemedel kan variera. 

Tillvänjning
Om man tar läkemedel regelbundet under en längre tid 
kan man för vissa preparat råka ut för att den förvän-
tade effekten efter en tid minskar eller uteblir, men att 
det blir samma effekt som tidigare om dosen ökas. Man 
talar då om tillvänjning eller toleransutveckling. Detta 
beror på att organismen anpassar sig till läkemedels-
substansen. Till exempel kan mängden receptorer öka så 
att mer substans krävs för att få samma svar som tidigare 
eller så kan det bero på att nedbrytningen av substansen 
ökar. Toleransutveckling är vanlig för många preparat 
med effekt på det centrala nervsystemet (morfin m.fl.) 
och nämns ofta i missbrukssammanhang.
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Vägen ut ur kroppen

När en läkemedelssubstans utövat sin effekt 
vill man bli av med den och de flesta äm-
nen som tillförs kroppen försvinner på ett 
eller annat sätt. När en substans lämnar cel-

ler och organ säger man att den utsöndras. 
En substans kan även ändras kemiskt och bli en helt 

annan förening medan den befinner sig i en cell eller i 
ett organ, till exempel levern – substansen metaboliseras. 

Utsöndring och metabolism är i själva verket pro-
cesser som börjar redan då ett läkemedel tillförs krop-
pen. Om utsöndring men framför allt metabolism sker 
snabbt, kan det motverka att man får tillräckliga kon-
centrationer av den aktiva substansen vid receptorerna, 
där den ska verka, och man får en sämre effekt än vad 
annars skulle vara fallet.

Metabolism

Om kroppen endast skulle kunna göra sig av med giftiga 
ämnen direkt via urin, avföring och hud skulle fettlös-
liga ämnen inte kunna utsöndras. När en läkemedelssub-
stans metaboliseras så förändras dess kemiska struktur och 
syftet med förändringen är att omvandla föreningen till 
produkter (ofta fler) som, på grund av sina fysikaliskt-ke-
miska egenskaper, har lättare för att utsöndras (är mer po-
lära) än den ursprungliga substansen. De produkter som 
bildas när en förening metaboliseras kallas metaboliter. 

Omvandlingen katalyseras av olika enzym, till en 
del sådana som är specialiserade på att omvandla äm-
nen som kroppen vanligen inte behöver för sin normala 
funktion. Till de artfrämmande ämnen som bryts ner av 
dessa enzymer hör förutom olika läkemedelssubstanser, 
allehanda kemikalier, miljögifter, olika typer av förore-
ningar och livsmedelstillsatser. I enstaka fall kan mycket 
polära (mycket vattenlösliga) föreningar utsöndras utan 
att någon omvandling behövs.

Levande organismer har under livets utveckling stän-
digt kommit i kontakt med kemiska substanser som de 
inte behöver. Gifter av olika slag är vapen i naturens 
krigföring, i konkurrensen för att överleva. De enzym 
som utvecklats, för att ta hand den oändliga variationen 
av kemiska substanser, är ursprungliga och förhållande     -
vis primitiva. 

Det är lätt att se skillnader mellan individer när det 
gäller yttre egenskaper, men även omvandlingen av ke-
miska ämnen i kroppen varierar. De genetiska variatio-
nerna mellan individer behöver inte vara stora men kan 
ändå ge upphov till viktiga skillnader när det gäller hur 
läkemedel omvandlas i kroppen.

Metabolism av artfrämmande ämnen kan ske över-
allt i kroppen men det viktigaste organet är levern följt 
av tarmen och lungorna. Levern är ju det stora organ 
som blodflödet från mage-tarm först träffar på. Här 
finns gott om enzym som kan ta hand om de artfräm-
mande ämnena, som man får in genom munnen, för att 

Figuren visar vad som kan inträffa när ett läkemedel om-
vandlas (metaboliseras) så att nya produkter (metaboliter) 
bildas.

Inaktiv 
metabolit bildas 

som inte ger 
någon effekt

Aktiv 
metabolit bildas 

som fungerar som 
läkemedel

Reaktiv 
metabolit bilda 
som kan vara  

skadlig

Direkt
utsöndring  

Metabolism
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se till att så lite av dem som möjligt sprids ut i kroppen. 
I lungorna ”vaktar enzymen” för att ta hand om art-
främmande ämnen som man andas in.

I och med att substanserna omvandlas för att kunna 
lämna kroppen är läkemedelsmetabolism en form av av-
giftning. Ibland kan det dock hända att avgiftning inte 
sker utan att det i stället bildas kemiska föreningar som 
är mer aktiva än ursprungssubstansen eller till och med 
giftiga och då talar man om en bioaktivering. Många 
miljögifter och kemikalier som klassas som cancerfram-
kallande är det inte i sig, utan det är reaktiva metaboliter 
som bildas och orsakar cancer. 

Utsöndring

Det vanligaste är att en substans utsöndras med urinen 
via njurarna, men vissa ämnen utsöndras med gallan till 
tarmen och kommer då att dyka upp i avföringen. En 
andel av läkemedelssubstansen kan ha absorberats från 
tarmen, cirkulerat i kroppen och åter utsöndrats från 
levern till tarmen med gallan, medan en annan del bara 
passerat rakt genom mag-tarmkanalen. 

Vissa ämnen kan delvis utsöndras via utandningsluf-
ten, exempelvis alkohol. Utsöndring kan också ske ge-
nom huden, när man svettas. Ett välkänt, men mindre 
populärt, exempel på detta är ämnen som finns i vitlök 
och som man både andas och svettas ut efter det att man 
ätit vitlök. En läkemedelssubstans kan även utsöndras 
genom saliven. Denna sväljs ju för det mesta ner och 
substansen kommer då in i systemet igen. Att ta saliv-
prover för analys kan vara ett enkelt sätt att påvisa even-
tuell förekomst av narkotika och dopningspreparat. 

Viktigt när det gäller elimination av läkemedel och 
deras nedbrytningsprodukter är deposition i och ut-
söndring via modersmjölken. När mödrar ammar gäller 
det att vara observant på vilka läkemedel som används 
och om dessa eller deras nedbrytningsprodukter kan 
komma att påverka det ammande barnet.

Vävnadsbelastning

Om en artfrämmande substans är mycket fettlöslig och 
metaboliseras långsamt utsöndras den inte, utan kommer 
att lagras upp i kroppens vävnader. Upplagring sker fram-
för allt i fett- och nervvävnad. Vissa enstaka ämnen kan 
lagras och finnas kvar i vävnaderna under mycket lång 
tid, i åratal eller till och med för alltid. Till den grupp av 
ämnen som uppför sig på detta sätt hör många miljögif- Ett läkemedel kan utsöndras från kroppen på flera olika sätt.

ter av typ polyklorerade aromatiska kolväten, till exempel 
DDT och PCB. Dessa ämnen kommer alltså att belasta 
vävnaderna eller kroppen. 

Ämnen som är svåra att bryta ner och som lagras upp 
i kroppen och klassas som vävnadsbelastande har ofta 
även förmåga att snurra runt i naturens kretslopp. För 
ämnen som kan lagras upp på nämnda sätt finns gräns-
värden angivna för hur mycket belastning som tillåts i 
födoämnen av olika slag, till exempel strömming. 
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Biotillgänglighet

Hur kraftig effekten blir av en tillförd läkemedels-
substans beror på hur mycket av denna som når sitt 
verkningsställe. Ett begrepp som ofta används i detta 
sammanhang är biotillgänglighet. Med biotillgänglighet 
menas den del av en intagen läkemedelssubstans som 
finns fritt tillgänglig i blodomloppet.

När man ger ett läkemedel intravenöst är biotillgäng-
ligheten i princip 100%, men när det intas via mun-
nen kan biotillgängligheten variera betydligt och till 
och med vara så liten att det inte går att ge läkemedlet 
denna väg. Biotillgängligheten av en substans som intas 
via munnen bestäms av dess absorption från mage-tarm 
och metabolismen (den kemiska omvandlingen), främst 
i celler i tarmväggen samt i levern, innan utflödet från 
levern når nedre hålvenen. 

Morfin är ett exempel på en substans som har mycket 
dålig biotillgänglighet när den ges i tablettform. En stor 
andel av vad som tas upp från tarmen metaboliseras vid 
den första passagen genom levern. Att äta morfintablet-
ter ger mycket liten effekt vilket är anledningen till att 
morfinmissbruk är en sprutnarkomani. 

För en och samma substans varierar faktorer som ab-
sorption och metabolism ofta från individ till individ och 
över tiden även hos en och samma individ. Om tarmen 
är tom eller full kan påverka upplösningen av en tablett. 
Även tarmens rörelser (peristaltiken) kan inverka. Om 
ett läkemedel tas tillsammans med mat eller inte kan 
således påverka absorptionen. Därför ges information 
om när ett läkemedel bör tas tillsammans med mat. 

