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Sammendrag  

 

WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell 

medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne 

oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i 

svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det 

er heller ingen studier gjort fra healerens side. 

Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I etterkant av 

feltarbeidet ble det utført et litteratursøk med fokus på sikkerhet og effekt av de mest nevnte 

urtene. 

Studien er en deskriptiv intervjuundersøkelse og ble utført over 8 uker i perioden oktober 

2011- desember 2011. Det ble totalt intervjuet 72 healere. Litteraturgjennomgangen ble 

gjennomført i perioden januar 2012-Mars 2012. Healerne hadde en gjennomsnittsalder på 

66,6 år. Rundt 2/3 var kvinner og healerne behandlet i snitt 13-14 gravide i måneden. 

 

Planter som ofte var nevnt i forbindelse med indikasjonene var Afrormosia laxiflora, Bauhinia 

reticulata, Cassia alata, Combretum molle, Crossopteryx febrifuga, Daniella oliveri, Guiera 

senegalensis, Heliotropium indicum, Indigofera tinctoria, Mitragyna inermis, Nauclea 

latifolia, Pteleopsis suberosa, Securidaca longepedunculata og Xylopia aethiopica. I tillegg 

til dette, var 9 spesifikt utvalgte planter for studien også ofte nevnt i forbindelse med 

indikasjonene; Cola cordifolia, Combretum micranthum, Combretum glutinosum, Lippia 

chevalieri, Opilia celtidifolia, Parkia biglobosa, Trichilia emetica, Vepris heterophylla og 

Ximenia Americana. 
 

Khaya senegalensis og Opilia celtidifolia var de som ble mest frarådet å bruke under 

graviditet. Grunnet deres bitre smak fryktet healerne at de kunne fremkalle abort. Ficus 

capensis ble anbefalt for å stimulere melkesekresjonen fra den ammende mor. Urter som ble 

ofte nevnt i samsvar med de oppgitte plagene var blant annet Guiera senegalensis, 

Heliotropium Indicum, Combretum micranthum og Ximenia americana. 
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Særlig ut på landet er urtemedisin bredt utbredt i bruk. Det var generelt godt samsvar mellom 

rådene fra healere i samme geografiske området. Planter med bitter smak ble frarådet med en 

begrunnelse på at det kunne være fare for spontanabort. De samme plantene ble likevel 

anbefalt til gravide i andre subområder.  

Mange av plantene hadde studier som belegg for deres tradisjonelle bruk. Spesielt planter som 

ble anbefalt mot samme indikasjon på flere områder så ut til å skille seg klart ut med tanke på 

dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Flere urter har et potensielle til å nå ut til den 

konvensjonelle medisinverden, men flere studier på sikkerhet og effekt vil være nødvendig for 

å oppnå dette. 
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Summary 

WHO’s report from 2001 indicates that 75% of Mali’s population uses traditional medicine. It 

is intended to be a medicine man per 500 inhabitants. The main objective of this study was to 

investigate traditional medicine mens treatment and ailments during pregnancy in Mali. There 

is little known about the use of herbal medicines among pregnant women in Mali. There are 

noe studies with focus on the healers done.  

The study helped to identify the herbs used for each plague. Following the field work was 

carried out a literature research with focus on safety and efficacy of the most-mentioned 

herbs.  

 

The study is a descriptive interview study which was conducted over 8 weeks during the 

period October 2011- December 2011. A total of 72 healers were interviewed. The literature 

review was conducted in the period January 2012- March 2012. Healers had an average age of 

66, 6 years. About 2/3 were women and the healers treated an average of 13-14 pregnant 

women a month. 

 

Herbs often mentioned in accordance with the stated problems included Afrormosia laxiflora, 

Bauhinia reticulata, Cassia alata, Combretum molle, Crossopteryx febrifugata, Daniella 

oliveri, Guiera senegalensis, Heliotropium indicum, Indigofera tinctoria, Mitragyna inermis, 

Nauclea latifolia, Pteleopsis suberosa, Securidaca longepedunculata  and Xylopia aethiopica. 

In addition to that, 9 spesific choosen plants for this study were also often mentioned; Cola 

cordifolia, Combretum micranthum, Combretum glutinosum, Lippia chevalieri, Opilia 

celtidifolia, Parkia biglobosa, Trichilia emetica, Vepris heterophylla and Ximenia Americana. 

