URTER OG URTEMEDISIN

Berberin
– stoffet fra berberisplanten
har helbredende evner

Berberin er et fargestoff som har vært brukt i folkemedisinen i over 2 500
år i India, Kina, Korea og av indianere i Nord-Amerika. Det har vist seg
å være et utmerket og sikkert kosttilskudd for å forebygge og behandle
leddgikt, slitasjegikt, depresjoner, diabetes, diaré, hjerte- og karsykdom,
infeksjoner og mange typer kreft.
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I det siste har nye vitenskapelige studier i anerkjente tidskrifter kunnet påvise slike effekter.
Berberin passer godt sammen med vanlige
medikamenter, slik som for eksempel diabetesmidlet metformin og kolesterolnedsettende
statiner. Berberin har ingen bivirkninger som er
typiske for syntetiske medikamenter.
Berberin er en sterkt gulfarget alkaloid (flavonoid) som utvinnes fra et antall planter i berberisfamilien1 (eksempelvis Berberis aristata).
Det har vært brukt i årtusener – og brukes
fortsatt i Nord-India – som fargestoff for ull,
lær og tre. Berberin har også vært brukt i minst
2 500 år som folkemedisin fordi det forebygger veksten av bakterier, virus, sopp og andre
mikroorganismer.
I senere tid har man kunnet konstatere at
berberin som kosttilskudd er et multifaktorielt
plantekjemikalium som bedrer immunsystemets funksjoner, reduserer forhøyde verdier
av blodsukker, glykosylert hemoglobin (HbA1c),
kolesterol, triglyserider og apolipoproteiner
(apo B).2 Det er særlig interessant at berberin
øker insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen
og opptaket av glukose i muskelcellene, hvilket
fører til jevnere blodsukker. Kreftforskere har
påvist at berberin også hindrer veksten av de
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fleste typer kreftceller. Dessuten kan berberin
forebygge og lindre depresjon og slitasjegikt
(artrose).

Diabetes

Berberin er et effektivt kosttilskudd for komplementær behandling av diabetes type 2 og dets
komplikasjoner.3 Stoffet forbeder insulinets
funksjoner og bremser metabolsk syndrom, som
kjennetegnes av en kombinasjon av fedme, høyt
blodsukker, kolesterol, triglyserider og blodtrykk. Berberin beskytter arteriene og hjertet og
bidrar til vektreduksjon,4 hvilket er ytterst viktig
ved diabetes.
Forklaringen ligger i at berberin regulerer
stoffskiftets og ATP-produksjonens ”hovedavbryter”, dvs. enzymet adenosin monofosfatavhengig protein kinase (AMPK). Det hjelper
kroppen til å opprettholde og gjenvinne sin
balanse eller homeostase og regulerer omsetningen av bl.a. karbohydrater og fett.5,6
Den kinesiske legen Yan-ksi Ni og kolleger
testet større doser berberin – 300, 400 og 500
mg tre ganger om dagen – på diabetikere hvis
blodsukker ikke hadde sunket mens de fikk
vanlig behandling med berberin (mindre doser).
De noterte en markant forbedring med en dags-

dose på 1–1,5 g. Samtidig minsket pasientenes
tørst samt urineringsbehov, deres forhøyde
blodtrykk sank og allmenntilstanden ble bedre.
Symptomene ble redusert i takt med at sukkernivået ble normalisert. Legene tok flere
prøver som viste at berberin reduserte glukoseopptaket fra tarmene til blodet og økte
insulinproduksjonen og -følsomheten. Ingen
bivirkninger ble rapportert med en dose på 2
g/døgn. Legene publiserte sin rapport i 1988

skere fra ulike land rapporterte at berberin
senker blodsukker, kolesterol og triglyserider
samt effektiviserer opptaket av glukose i musklene og fremmer glukoneogenesen (nydanning av glukose i leveren), hvilket normaliserer
blodsukkeret.8 Ettersom slike forandringer er
gunstige hos mennesker med forstyrret sukkerog fettomsetning, begynte diabetes- og hjerteleger å utfore kliniske undersøkelser av berberin.9

[]
Dyreforsøk avslørte at berberin reduserer vekten til overvektige diabetesmus og at deres
sukker- og fettbalanse ble markant bedre, selv om de spiste det samme som før.

på kinesisk, hvoretter berberin ble et populært
tilskudd i Kina ved diabetes. I Vesten ble dette
kjent først etter 1995, da Ni og medarbeidere
offentliggjorde sin rapport på engelsk.7 Da
begynte over alt en livlig forskning med berberin ved diabetes.
Dyreforsøk avslørte at berberin reduserer
vekten til overvektige diabetesmus og at deres
sukker- og fettbalanse ble markant bedre, selv
om de spiste det samme som før. Mange for-