Vid läkemedelsutveckling arbetar man mycket med 
att öka eller styra en läkemedelssubstans biotillgänglig-
het genom olika beredningsformer och sätt att adminis-
trera substansen. Vissa läkemedelssubstanser kan vara 
mycket svårlösliga och andra kan, som vi sett exempel 
på, snabbt brytas ner. Ett sätt att förbättra biotillgäng-
ligheten kan vara att maskera vissa strukturer (göra små 
kemiska förändringar) i en molekyl och att låta den om-
vandlas till sin ursprungliga struktur genom metabolism 
när den väl absorberats. Detta kallas för att man gör en 
pro-drug.

Paracetamol  
– avgiftning och bioaktivering 

Paracetamol, det aktiva ämnet i t.ex. 
Alvedon, kan på olika sätt omvandlas 
i levern till mer vattenlösliga fören-
ingar som utsöndras via urinen. Den 
huvudsakliga metabolismen sker an-
tingen genom att (1) glukuronsyra 
(bildas från glukos) eller (2) en sul-
fatgrupp binds till molekylen. Vid 
överdosering bildas en reaktiv meta-
bolit via cytokrom P-450 enzymer. 

Om man får en alltför hög dos av 
paracetamol (eller när det finns lite 
av de kofaktorer som behövs för re-
aktion 1 och 2) bildas en reaktiv me-
tabolit (3). Denna kan antingen av-
giftas eller bindas till leverceller (4). 
Bindningen till leverceller kan ge en 
leverskada.

12

3

4
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Interaktioner

Om ett läkemedel tas tillsammans med ett annat läke-
medel kan detta påverka metabolismen av den aktiva 
substans som ingår i det ena läkemedlet såväl som i det 
andra. Denna ömsesidiga inverkan kallas för interaktion. 
Interaktionen beror vanligtvis på en påverkan på enzy-
men som är engagerade i metabolismen. Substanserna 
kan konkurrera om de enzym som finns, vilket leder till 
att en substans kan hämma metabolismen av den andra. 
Men nybildningen av enzym kan också öka (enzymsyn-
tesen induceras) och då påskyndas metabolismen av den 
ena eller båda substanserna. 

En annan form av interaktion beror på olika förening-
ars förmåga att bindas till olika proteiner i blodet (plasma-
proteiner). Substanser som är bundna är ju inte fria så att 
de kan passera ut i cellerna och utöva sin effekt. Konkur-
rens om bindningen till plasmaproteiner gör att en sub-
stans kan konkurrera ut en annan från sitt bindningsstäl-
le så att den senare frigörs och dess fria aktiva halt ökar. 

Läkemedelsinteraktioner är mycket vanliga. Under 
senare år har man börjat förstå att vissa oönskade effek-
ter av läkemedel också kan bero på interaktioner mellan 
läkemedelssubstanser och ämnen i födan. Än mer viktig 
är upptäckten att vissa naturläkemedel kan ge allvarliga 
interaktioner med läkemedel. Ett exempel på en farlig 
läkemedelsinteraktion är påverkan på mängden ”blod-
förtunnande medel”, där en plötslig ökning, beroende 
på minskad nedbrytning (metabolism) av läkemedlet 
kan orsaka akuta livshotande inre blödningar. Ett annat 
exempel är att ämnen som ökar nedbrytningen av aktiva 
substanser i p-piller kan minska skyddet mot graviditet. 
Extrakt av johannesört innehåller just ett sådant ämne. 

Såväl arv som miljö kan påverka ett läkemedels om-
sättning i kroppen. Det gäller då främst metabolismen 
men kan även gälla absorption och distribution av en 
substans. 

Stockholm: Samlingsprover
Meironyté D et al. 1999. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 58:329-341.
Meironyté D & Norén K. 2001. The 2nd international workshop on brominated flame retardants, BFR 2001. Stockholm 2001. P36, 303-305.
Uppsala: Årsmedianer (ojusterade data). Livsmedelsverkets undersökningar 1996-2004. Sanna Lignell med medhjälpare.

Flamskyddsmedel

Vissa läkemedel har likartade 
egenskaper som miljögifter 
– de är svårnedbrytbara och 
lagras upp i kroppen (se s 
30). Flamskyddsmedel (t.ex. 
PBDE) är exempel på sådana 
miljögifter. De är fettlösliga 
och kan därför utsöndras via 
modersmjölk i likhet med 
vissa läkemedel. Flamskydds-
medel kan inducera enzymer 
som metaboliserar kropps-
främmande ämnen t.ex. lä-
kemedel. Effekten kan bli 
att verkan av läkemedlet blir 
alltför kortvarig.  
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Inom farmakogenomik arbetar man med hela det 
mänskliga genomet. Gener som orsakar sjukdomar 
identifieras för att få förståelse för hur gener och gen-
produkter påverkas av olika tänkbara läkemedel. Den 
genetiska variationen kan kartläggas i befolkningsgrup-
per för att bättre förstå reaktionerna på läkemedel hos 
personer som ingår i läkemedelsstudier.

Cytokrom P450-enzymer (CYP)
Den viktigaste gruppen av enzymer som metaboliserar 
såväl kroppens egna ämnen som kroppsfrämmande äm-
nen, till exempel läkemedel, är cytokrom P450-enzymer 
(CYP). Enzymaktiviteten varierar kraftigt från person 
till person. Detta  beror på skillnader i arvsanlag, men 
även personens ålder och kön kan ha betydelse. 

Skillnader i enzymaktivitet kan bero på att genen 
som bildar ett visst enzym helt saknas eller också har 
den en avvikande nukleotidsekvens. Genen kan också 
finnas i flera kopior och i så fall bildas större mängd 
enzym än normalt. Hos vissa patienter kanske inte ett 
visst läkemedel metaboliseras alls, alternativt bryts det 
ner alltför snabbt. Läkemedelsdosen behöver därför an-
passas individuellt för att få maximal effekt. Ett gentest 
visar vilken förmåga en patient har att bryta ner ett spe-
cifikt läkemedel och idag är det möjligt att göra sådana 
gentester för ca femtio läkemedel.

Genuttryck
Alla celler i vår kropp (med något undantag) innehåller 
kopior av de drygt 20 000 gener som finns i vårt genom. 
Generna är inte aktiva samtidigt, aktiviteten beror på 
celltyp, personens ålder och kön, samt miljöpåverkan. 
Varje celltyp har en unik sammansättning av bildade 
proteiner (genuttrycket). Till exempel kan proteinsam-
mansättningen i fettceller skilja sig mellan en överviktig 
och en normalviktig person. På motsvarande sätt kan 
genuttrycket i en cancercell skilja sig från genuttrycket 
i en normal cell. En möjlighet att se vilka gener som är 
aktiva i en celltyp är att använda en teknik som kallas 
microarray, se läroböcker i cellbiologi och biokemi.

Genetiska skillnader och läkemedelsbehandling 
En man i 25-årsåldern, som tränar löpning regelbundet, 
känner att han får svårt att andas efter ett ansträngande 

En grupp individer kan ha en genetisk variant 
som innebär att de helt saknar ett visst enzym 
medan andra individer får ovanligt mycket av 
enzymet. Välkänt i detta sammanhang är att 

asiatiska folkslag tål alkohol mycket sämre än kaukasier 
(den europeiska rasen) och detta beror på att de förra är 
dåligt försedda med enzym som bryter ner alkohol. 

Det finns en mycket stor genetisk variation i män-
niskans uppsättning av de enzym som bryter ner bland 
annat läkemedel i framför allt levern. Det leder i sin tur 
till att olika individer ”tål” läkemedel olika bra. En in-
divid kan uppleva att läkemedlet ger en biverkan medan 
en annan inte märker av någonting. För vissa läkemedel 
med smala terapeutiska fönster kan det till och med vara 
så att patienten måste få en individuellt anpassad dos 
av ett preparat, för att få bästa effekt utan biverknin-
gar. Exempel är läkemedel som ska förhindra att blo-
det koagulerar samt medel mot epilepsi. Det är viktigt 
att hela tiden ha rätt halt av av ett ”blodförtunnande” 
läkemedel i blodet. För mycket kan leda till att man för-
blöder medan för lite kan innebära att effekten uteblir 
och blodkärlen proppar igen.

Den miljö du lever i påverkar din kropp och dess 
funktioner och det gäller även omsättningen av 
läkemedel. Miljöpåverkan sker sannolikt främst genom 
maten. Det ligger en viss sanning i påståendet, du blir 
vad du äter. Ämnen i födan kan öka nysyntesen och 
därmed nivåerna av specifika enzym i kroppen. Detta 
kallas enzyminduktion. Enzymuppsättningen blir på så 
vis en spegel av den miljö man för tillfället lever i och 
enzymprofilen kan snabbt ändras då man byter miljö. 
Högre nivåer av ett enzym (induktion) som omvandlar 
ett läkemedel leder till att läkemedlet bryts ner snab-
bare. Livsmedel kan även innehålla ämnen som hämmar 
effekten av olika läkemedel. 