Resultatene styrket de funn man hadde
observert ved dyreforsøkene: berberin reduserer faktisk forhøyet blodglukose og forhøyde
fettstoffer. Den første humanstudien ble publisert år 2004 i det ledende medisinske tidsskriftet Nature Medicine.10 Undersøkelsen omfattet
32 pasienter med forhøyde blodfettstoffer.
Etter tre måneders berberintilskudd ble i snitt
totalkolesterolet redusert med 29 prosent, LDLkolesterolet med 25 prosent og triglyseridene
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tiker med forhøyde blodsukker- og fettverdier
og viste at berberin kan normalisere forhøyete
sukker- og fettnivåer på 3 måneder. Pasientene
ble randomisert i to like grupper, hvorav den
ene fikk 1,0 g/dag berberin per dag og den andre
fikk placebo. Tilskuddet av berberin ga følgende
forandringer (i gjennomsnitt):
Blodsukker ved faste
Blodsukker etter
sukkerbelastning
Sukkerhemoglobin
(HbA1c)
Triglyserider

Berberin finnes også
som konsentrat i piller.

med 35 prosent. HDL-kolesterolet viste derimot
ingen vesentlige forandringer.
En kinesisk-amerikansk forskergruppe rapporterte i 2009 at berberin markant reduserte
blodsukkeret både under faste og etter måltidene hos 36 nylig diagnostiserte type 2-diabetikere. Glykosylert hemoglobin sank i snitt med
2 prosentenheter, hvilket motsvarer effekten
av metformin, et ”standardmedikament” ved
diabetes type 2. Hos de pasientene som hadde
dårlig sukkerbalanse, var senkningen 0,8 prosentenheter, hvilket er et bra resultat.11
En større studie omfattet 116 type 2-diabe-

7,0 ➝ 5,6 mmol/l
12,0 ➝ 8,9 mmol/l.
7,5 ➝ 6,6 %
2,5 ➝ 1,6 mmol/l

Totalkolesterol

5,3 ➝ 4,35 mmol/l

LDL-kolesterol

3,2 ➝ 2,6 mmol/l

Alle disse forandringene var statistisk signifikante sammenliknet med pasientenes utgangsverdier og kontrollpersoner (placebogruppa).
”Berberin er et effektivt og sikkert stoff ved
behandling av diabetes type 2 hos pasienter som
har dyslipidemi (forhøyet nivå av fett i blodet)”,
skrev forskerne i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.12
De observerte forandringene reduserer risikoen for hjerte- og karsjukdom og bremser
utviklinga av aterosklerose, mente forskere. Som
kjent er diabetikerne den største risikogruppa
for aterosklerose og hjerteinfarkt. Andre under-

Nordisk pioner
Finske Matti Tolonen (f. 1941) er en
pioner innen naturmedisin i Norden. Han
avsluttet medisinstudier ved Helsingfors
Universitet i 1969 og disputerte for den
medisinske doktorgraden ved Universitetet i Åbo i 1974. I 1978 ble han dosent
ved Helsingfors Universitet og senere
professor i yrkeshygiene ved Tammerfors Universitet. Han har vært sakkyndig
lege ved Social- och hälosvårdministeriet og overlege ved Medicinalstyrelsen
og Institutet för yrkeshygien i Helsingfors. På 1980-tallet var han rådgiver
for Verdens helseorganisasjon (WHO) i
København og Genève.
Tolonen har vært praktiserende
lege ved sjukehus, i privat praksis og
bedriftshelsetjenesten. På 1980-tallet
begynte han å forske på og arbeide
innen ernæringsmedisin med professor
Antti Arstila og legene Kaarlo Jaakkola og Markku Halma. Han deltar nå
i en internasjonal forskergruppe som
har publisert en rekke ernæringsme-
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disinske forskningsrapporter på internasjonale
kongresser og har vært
redaksjonsmedlem i flere
vitenskapelige tidsskrifter.
Tolonen er en populær
foreleser og har forfattet en
rekke artikler og bøker. På
1980-tallet ble han kjent i
hele Norden med Vitaminer og mineraler. Veien til
et friskere liv (Viborg, DK:
Ny Inform Forlag 1984,
revidert 1990), som kom på sju språk
(finsk, dansk, norsk, svensk, engelsk,
spansk og italiensk) og ble trykt i over
120 000 eksemplarer. Boka toppet
listene ”Vad Sverige läser” og ”Vad
Finland läser”. Han utga Selen – ett värdefullt spårämne (Juva, Finland: Espoon
Bioterapia Oy og Hälsokostrådets Förlag, 1985); Egenvårdguide. 238 Vitaminer, mineraler, fettsyror, kost + hälsa
(1986) og Tohtori Tolosen Tervyesoppi