Farmakogenetik och farmakogenomik
De vetenskapsområden som beskriver samband mellan 
arvsanlag och läkemedel kallas farmakogenetik och far-
makogenomik. 

Farmakogenetik handlar om hur en viss sekvens av 
nukleotider kan kopplas till funktionen av ett specifikt 
läkemedel. Målet är att ta reda på vilken genotyp en pa-
tient har för att kunna ge rätt läkemedel i rätt dos. 

Bara för dig
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SNPs (Single Nucleotide Polymorphism)

De genetiska skillnaderna mellan olika människor är mycket 
små, i genomsnitt endast 0,1%, medan 99,9% av det mänsk-
liga genomet överensstämmer mellan olika individer. De 
skillnader som finns beträffande enstaka nukleotider i DNA-
sekvenser från olika individer kallas SNPs (Single Nucleotide 
Polymorphism). Det finns i genomsnitt en SNP per 100-300 
baser i de 3 miljarder nukleotider som människans genom 
består av. SNPs kan finnas i hela genomet, dvs. utanför själva 
generna, i reglerande sekvenser och i själva generna. 

      

  CTAAGTA
  CTACGTA
  CTAGGTA
  CTATGTA

 SNP

Nedan beskrivs en av flera metoder som kan användas för 
att identifiera SNPs. På detta sätt kan man ta reda på vilken 
genotyp en person har i ett visst lokus. Det kan handla om 
att identifiera ett sjukdomsanlag eller ett anlag som har be-
tydelse för hur reaktionen blir på ett visst läkemedel. 

Den aktuella delen av DNA-molekylen, som kan innehålla 
en SNP, amplifieras med PCR. Under amplifieringen finns det 
också med två olika prober av enkelsträngade nukleotid-
sekvenser märkta med olikfärgade fluorescerande ämnen. Den 
ena proben är komplementär till en sekvens med SNP1 och 

gått tillbaka men samtidigt hade hon fått svårt att sova, 
blev ofta illamående och kände sig orolig. Josefin märkte 
inte någon effekt av läkemedlet alls. Hon var fortfarande 
deprimerad och hade inte fått några biverkningar. 

Vad berodde det på att de tre flickorna påverkades så 
olika av samma läkemedel? Det finns genetiska variatio-
ner som har betydelse för metaboliseringen av läkemedlet 
och som avgör hur effekten blir. Idealet vore att kunna ta 
reda på flickornas genotyp för att ge läkaren möjlighet att 
ge rätt läkemedel och rätt dos till varje flicka. För Emma 
passar standarddosen av läkemedelet, Olivia behöver ha 
en lägre dos och Josefin ett helt annat läkemedel.

träningspass. Han söker läkare och blir rekommenderad 
Albuterol, ett läkemedel som stimulerar beta-2-receptorer 
i luftrören, vilket verkar avslappnande på luftrörens mus-
kulatur. Detta läkemedel har god effekt på 55 % av befolk-
ningen, medan 40 % inte blir hjälpta. Frågan är vilken ge-
notyp mannen har och om han blir hjälpt av läkemedlet.

Tre gymnasieelever; Emma, Olivia och Josefin sökte 
läkare för att de kände sig deprimerade. Läkaren skrev 
ut samma läkemedel, nortriptyline, och samma dos till 
alla flickorna. När Emma hade tagit läkemedlet i en må-
nad kände hon sig betydligt bättre och hade inte märkt 
av några biverkningar. Olivias depression hade också 

I detta exempel kan fyra olika 
nukleotider förekomma på en 
viss position i DNA-sekvensen.

Probe DNA-molekyl 
som ska testas   

Proben fluorescerar när den 
binder till DNA-molekylen.

Fluorescerande 
molekyl

Släcknings–
molekyl

Homozygot 
person med 
SNP1 (grön)

Heterozygot 
person med både 
SNP1 och SNP2

Homozygot  
person med  
SNP2 (röd)

Graferna visar kvantitativ PCR där fluorescensen registreras 
automatiskt. Endast de prober som binds amplifieras och ger 
en ökning av fluorescensen.

Antal PCR-cykler

den andra proben är komplementär till sekvensen med SNP2.   
Proberna fluorescerar inte när de finns fria i lösning 

eftersom strängen då binder komplementärt till sig själv och 
bildar en ögla. Fluorescensen släcks då ut av en molekyl som 
finns alldeles intill fluorescensmolekylen. Det är först när 
proben binder till DNA-molekylen och det fluorescerande äm-
net skiljs från ”släckningsmolekylen” som fluorescensen syns, 
se figur nedan.  Det krävs att alla nukleotiderna i proben är 
komplementära till DNA-sekvensen för att proben ska binda. 
Det är därför möjligt att identifiera variationer beträffande 
enstaka nukleotider. Fluorescensen registreras automatiskt.

Nedan till vänster visas en principskiss för metoden och 
nedan syns hur det går till att identifiera sekvenser där en av 
nukleotiderna varierar. 

DNA-molekyl
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Lagar och förordningar

Forskning, produktion, försäljning och använd-
ning av läkemedel är omgivna av en rad speci-
ella lagar och förordningar, som i stort sett kan 
sammanfattas under benämningen Läkemedels-

lagstiftning. I Sverige är det Läkemedelsverket som har 
kontroll över läkemedelsfrågorna men godkännande 
av ett preparat som läkemedel är numera en europeisk 
angelägenhet. Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
ligger i London. Beslut om registrering av läkemedlet 
grundas på ett gemensamt beslut. Som grund till be-
slutet ligger en omfattande dokumentation. I och med 
registreringen har myndigheterna godkänt denna. Inför 
beslut om godkännande bedöms läkemedlets (bered-
ningens, dvs. den aktiva substansen och hjälpämnena) 
kvalité, dess medicinska effekt och eventuella giftighet. 
Därutöver gör man en bedömning av den kliniska effek-
ten ställt i relation till eventuella risker med läkemedlet. 
I den gemensamma europeiska läkemedelslagstiftningen 
finns även direktiv och bestämmelser för miljöriskbe-

dömning av läkemedel (se nedan under rubriken Läke-
medel på fel plats). 

Läkemedlen delas in i olika klasser, mest välkänd är 
antagligen indelningen i receptfria och receptbelagda lä-
kemedel. Som namnet anger kan receptfria läkemedel 
köpas fritt medan man måste ha ett recept (utskrivet 
av läkare eller i vissa fall sjuksköterska) för att få köpa 
ett receptbelagt läkemedel. Bland de receptbelagda lä-
kemedlen finns en grupp (särskilda läkemedel) som är 
föremål för speciell kontroll. I denna grupp ingår nar-
kotika, anabola steroider, tillväxthormon och några andra 
läkemedel där det finns risk för receptförfalskning. Som 
narkotika klassas även en grupp kemiska substanser som 
enbart missbrukas och som i regel saknar medicinsk an-
vändning. Receptfria läkemedel utgörs av preparat som 
man har en lång erfarenhet av. De betraktas som säkra 
med i regel breda terapeutiska fönster (se ovan under 
biverkningar) och de ska vara lämpade för egenvård. 

Beroende på samarbetet i EU har på senare tid nya 
grupper av preparat tillkommit. Dessa är naturläkeme-
del, traditionella växtbaserade läkemedel och homeo patika 
medel. Detta innebär att även homeopatiska medel nu-
mera ska registreras av Läkemedelsverket för att få säljas. 
(Ett homeopatiskt läkemedel innehåller ämnen i så små 
mängder att de naturvetenskapligt sett inte kan ha nå-
gon effekt.)

Först när ett läkemedel godkänts får det säljas. I Sve-
rige får läkemedel bara säljas på apotek och det finns 
bara en affärskedja, Apoteket AB, som säljer läkemedel. 
Apoteket AB har monopol på läkemedelsförsäljningen, 
men en utredning om monopolet ska upphävas pågår.

Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkeme-
del, naturmedel, vissa utvärtes läkemedel och homeopa-
tika kan säljas även av andra än Apoteket AB. Homeo-
patika säljs för närvarande inte av Apoteket AB.

Tillverkning av Losec vid AstraZenecas fabrik.
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Från idé till terapi

R egistrerade läkemedel är som regel välkont-
rollerade och bra produkter som väl lever 
upp till sitt syfte, att förhindra, lindra eller 
bota sjukdom och ohälsa. Villkoret för detta 

är dock att de används på rätt sätt.
Det är många som är inblandade från idé till an-

vändning av ett nytt läkemedel. De olika stegen inne-
fattar sökande efter substanser med effekt, fastställande 
av effekt och säkerhet, utveckling av ett preparat, test 
av att preparatet fungerar, tillverkning, försäljning, råd-
givning (inklusive receptförskrivning) och så slutligen 
användning. 