(2003). Han er medforfatter
i flere ernæringsmedisinske bøker, bl.a. Clinical
and physiological application of vitamin B6 (New
York: Alan R. Liss 1988),
Selenium in medicine and
biology (Berlin, New York:
Walter de Gruyter, 1989),
Biochemistry of vitamin B6
(1987), Barnallergi (Stockholm: Allerbok 1986) og
Mineralstoffwechslung und
Rheumatischer Formenkreis (Heidelberg, Tyskland: Verlag fur Medizin Dr
Ewald Fischer, 1986).
Tolonen har utviklet en rekke naturmidler og metoder innen egenomsorg,
og hans produktserie er velkjente i
Finland og utlandet. Han har vært gift
med Liisa i over 40 år, er en dyktig klarinettspiller og en ivrig golfspiller som har
representert Finland to ganger i seniorEM lagspill.

søkelser har vist at berberin til og med forebygger fettlever som ikke er forårsaket av alkohol.13
Cirka en femdel av befolkningen har fettlever til
tross for at de ikke misbruker alkohol. I stedet
er overvekt og diabetes årsaken.
Berberin kan alltid brukes når diett og
mosjon ikke gir tilfredsstillende glykemisk kontroll. Berberin er til og med et velegnet tillegg til
terapi med metformin, sulfonureid eller glitazon, alternativt kombinasjonen sulfonureid og
metformin.

Hjerte- og karsykdom

Berberin beskytter hjertet også hos andre enn
diabetikere.2,10 Dette kunne konstateres for
eksempel i en studie på 156 pasienter med hjertesvikt.14 Først ble alle deres hjerteslag i et helt
døgn registrert med Holter-apparat. Basert på
resultatene ble pasientene tilfeldig fordelt (randomisert) i to like grupper, hvorav den ene fikk
innta berberin og den andre placebo.
Alle pasientene fortsatte under forsøksperioden med sine sedvanlige medisiner: ACE-hemmere, digoksin, vanndrivende midler og nitrater. 79 pasienter fikk berberin (1,2–2,0 g/døgn)
og 77 pasienter fikk placebo. Alle ble undersøkt
ved forsøksstart og på nytt etter 8 uker og 24
måneder.
Da målte man livskvaliteten, man utførte
en 6 minutters spasertest, målte venstre hjertekammers pumpeevne (ejeksjonsfraksjon) og

pasientenes elektrokardiogram (EKG15)
ble analysert for
eventuelle
ekstra
hjerteslag og deres
form.
Tilskuddet
økte hjertets pumpestyrke og fysiske prestasjonsevne. Samtidig
minsket kortpustethet
og trøtthet, og viktigst:
Berberin halverte dødeligheten! I kontrollgruppa døde
13 pasienter, mens bare 7 pasienter
døde i berberingruppa.
Professor i fysiologi ved Universitetet i
Zürich Felix S. Tanner og kolleger har sammenliknet effekten på forhøyet kolesterol av berberin og statiner.16 Berberin viste seg like effektiv
som et statin, men uten risiko for bivirkninger,
skriver Tanner og medarbeidere. Disse to kan
imidlertid kombineres aldeles utmerket, mente
forskergruppa. En kombinasjon av simvastin og
berberin senker kolesterol mer enn Simvastatin
alene, viser en annen klinisk studie på 63 pasienter med forhøyet kolesterol.17

Psykiatri og kreft

Til og med nevrologer og kreftforskere har vært
og er interessert i berberin.18 Dette stoffet passerer lett blod-hjerne-barrieren og beskytter
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hjernen blant annet ved slag og lindrer depresjoner, viser rapportene. Berberin forebygger
veksten av alle kreftformer som hittil er undersøkt. Blant annet hemmer det humant papillomvirus, som kan forårsake kreft i livmorhalsen.19
Berberin virker således å være et fortreffelig og
sikkert kosttilskudd for alle kreftpasienter.

Mangesidige biokjemiske
mekanismer

Berberin har vært brukt i Korea i århundrer ved
disse tilstandene, og nye farmakologiske undersøkninger styrker berberinets gunstige virkninger på leddene.20,21,22
Leseren kan undre seg over hvordan ett
eneste stoff, berberin, kan være så allsidig.
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