Att leta efter substanser och att fastställa kemiska 
föreningars effekt görs både inom akademin (univer-
sitet och högskolor) och industrin. För utveckling av 
substanser till ett läkemedel står i första hand den etab-
lerade läkemedelsindustrin men det sker i nära samar-
bete med sjukvården (till exempel ett universitetssjuk-
hus). I utvecklingsprocessen är också myndigheterna 
(främst Läke medelsverket) inkopplade. När läkemed-
let väl är producerat (industrin) och registrerat (Läke-
medelsverket) ska det i de flesta fall ordineras av en läka-
re (sjukvården) innan det säljs från ett apotek (Apoteket 
AB) tillsammans med lämpliga råd och information till 
användaren (patienten). 

Om vi betraktar kedjan i sin helhet så har man myck-
et god kontroll över läkemedlet i samtliga steg fram till 
dess det är tillverkat och finns på apoteket men därefter 
kan i praktiken vad som helst hända. Är ordinationen 
riktig? Har patienten fått rätt information? Har pa-
tienten förstått informationen? Hämtar patienten över-
huvud taget ut läkemedlet från apoteket? Tas läkemedlet 
enligt ordinationen eller tas det bara ibland eller inte 
alls? Det är ju ingen annan än individen själv som kan 
göras ansvarig för att läkemedlet verkligen används.

När man äter flera olika läkemedel blir det ännu 
krångligare. Mycket att hålla reda på. Det är inte bara 
individen själv som ska veta vilka mediciner han eller 
hon äter. Besöker patienten flera läkare är det viktigt 
att en läkare vet vad en annan läkare gett patienten och 

så är ofta inte fallet. Blandas olika medi-
ciner kan de som vi sett påverka varandra (se avsnittet 
Interaktioner). 

Naturligtvis sköter de flesta patienter, framför allt 
med livshotande sjukdomar, sin behandling. En dia-
betiker eller allergiker blir ofta något av en läkemedels-
expert – jag vet precis hur mina läkemedel ska användas. 
Hos framför allt äldre personer med olika krämpor och 
många läkemedel är det dock inte ovanligt att det råder 
ett visst kaos.

Orsakerna till att en patient inte sköter läkemedels-
behandlingen på rätt sätt kan vara många. Det är inte 
ovanligt att man hör om att ett läkemedel har biverk-
ningar. Här har tidningar och media ett stort ansvar. 
Som de flesta vet tycker man ju om att skrämma upp 
folk – här är biverkningarna, vi har hela listan – vilket 
kan leda till att man slutar ta sin medicin, vare sig det är 
befogat eller inte. Reklam och påverkan, mindre goda 
råd från människor i ens omgivning, kan leda till att ett 
väl fungerade läkemedel byts ut mot ett verkningslöst 

”hokuspokus” preparat. Som nämndes i avsnittet Biverk-
ningar insåg redan Linné att läkemedel måste skötes på 
rätt sätt: 

”Dock verkar varje läkemedel enligt sina egenskaper, och för 
att sätta gränser för dess verkan måste läkaren bestämma 
dosen.”
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Läkemedel innehåller kemiska substanser och 
kemiska substanser påverkar sin omgivning, 
även läkemedel kan därför ha miljöeffekter. 
Vad händer när läkemedel av olika anledningar 

kommer ut i naturen? Läkemedlens miljöeffekter har re-
lativt nyligen börjat uppmärksammas. I den nya läkeme-
delslagstiftningen i EU finns miljöfrågorna med och mil-
jödeklarationer för läkemedel kommer att införas i FASS.

Enligt Läkemedelsverket (2004) finns cirka 1 200 ak-
tiva substanser i 7 600 olika produkter på den svenska 
marknaden. Den totala läkemedelskonsumtionen ökar 
med 3–5 % om året och cirka 300 nya preparat regist-
reras varje år i Europa. Att undersöka de ekologiska 
effekterna av alla substanser i läkemedel är därför ett 
omfattande företag.

Läkemedelsrester kan komma ut i naturen på huvud-
sakligen två sätt: via patienter som använder läkemedel 
i hemmet eller på sjukhus och via läkemedelsindustrin. 
Läkemedel som kommer in i kroppen kan antingen ut-
söndras direkt eller omvandlas till andra kemiska ämnen, 
som oftast är mer vattenlösliga och därför lättare kan 
utsöndras med urinen. Läkemedel som passerar kroppen 
hamnar i toalettavloppet som går vidare till reningsverk. 
Läkemedel som slängs i soporna hamnar på soptippar 
eller sopförbränningsanläggningar. I Sverige finns ett väl 
utvecklat system för omhändertagande av kasserade läke-
medel. Det är viktigt att lämna in överblivna läkemedel 
till Apoteket som sedan skickar dem vidare till speciella 
anläggningar för destruktion. Läkemedelssubstanser kan 
också komma ut i naturen genom utsläpp vid den indu-
striella tillverkningen, men tillverkningen av läkemedel 
sker under god kontroll och utsläppen är små. 

En del av de substanser som ingår i läkemedel bryts 
ner snabbt i naturen medan andra försvinner mycket 
långsamt och har potential till bioackumulation. De 
flesta utsläpp av läkemedel hamnar i vattenmiljöer och 

drabbar därför vattenlevande organismer. De 
första miljöeffekterna av läkemedel som upp-
täcktes gällde könsmognaden hos hannar 

bland vattenlevande djur. Man noterade att 
fiskhannar fångade nära avlopp från reningsverk hade 

en försämrad könsutveckling. Effekterna kunde kopplas 

till östrogen och liknande substanser med hormoneffekt 
som används i p-piller. 

Ett drastiskt exempel på miljöpåverkan av läkemedel 
hittar vi inom veterinärmedicinen och gäller massdöd 
av gamar i Pakistan. Kor behandlades med det anti-
inflammatoriska preparatet diklofenak och när gamarna 
åt av döda kor ansamlades läkemedlet i fåglarnas njurar 
och de dog av njursvikt.

Det finns ett stort antal rapporter som visar att läke-
medel kan spåras i avloppsvatten från reningsverk men 
att det också kan finnas rester i sjöar och vattendrag, 
grundvatten och dricksvatten. En undersökning gjordes 
2005 av IVL, Svenska miljöin-
stitutet, för att ta reda på 
om läkemedel finns i mil-
jön och på vilket sätt de kan 
hamna där. Tre grupper av lä-
kemedel undersöktes: antibiotika 
(tetracykliner) som är akut mycket giftigt för vattenle-
vande organismer, anti-inflammatoriska och smärtstil-
lande medel (ex. Ibuprofen) och syntetiska hormonpre-
parat (p-piller), som är både akut giftiga och kan orsaka 
långtidseffekter hos vattenlevande organismer. 

Undersökningen visar att det i allmänhet inte går 
att detektera dessa läkemedel i naturliga vatten. Däre-
mot återfinns alla läkemedlen i inkommande vatten till 
kommunala reningsverk, i reningsverkens slam och i det 
utgående avloppsvattnet. Halterna varierar stort mellan 
olika reningsverk, vilket kan bero på antalet anslutna 
till reningsverket, i vilken utsträckning läkemedlen an-
vänds, och hur effektiva de nedbrytande processerna är i 
reningsverket. Av de undersökta läkemedlen är det fram-
för allt de anti-inflammatoriska medlen som har högst 
halt. Undersökningen redovisar högst risk för syntetiskt 
östrogen och Ibuprofen. 

Att utsöndrade läkemedel skulle ha effekter på folk-
hälsan har ännu inte rapporterats. Även om små mängder 
av olika läkemedel kan spåras i avloppsvatten är de kon-
centrationer som kan påvisas i dricksvatten allt för låga 
för att ha någon farmakologisk effekt. Det är dock oklart 
vad ett livslångt intag av låga koncentrationer kan få för 
effekter (jmf ovan under avsnitt Vävnadsbelastning).

Läkemedel på fel plats
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Kemiska preparat kan bidra till att förändra 
kroppen på olika sätt och till att vi blir soci-
alt mer kompetenta. Samma läkemedel kan 
för en person vara nödvändigt för att få hjälp 

vid sjukdom, medan det för en annan kan användas för 
att fixa till så att kroppen motsvarar kravet på perfekt 
funktion och evig ungdom. 

EPO, erytropoietin, finns naturligt i kroppen och 
behövs för att bilda röda blodkroppar. Det är ett viktigt 
läkemedel för dem som har brist på detta ämne, men 
för idrottsmän har det varit frestande att använda EPO 
för öka uthålligheten på konstgjord väg. Kampen pågår 
mellan att utveckla dopningspreparat som inte går att 
spåra och detektionsmetoder för dessa preparat. 

Syntetiska manliga könshormoner (anabola steroi-
der) behövs för dem som har brist, men många lockas 
att använda dessa preparat för att få en stor muskulös 
kropp. Att många allvarliga biverkningar blir följden 
tänker man inte alltid på förrän det är för sent.

De första rynkorna och gråa håren är för en del en ka-
tastrof, men det går ju att åtgärda med kemiska preparat! 
Toxin från bakterien Clostridium botulinum ingår i medlet 
Botox. När detta ämne sprutas in i huden blockeras frisätt-
ningen av acetylkolin från nervceller som står i förbindelse 
med ansiktsmuskler. När musklernas aktivitet minskar blir 
huden slätare. Tyvärr varar effekten bara cirka fyra må-
nader och injektionerna måste upprepas om effekten ska 
kunna bibehållas. Botulinumtoxin är extremt giftigt, en-
dast något mikrogram behövs för att döda en människa. 

Hyaluronsyra kan användas som läkemedel vid ögon-
operationer, och vid förslitning av brosk i till exempel 
knäleder kan man pröva injektioner med hyaluronsyra. 
Detta ämne kan också sprutas in under huden, till ex-
empel i läpparna, för att utjämna ojämnheter. Hyalu-
ronsyra  finns naturligt i vår kropp, men utvinns bland 

annat från tuppkammar som innehåller särskilt 
mycket av ämnet. 

Många lever ett stressigt liv med krav som 
ska uppfyllas från familj och jobb. Det är lätt att 
ta till kemiska medel för att orka. Huvudvärk 
har nog de flesta drabbats av åtminstone någon 

gång när det har varit alltför jäktigt eller påfrestande. 
Oftast hjälper ett par tabletter av till exempel Alvedon 
eller Treo – huvudvärken går över och vi tänker inte så 
mycket på hur tabletterna verkar och vilka de eventuella 
biverkningarna är. 

Kanske gör stressen att det också blir svårt att sova 
– ett piller och sömnen infinner sig, men efter ett tag 
hjälper inte sömntabletterna längre, kroppen har blivit 
tillvand. Stressen och sömnbristen blir efterhand ett 
konstant tillstånd och tillslut kommer depressionen. 
Läkemedel som är nödvändiga vid enstaka tillfällen eller 
under en kortare tid blir till behov som inte kan brytas. 

Smärtstillande medel
Det finns flera typer av smärtstillande medel med olika 
verkningsmekanismer varav några nämns nedan. 

Acetylsalicylsyra och ibuprofen
Den smärtstillande, febernedsättande och inflamma-
tionsdämpande effekten hos preparat med acetylsali-
cylsyra eller ibuprofen beror på att produktionen av en 
grupp ämnen som kallas prostaglandiner hämmas. Det-
ta sker genom hämning av enzymer (Cox, cyklooxygenas), 
som är centrala vid bildningen av prostaglandiner. 

Acetylsalicylsyra tillverkades första gången 1853 
men började inte användas som läkemedel förrän vid 
sekelskiftet. Acetylsalicylsyra finns i preparat som ex-
empelvis Magnecyl och Treo. Ämnet salicylsyra (saknar 
acetylgrupp), finns naturligt i till exempel älggräs och 

Några vanliga läkemedel
Läkemedel som livsstil

Några exempel: 
prestera bättre •	 i gymmet och få svällande 
muskler och tvättbrädesmage,
förbättra minnet•	  och bli lite piggare,
kunna somna,•	
bli lite gladare,•	
inte bli med barn,•	
klara av att göra barn,•	
dämpa nervositeten•	  och öka prestations-
förmågan.
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arter av spirea, vide och poppel. Exempel på läkemedel 
med ibuprofen är Ipren. Biverkningar för acetylsalicyl-
syra och ibuprofen är att de påverkar magslemhinnan 
och förlänger blödningstiden. 

Paracetamol
Paracetamol verkar smärtlindrande och febernedsät-
tande. Den exakta verkningsmekanismen är inte helt 
klarlagd. Paracetamol ska inte användas tillsammans 
med alkohol eftersom man i så fall riskerar leverskador. 
Ett exempel på läkemedel med paracetamol är Alvedon. 
Se även beskrivningen av hur paracetamol metaboliseras 
på s 24.

Morfin och kodein
Morfin och kodein finns naturligt i råopium, men ko-
dein kan också tillverkas från morfin. Morfin är ett starkt 
smärtstillande läkemedel, medan kodein har betydligt 
svagare effekt. Kodein verkar även hostdämpande. Mor-
fin har en kemisk struktur som delvis liknar endorfiner, 
kroppens egna smärtdämpande molekyler. Morfin kan 
därför binda till samma receptorer (opioidreceptorer) i 
centrala nervsystemet som endorfiner. Effekten blir att 
sensoriska nervfibrer som förmedlar smärtimpulser häm-
mas genom att frisättning av en signalsubstans blockeras.

När morfin binder till opioidreceptorer startar en 
kedjereaktion i cellen via ett så kallat G-protein. Resulta-
tet blir att jonkanaler påverkas i nervcellens membran 
och nervcellen exiteras inte lika lätt eftersom cellens inre 
blir mer negativt. Opiaterna påverkar även hjärnan och 
upplevelsen av smärta.  

Kodein ingår ibland i läkemedel tillsammans med 
paracetamol eller acetylsalicylsyra för att förstärka den 
smärtlindrande effekten. Kodein måste först omvandlas 
i kroppen till morfin för att få effekt. Detta sker genom 
att en metylgrupp tas bort. Personer som saknar det 
enzym som åstadkommer denna omvandling får ingen 
smärtlindring av kodein.

Välj läkemedel!

En läkare möter ofta patienter som söker hjälp för olika 
smärttillstånd. Ge förslag på lämpliga läkemedel till ned-
anstående patienter. Motivera dina ställningstaganden. 
(Se till exempel FASS webbsida: www.fass.se)

Följande läkemedel finns att välja bland:

Magnecyl (innehåller acetylsalicylsyra) • 

Alvedon (innehåller paracetamol)• 

Ipren (innehåller ibuprofen)• 

Dolcontin•   (innehåller morfin), receptbelagt

Citodon (innehåller paracetamol, kodein),  • 
receptbelagt 

Patient 1. Kvinna 54 år. Har kronisk ledgångsreumatism 
och har fått mer värk på sista tiden. Inga andra kända 
sjukdomar.

Patient 2. Man 25 år. Har fått influensa med feber och 
muskelvärk. Har alkoholproblem men i övrigt inga kända 
sjukdomar.

Patient 3. Flicka 15 år. Har smärtor vid mens. Uppger att 
hon har en känslig mage och ofta får halsbränna.

Patient 4. Man 64 år. Mycket svåra smärtor på grund av 
skelettcancer i slutstadiet.

Patient 5. Man 21 år. Relativt starka smärtor efter en ope-
ration av en visdomstand.
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Det finns receptorer som kan binda antingen kroppens egna 
endorfiner eller morfin beroende på att dessa molekyler har 
en delvis likartad form som passar till receptorn. Endorfi-
ner och morfin har därför en likartad verkan.
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Endorfin Morfin
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Sömnmedel och lugnande medel

Sömnen är viktig, utan sömn blir prestationsförmågan 
nedsatt, reaktionerna långsammare, minnet sämre och 
det blir svårare att lära sig nya saker. På längre sikt kan 
hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och depressioner uppkom-
ma. Sömnsvårigheter beror ofta på långvarig stress, oro 
och ångest. Sömnmedel minskar viktiga faser under söm-
nen (djupsömn och REM-sömn), och gör att kvalitén 
på sömnen blir sämre. Både sömnmedel och lugnande 
medel är beroendeframkallande och kräver allt högre do-
ser för att man ska få samma effekt. Det är därför viktigt 
att endast använda dessa medel under en kort tid. 

GABA-systemet 
GABA-systemet (GABA = gammaaminosmörsyra) är 
ett av de viktigaste sätten för kommunikation mellan 
nervceller i hjärnan. GABA är ett hämmande eller däm-
pande system som gör att hjärnan går på lågfart. När en 
receptor på en nervcell binder den naturliga signalsub-
stansen GABA blir nervcellen mindre aktiv, till exempel 
kan en smärtsignal dämpas. 

Det finns olika typer av GABA-receptorer och om 
man till exempel vill utveckla ett sömnmedel gäller det 
att ta fram en molekyl som binder till GABA-receptorer 
av den typ som finns i den del av hjärnan som har bety-
delse för sömnen. 

GABA-receptorer är alla jonkanalreceptorer. Sådana 
receptorer bildar en kanal genom cellmembranet som 
består av proteinmolekyler. När GABA eller liknande 
ämnen binder till receptorn på jonkanalen öppnas ka-
nalen och kloridjoner strömmar in. Nervcellens inre är 
negativt laddat i förhållande till utsidan och strömmen 
av kloridjoner gör cellens inre ännu mera negativt (2). 
För att nervcellen ska kunna aktiveras och skicka vidare 
en nervimpuls krävs det att cellens inre blir mindre nega-
tivt – depolariseringen ska överskrida ett tröskelvärde för 
att en nervimpuls ska utlösas. Detta försvåras om cellens 
inre blivit mer negativt genom GABA-systemets effekt. 

Bensodiazepiner kan ge både en sömngivande och 
lugnande effekt. De binder till GABA-receptorer men 
har endast effekt om GABA eller GABA-liknande ämnen 
finns närvarande (1). Bensodiazepiner gör att effekten av 
GABA förstärks så att ännu mer kloridjoner strömmar in 
i cellen och nervimpulserna hämmas därmed (3).

GABA-receptorerna överstimuleras och reagerar med 
tolerans mot bensodiazepiner som tas regelbundet. Det 
krävs därför större och större doser för att uppnå den 
önskade effekten.  

1. Lugnande medel (bensodiazepin) binder till en receptor 
som finns på den del av jonkanalen som finns på cellens 
utsida. Jonkanalen öppnas inte.

2. Figuren visar hur det fungerar normalt i kroppen (utan 
lugnande medel). En receptor på jonkanalens utsida binder 
signalsubstansen GABA. Jonkanalen öppnas och släpper 
igenom en begränsad mängd kloridjoner. 

3. Jonkanalen öppnas och kloridjoner strömmar in i cel-
len i större omfattning än normalt. Detta sker när både 
lugnande medel och GABA binder till var sina receptorer 
på jonkanalen.

Kloridjonkanal stängd

Kloridjonkanal mer öppen

Kloridjonkanal öppen

Cl-

Bensodiazepin

GABA

GABAA -receptor 
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Antidepressiva medel 

Depression kan kallas en folksjukdom eftersom det är 
så många, i alla åldrar, som drabbas. Det kan till exem-
pel vara en långvarig stressituation i kombination med 
ärftliga faktorer som utlöser en depression. En depres-
sion varar i normalfallen mellan 6 och 24 månader. Ris-
ken är stor att en deprimerad person tar till alkohol eller 
andra droger för att göra det lite lättare att leva. Dess-
utom beror ungefär hälften av alla självmord på depres-
sion. Det har därför mycket stor betydelse att det finns 
läkemedel som kan häva en depression.

Synapser och signalsubstanser
Den koppling som finns mellan två nervceller kallas sy-
naps. Speciella signalsubstanser (transmittorsubstanser) 
överför signalen i synapsen. Det finns många ämnen, 
bland annat läkemedel (exempelvis antidepressiva medel), 
som på olika sätt kan påverka denna signalöverföring.   

En låg halt av signalsubstansen serotonin, eventuellt 
i kombination med ökad halt av stresshormonet corti-
sol, anses ha betydelse för att ge depression. Läkemedel 
mot depression påverkar därför kroppen så att seroto-
ninhalten blir högre.

SSRI:er – vanligaste typen av antidepressiva medel
Signalsubstanser som skickas ut från den sändande nerv-
cellen ska sedan tas tillbaka igen. Detta sker via särskilda 
receptorer i den sändande cellen. Läkemedel av typen 
SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) verkar 
genom att hämma återupptaget av signalsubstansen se-
rotonin. Serotoninhalten i synapsen blir därför högre än 
utan dessa läkemedel som därmed har en antidepressiv 
effekt. 

Tricykliska antidepressiva medel
Blockerar återupptaget av noradrenalin eller serotonin 
i den presynaptiska nervcellen, vilket medför att halten 
av noradrenalin eller serotonin ökar i synapsbassängen. 
Läkemedlen motverkar depressioner, men kan också 
ge olika slags biverkningar eftersom de även blockerar 
postsynaptiska receptorer för bland annat acetylkolin.

MAO-hämmare
Enzymet MAO (monoaminooxidas) bryter ner transmit-
torsubstans. Läkemedel som hämmar detta enzym kal-
las MAO-hämmare. De motverkar depression men kan 
också ge allvarliga biverkningar.

Blåsa som innehåller signalsubstans.

Kloridjon

Signalsubstans

En receptor binder signalsubstanser och jontrans-
porten till den postsynaptiska nervcellen påverkas 
därmed. 

Läkemedlen SSRI och tricykliska antidepressiva 
medel blockerar återupptaget av signalsubstanser 
genom att binda till de transportproteiner som 
transporterar tillbaka signalsubstanser till den  
sändande cellen. 

MAO (monoaminooxidas), enzym som bryter ner 
signalsubstans.

MAO-hämmare

Återupptag av signalsubstans
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Diabetes

Trött, orkar inte, något är i olag i kroppen. Det är omöj-
ligt att orka med fysiska aktiviteter och all energi saknas 
att göra något. Det hjälper inte att dricka det ena glaset 
vatten efter det andra – törsten försvinner inte och sedan 
är det jobbigt att behöva gå på toaletten hela tiden. Efter 
hand minskar också kroppsvikten. Symptomen visar på 
diabetes och kan komma på några veckor.

Cellerna i kroppen är beroende av insulin för att kun-
na ta upp glukos från blodet. Vid typ 1-diabetes (ung-
domsdiabetes) slutar de insulinproducerande cellerna i 
bukspottkörteln efterhand att helt producera insulin. 
Följden blir att blodsockerhalten blir högre än normalt 
och njurarna kan inte absorbera allt utan en del går ut via 
urinen. Eftersom det saknas insulin svälter cellerna fast 
de badar i energirikt socker. Orsaken till typ 1-diabetes 
är inte klarlagd, men kan eventuellt bero på virus och att 
kroppen angriper de egna cellerna, en så kallad autoim-
mun reaktion. 

Behandlingen är livslång och innebär att insulin 
måste tillföras genom injektioner. Insulin finns både som 
snabbverkande och långtidsverkande variant. Motion och 
bra mat på regelbundna tider är viktigt för att kunna ba-
lansera insulin- och blodsockerhalt så att man mår bra. 

Det är nödvändigt att hålla insulinhalten på en så 
normal nivå som möjligt. Vid alltför höga glukoshalter 
i blodet finns det på längre sikt stor risk för följdsjukdo-
mar som beror på att kapillärsystemen i till exempel nju-
rar och ögonbottnen skadas. För att hålla koll på blod-
sockerhalten används en enkel blodsockermätare som 
patienten själv kan hantera. Det är viktigt att ha med 
druvsocker tabletter som kan tas om blodsockerhalten 
blir alltför låg (insulinkänning) och vara uppmärksam 
på att insulinhalten inte sjunker för mycket vilket kan 
leda till koma.

En annan form av diabetes kallas typ 2 och drabbar 
oftast vuxna personer som är överviktiga. Orsaken är att 
insulinproduktionen är nedsatt och att cellerna har en 
nedsatt känslighet för insulin. Typ 2-diabetiker behö-
ver oftast inte ta insulininjektioner utan det räcker med 
ändrade matvanor och läkemedel i tablettform.

Diagrammet visar resultatet 
vid glukosbelastning för en 
diabetiker respektive en frisk 
person. En lösning av 75g glukos i 
vatten får drickas och blodsockerhalten mäts.
Ganong, W., Review of Medical Physiology.

Undersökning av blodsockerhalten
I webbtidskriften Bioscience explained, vol 2, nr 2 finns en be-
skrivning av hur sambandet mellan blodsockerhalt och måltider 
kan undersökas och hur resultatet kan sättas in i ett teoretiskt 
sammanhang. Laborationen har skrivits av Dorte Hammelev. Se 
www.bioscience-explained.org

Blodets glukoskoncentration undersöks före och efter en kol-
hydratrik måltid. Blodsockerhalten mäts med hjälp av en enkel 
blodsockermätare. 

Det är viktigt med hänsyn till smittorisken att alla endast 
tar blodprov på sig själva och sedan hanterar sitt eget blod. 
Denna laborationen får, enligt Arbetsmiljöverket, inte utföras i 
alla kommuner. Ta reda på vilka regler som gäller för din kommun 
och skola.
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På agarplattan växer bakterien Esche-
richia coli som en tät matta. Diskar med 
fyra olika antibiotikatyper har placerats 
ut och mot den mörka bakgrunden syns 
zoner med varierande diameter där bak-
terier inte växer. Lägg märke till den lilla 
avdödningszonen runt Penicillin. 

Antibiotika

1738 kom Carl von Linné tillbaka till Sverige efter att ha 
disputerat i Holland på en avhandling om malaria. Efter 
de tre åren i Holland, där han hade fått många intressanta 
kontakter och publicerat flera viktiga arbeten, behövde 
han nu en lönande läkarpraktik för att kunna 
gifta sig med sin älskade Sara Elisabeth 
Moraea, som han hade förlovat sig med 
innan han reste till Holland. 

Han bosatte sig i Stockholm, 
men det var inte så lätt att etablera 
sig som läkare och få patienter som 
kunde betala för sig. I Stockholms 
nattliv rörde sig på den tiden unga, 
rika män som roade sig på olika sätt, 
inte minst med stadens prostituerade. 
Flera av de unga männen hade drabbats 
av den allvarliga könssjukdomen syfilis och 
Linné kontaktade en läkarkollega 
i Frankrike för att lära sig en be-
handlingsmetod. Relativt snart fick 
Linné rykte om sig att kunna lindra 
sjukdomen. Det läkemedel han or-
dinerade innehöll kvicksilver och 
kvicksilverpreparat var länge den 
enda behandlingsmetoden mot syfi-
lis som åtminstone hade viss effekt. 

Salvarsan. 
I början av 1900-talet övergick man 
till Salvarsan vid behandling av sy-
filis, ett preparat som innehöll arse-
nik. Detta användes i kombination 
med kvicksilver eller vismut tills pe-
nicillinet infördes på 1940-talet. 

En viktig iakttagelse
Nästan 200 år senare, en septem-
bermorgon 1928, gjorde Alex-
ander Fleming en intressant 
upp  täckt i det bakteriologiska la-
boratoriet på Saint Mary´s Hos-
pital i London. Han hade kom-

mit tillbaka till jobbet efter att ha varit på semester en 
månad och på laboratoriebänken hittade han en agar-
platta med bakterier som han glömt kvar. Agarplattan 
hade infekterats av mögelsvamp och när Fleming stu-

derade plattan närmare såg han att det var en zon runt 
mögelkolonin där det inte växte några bakterier. Han 
drog slutsatsen att mögelsvampen bildade ett bakterie-
hämmande ämne och detta ämne döpte han senare till 

penicillin. Penicillinet upptäcktes av en slump, 
men av en forskare som hade förmågan att 

förstå betydelsen av sin iakttagelse. 
Det dröjde sedan ända till 1940 

innan Ernst Boris Chain och Ho-
ward Florey utvecklade penicil-
linet till ett verksamt läkemedel. 
Penicillinet fick omedelbart stor 
betydelse eftersom många solda-

ter skadades och fick sårinfektioner 
under andra världskriget. Fleming, 

Florey och Chain delade nobelpriset i 
medicin eller fysiologi 1945. 

Nu först fanns det ett läkeme-
del som kunde döda spiroketer, de 
spiralformade syfilisbakterierna. 
Även om Linnés kvicksilverprepa-
rat hade en viss effekt på sjukdo-
men så var det inte möjligt att helt 
bota den förrän penicillinet kom. 
(Kvicksilver är dessutom ett myck-
et giftigt ämne även för patienten.) 

Syfilis läker ut med endast ett par veckors penicillinbe-
handling och syfilis är nu en mycket ovanlig sjukdom 
i Sverige. 

Många olika varianter av penicillin och andra typer 
av antibiotika har utvecklats efterhand. (Med antibio-
tika menas ett ämne som produceras av en levande or-
ganism och som är skadligt för bakterier.) Streptomycin 
hör till annan grupp av antibiotika än penicillin och 
kommer från strålsvampar (actinomyceter). Detta läke-
medel har fått enorm betydelse genom att det är verk-
samt mot den bakterie som ger tuberkulos. Vid 1900-
talets början dog ca 10 000 patienter varje år i Sverige 
av tuberkulos, medan det numera är ovanligt i Sverige 
med dödsfall i denna sjukdom.

Resistenta bakterier 

Antibiotika har revolutionerat behandlingen av bak-
teriesjukdomar så att man länge tog det för självklart 
att sjukdomar orsakade av bakterier på ett enkelt sätt 

Penicillin

Sulfisoxazole

Erythromycin

Streptomycin
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kunde botas med antibiotika. Alltför generös använd-
ning av antibiotika inte minst tidigare inom djurhåll-
ningen, och patienter som inte alltid tar hela den ordi-
nerade dosen gör att det har selekterats fram bakterier 
som är resistenta mot penicillin. Man försöker nu på 
alla sätt begränsa användningen av antibiotika. Tuber-
kulosbakterien är till exempel återigen ett reellt hot mot 
hälsan i många länder. Multiresistenta bakteriestammar, 
av tuberkulosbakterier, såväl som av andra bakterier har 
utvecklats som är svåra att behandla med antibiotika.

Hitta samband och ta reda på:

Hur kommer det sig att bakterier, men inte patien-1. 
tens egna celler dör av penicillin? 
Streptomycin har en helt annan verkningsmekanism 2. 
än penicillin. Ta reda på hur streptomycin påverkar 
bakterier. 
STRAMA är ett samverkansorgan som arbetar med 3. 
att minska antibiotikaresistens, se www.strama.org.
Ta reda på mer om resistens hos bakterier. Vilka oli-
ka typer av resistenta bakterier förekommer i sjuk-
husmiljöer och vilka problem medför dessa bakte-
rier? Hur vanligt är det med infektioner som beror 
på resistenta bakterier? Hur kan man förhindra att 
resistenta bakterier uppstår och sprider sig? På vilka 
olika sätt kan resistensgener överföras mellan bak-
terier?
Det finns många ämnen som dödar eller hämmar 4. 
bakterier. Gör försök som visar vilken effekt olika 
ämnen har på bakterier, se nedan.

Penicillinets effekter

Penicillin hör till den grupp av antibiotika som 
kallas betalaktamerer. De påverkar bildningen 
av cellväggen hos bakterier. Cellväggen består 
av långa polysackaridkedjor tvärbundna med 
peptider – en jättemolekyl bildas som bygger 
upp cellväggen och ger ett starkt skydd för 
bakterien. 

Betalaktamerer verkar genom att hindra 
tvärbindningen med peptider vilket medför att 
cellväggen blir instabil och bakterien spricker 
(lyserar). Det är endast bakterier som är i till-
växtfas och tillverkar ny cellvägg som skadas av 
betalaktamerer.

Bakterier kan bli resistenta mot betalakta-
merer genom att bakterien tillverkar ett enzym 
(betalaktamas). Detta enzym kan öppna betalak-
tamringen och antibiotikan förlorar då sin effekt. 
Resistensen beror på att bakterien har en gen som 
tillverkar betalaktamas. En sådan gen kan överfö-
ras på olika sätt mellan bakterier och resistensen 
sprids därför till andra bakterier. 

Penicillin G Betalaktamring

COOH

CH3
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På agarplattan odlas Micrococcus luteus (bakterie med 
gul färg). En bit vitlök har placerats på ytan och runt 
denna bit kan inga bakterier växa.

Test av antibakteriella ämnen
Använd agarplattor med ett allsidigt näringsmedel till exem-
pel  Nutrient Agar (NA).
Stryk ut en bakteriesuspension från en övernattskultur av 
till exempel  Micrococcus luteus eller Escherichia coli. Använd 
tops med långa skaft och stryk ut bakterierna mycket tätt.

Testa giftverkan av olika ämnen genom att:
– placera bitar direkt på agarytan av till exempel vitlök.
– dränka in små runda filtrerpapperslappar urtagna med   
   hålslag i olika testlösningar till exempel metalljonlösningar.
– ta ur brunnar ur agarskiktet och fylla med lösningar eller pulver.

Låt plattorna stå i rumstemperatur eller värmeskåp (37°C) 
1–2 dygn. En avdödningszon bildas runt de ämnen som har 
en giftverkan på bakterien. Ju större diametern är desto gif-
tigare är ämnet för bakterierna. 
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Astma och allergier

Björkdungen skimrar i ljusgrönt och de vita björkstam-
marna lyser mot den mörka skogen. Vårens första blom-
mor är redan förbi och sommaren närmar sig – en för-
färlig tid för alla med pollenallergier! Det går inte att 
vistas utomhus, det känns tungt att andas, näsan och 
ögonen rinner. Vilken lättnad att det finns medicin som 
tar bort de plågsamma symptomen! 

Vad beror det på att kroppen uppfattar normalt ofar-
liga ämnen som fientliga? Pollen, partiklar från pälsdjur, 
gift från bin, avföring från kvalster i sängkläderna eller 
spår av nötter är exempel på ämnen (antigener) som kan 
starta en allergisk reaktion. Reaktionen leder till att ett 
ämne, histamin, släpps ut från mastceller, en typ av vita 
blodkroppar. Histamin gör så att luftrören dras ihop 
och blodkärlen vidgas. När histaminet frisätts i ögon 
och näsa kommer ögonen att klia och rinna och man 
får snuva (hösnuva). Histamin som frigörs i lungorna 
ger hosta och andnöd och om ämnet frisätts i huden 
får man klåda och utslag (nässelfeber). Vissa allergen 
från till exempel nötter och bigift kan ge en anafylaktisk 
chock som innebär att blodtrycket sjunker mycket has-
tigt och tillståndet snabbt blir livshotande.

Behandling med olika slags läkemedel:

En typ av läkemedel (beta-agonister) stimulerar 1. 
beta-2-receptorerna på luftrörens glatta muskelcel-
ler. Det får till följd att musklerna blir avslappnade 
och luftrören utvidgas. Korttidsverkande läkemedel 
används vid akuta astmaanfall och långtidsverkande 
används för att förebygga anfall. Läkemedlet tillförs 
genom spray som andas in.
Steroider (binjurebarkshormon) hämmar inflamma-2. 
tion i hud och slemhinnor. Steroider finns som salva 
vid behandling av eksem och kan tas även som vid 
hösnuva och insektsallergi. Steroider finns även som 
inhalator och för injektioner om behandlingen med 
läkemedel som påverkar beta-2-receptorerna inte 
räcker för att klara av ett astmaanfall.
Antihistaminer hämmar effekten av histamin genom 3. 
att binda till och blockera histaminreceptorerna på 
muskelcellerna i bronkerna och på de blodkärl som 
finns i hud och lungor. 

Allergen från pollen tas upp 
av antigenpresenterande cel-
ler (APC). Delar av allergenet 
transporteras ut till cellytan 
och visas upp för T-celler. 

Hos vissa personer utlöser pollen 
en allergisk reaktion. Ett antigen 
som ger en sådan reaktion kallas 
allergen.

T-cellerna påverkar B-celler, en annan typ 
av lymfocyt, så att dessa bildar antikrop-
par (IgE) fästa på cellytan. Alla anti-
kropparna har specifika bindnings ytor 
som känner igen just detta antigen.  

B-cellerna blir till 
plasmaceller som bil-
dar fria IgE-antikrop-
par av samma typ.

APC T-cell B-cell Plasmacell
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Adrenalin ges vid ett akut astmaanfall eller vid anafy-4. 
laktisk chock. Det leder till att luftrören vidgas, hjärtat 
slår kraftigare och blodkärlen dras ihop, astmaanfallet 
eller den anafylaktiska chocken hävs därigenom. 

Antalet personer med olika slags allergier ökar kraftigt 
i västvärlden. Det är något av en paradox att de som 
bor i städer drabbas allt mer av allergier där det relativt 
sett finns mindre mängd allergiframkallande ämnen, al-
lergener, än på landsbygden. Den förhärskande förkla-
ringsmodellen för närvarande är att vi utsätts för alltför 
lite allergener som barn – vi har det alltför rent, jämfört 
med förr och att immunförsvaret därför inte utvecklas 
lika bra. 

Hitta samband och ta reda på 

hur stor andel i en skola/klass som har olika slag av •	
allergier.
de olika komponenterna som ingår i immunförsva-•	
ret (celler och molekyler som är aktiva i immunför-
svaret, antikropp-antigenreaktioner).

Fundera och diskutera

I det här häftet har många olika aspekter på läkemedel 
presenterats och kanske har tankar väckts som leder vidare 
till nya frågor och funderingar. 

Den medicinska vetenskapen är ett av de vetenskapsområ-
den som expanderar snabbast. Förståelsen för hur kroppen 
fungerar leder vidare till att läkemedel utvecklas som får 
en allt mer specifik verkan. Välj ett organ i kroppen och 
studera sjukdomar som kan uppträda och vilka läkemedel 
som finns att tillgå. Ge exempel på forskning som pågår 
inom det aktuella området. 

Tidigare i häftet har skillnader mellan läkemedel, traditio-
nella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och natur-
medel beskrivits.  

Fundera över och diskutera förhållandet mellan skol-• 
medicin och alternativmedicin.

Ge exempel på olika riktningar inom alternativmedici-• 
nen och värdera den vetenskapliga grunden.

Den västerländska medicinska traditionen skiljer sig • 
från den tradition som finns i t.ex. Kina. Beskriv några 
av skillnaderna. Ge något exempel på ett traditionellt 
läkemedel där man har kunnat visa effekten veten-
skapligt. 

Förståelsen för att fysiska sjukdomar ofta har ett samband 
med hur man mår psykiskt ökar allt mer, och man inser 
att det är viktigt att se till hela individen för att kunna 
behandla en sjukdom.

 Vilken betydelse kan tron på en metod eller ett läke-• 
medel ha för tillfrisknandet? 

Vad menas med placeboeffekt? Hur skulle man kunna • 
undersöka placebo   effekten i en vetenskaplig studie?

När ett nytt läkedemedel ska utvecklas krävs en serie tes-
ter för att det ska godkännas av Läkemedelsverket.

Hur går utprövningen av ett läkemedel till? Vilka krav • 
finns på tester innan läkemedlet kan godkännas?

Efter vilka principer går man när ett läkemedel ska • 
testas på en grupp försökspersoner?

Vad innebär ett vetenskapligt arbetssätt? Hur kan man 
skilja mellan tro och vetenskap? Ge exempel på hur Carl 
von Linné tillämpade ett vetenskapligt arbetssätt.

IgE-antikropparna binder till ytan av 
mastceller. När allergen från pollen 
binder till dessa antikroppar reagerar 
cellen med att utsöndra histamin och 
en allergisk reaktion startar.

Mastcell
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Linnélektioner

Linnélektioner – inspiration för kunskap

Inspirationshäftet inbjuder till att, med 
utgångspunkt i Linnés liv och verksam-
het och den tid han levde i, fundera över 
vår egen tid och framtiden – och i likhet 
med Linné göra egna iakttagelser. Linné 
möter oss i en berättande del i början av 
varje kapitel. Därefter följer fördjupande, 
korta faktatexter. 

1.  Berättarteknik

Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättel-
ser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever 
kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt inne-
håll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och 
begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett int-
resseväckande sammanhang. 

2.  Uteklassrummet

Hur kan skolans närmiljö utvecklas och användas för att 
bli en del i undervisningen? I den första delen av häftet 
beskrivs hur olika skolor har förändrat skolmiljön för 
att den ska bli en resurs i undervisningen. Ofta finns 
det små naturmiljöer i närheten av skolan, till exempel 
en skogsdunge, en bäck, en damm eller en naturlig gräs-
mark där elever kan upptäcka och lära sig mer om de 
levande organismerna. I denna andra del av häftet be-
skrivs hur naturmiljöer kan användas i undervisningen.

3.  Upplev 1700-talet

Syftet med häftet är att ge idéer till hur 1700-talets land-
skap, natur, samhälle och kultur kan vara en utgångspunkt 
vid undervisning i tema eller i enskilda ämnen. Genom 
att göra en tidsresa kan eleverna få ökad förståelse för hur 
det var att leva på 1700-talet i jämförelse med i dag. I 
häftet beskrivs också hur praktiskt arbete med metoder 
från det äldre jordbrukssamhället kan genomföras. 

4.  Livsviktiga läkemedel

I häftet behandlas olika frågeställningar med anknytning 
till läkemedel som till exempel: Vad är läkemedel, naturlä-
kemedel och naturmedel? Hur tas mediciner upp i krop-
pen? Hur sprids läkemedel i kroppen och hur omvandlas 
och utsöndras de? Frågeställningarna kan vara utgångs-
punkt för att söka kunskap om hur kroppen fungerar på 
molekylär-, cell- och organnivå. Kopplingar mellan da-
gens läkemedel och läkemedel på Linnés tid görs.

5.  I Linnés spår 

Linnés passion var att ordna de levande organismerna i 
system – ”Gud skapade och Linné ordnade”. När man 
lär känna växter eller djur, lär sig hur de ser ut, var de 
lever och vilka egenskaper de har, får man en relation till 
det levande. Detta leder till förståelse och engagemang 
för de levande organismerna och för den miljö de finns i. 
Häftet innehåller idéer för att iaktta, samla, sortera och 
beskriva de levande organismerna – allt i Linnés anda!

6.  Efter Linné

Linné var en vetenskaplig kändis på sin tid. Han reflek-
terade över egna iakttagelser och resonerade oftast lo-
giskt utifrån dåtidens kunskap. Mycket har hänt inom 
naturvetenskapen under 300 år. Vad vet vi idag som 
förklarar organismvärldens utveckling? I häftet beskrivs 
metoder för att studera organismernas evolution på cell- 
och molekylärnivå.



Carl von Linné var både läkare och vetenskapsman. Under de 300 år 
som gått sedan Linnés födelse har den medicinska vetenskapen revolutionerats. 
Häftet Livsviktiga läkemedel handlar om läkemedel på Linnés tid och idag. Det 
vill ge idéer till hur undervisningen om den friska kroppen kan kompletteras 
med kunskaper och diskussioner om läkemedel och behandling av sjukdomar. 
Linné levde i en brytningstid mellan den traditionella uppfattningen om sjuk-
domar och läkemedel, och en mer modern vetenskaplig syn baserad på obser-
vationer. Hans förmåga att iaktta och värdera det han såg ledde till förståelse 
och ny kunskap. Låt Carl von Linné ta dig med på en inspirerande resa fylld av 
nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära!  

Det idéhäfte som du håller i din hand hör till serien Linnélektioner som tagits 
fram inom ramen för Skolprojekt Linné. I serien ingår ett större inspirations-
häfte och flera idéhäften med olika ämnesinriktning avsedda för skilda mål-
grupper i skolan. 

Serien Linnélektioner finns att beställa på Skolprojekt Linnés webbsida, som är 
en del av webbsidan för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, se 
www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne. Linnélektioner, tillsammans med kom-
pletterande material, finns också att ladda ner från samma webbsida.

Skolprojekt Linné är en av de fem satsningar som initierats av nationella Linné-
delegationen inför 300-årsjubileet 2007 av Carl von Linnés födelse. Projektet är 
riktat mot hela skolan för att inspirera och bidra med goda idéer som kan använ-
das till ett tvärvetenskapligt arbete där naturvetenskap ingår i ett brett samman-
hang. Bakom projektet står den nationella Linnédelegationen, Myndigheten 
för skolutveckling och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.