Khaya Senegalensis and Opilia celtidifolia were the plants who were mostly adviced against 

during pregnancy. Because of their bitter taste, healers feared that they could induce abortion. 

Ficus capensis was recommended to stimulate milk secretion from the lactating mother.  
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Especially in areas outside the capital, herbal medicines were wiedely used. What the healer 

recommended, was often reflected by the other healers from the same area. Recommendations 

and treatments were often site specific. You can also see a tendency for plants with bitter taste 

was discouraged with the grounds that it could be a risk of miscarriage. The same plants could 

in other subdomains be found to be recommended during pregnancy.  

Many of the plants had studies that proved their traditional use. In particular, plants that were 

recommended for the same indication in several areas seemed to stand out with respect to 

documentation of efficacy and safety. Several herbs have the potential to reach out to become 

a conventional medicine, but more studies on safety and efficacy will be necassery. 
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I Bakgrunn 

 

1.1 Om Mali 

 

  Figur 1.1 Kart over Mali 

 

Republikken av Mali, eller bedre kjent som Mali er lokalisert i West-Afrika. Landet grenser 

til Mauritania, Algerie, Niger, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea og Senegal.  

Landet er et av verdens fattigste land. Hovedstaden Bamako er sett på som et regionalt 

sentrum for handel. Mesteparten av landets arbeidere driver med jordbruk. Gull, kjøtt og 

bomull er ansett som viktige eksportvarer. Store deler av landet er ørkenlagt, og landet har i 

likhet med de fleste afrikanske land, lav forventet levealder. Levealderen ligger i snitt på 

tilnærmet 50 år for både kvinner og menn. Omlag halvparten av landets 12 millioner 

innbyggere er under 15 år. Tilnærmet 90 % av befolkningen er muslimer, etterfulgt av kristne 

og lokale stamme religioner (1).  

Selv om fransk er det offisielle språket, er det lokale språket, Bambara det mest brukte. 

Tuberkulose, HIV/Aids, malaria og infeksiøse sykdommer preger landet, og store deler av 

befolkningen er bosatt i områder uten tilstrekkelig medisinsk behandlingstilbud. 

Kombinasjonen av en ung befolkning, lav levestandard og et sykdomspreget samfunn med få 

behandlingstilbud har satt preg på helsesituasjonen i landet. Mangelen på behandlingstilbud i 

store deler av landet har åpnet rom for behandling med tradisjonell medisin. Hele 80 % av 

befolkningen har tradisjonell medisin som eneste behandlingsmetode (2,3).  
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Mali er klassifisert som et LLDC land (Landlocked Developing Countries), et land som 

mangler kystlinje. Mangelen på kystlinje, gjør landet utsatt for økonomiske utfordringer ved 

import og eksport av varer og råvarer fra landet. Landet mottar bistand som følge av dette 

(4,5). 

Norge har vært et av landene som har bidratt med bistandsmidler. En rapport fra 

utenriksdepartementet (2006) viser til at 68 % av landets befolkning lever på under 1 US 

dollar daglig. I april 2005 undertegnet Norge og Sverige en avtale om et delegert partnerskap. 

Dette innebar at Sverige skulle forvalte den norske bistanden til Mali. Utdanning, 

demokratiutvikling og menneskerettigheter var sammen med naturressursutvikling prioriterte 

felt i samarbeidet.  Budsjettet fra Norges side var på 45 millioner kroner (5).  

Frivillige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp og CARE Norge har også vært aktive 

bidragsytere til Mali (6). 

 

1.2 Mors helse under graviditeten i U-land   

 

Mors helse er under risiko under graviditeten. Et manglende helsetilbud i U-land gjør moren 

ekstra utsatt komplikasjoner. Blødning, infeksjon, høyt blodtrykk og risikofylt abort er kjent 

som de viktigste risikofaktorene for mortalitet hos den gravide (7).  

 WHO Department of Making Pregnancy Safer ble i 2005 opprettet med hensik i å redusere 

mors og barnets risiko under og etter graviditet. Hovedbudskapet deres er å sikre et godt 

helsetilbud før, under og i etterkant av graviditet, samt ha akutte tiltak som f. eks operasjon 

dersom det skulle være behov. Alle gravide, uansett etnisitet, religion, eller kulturelle 

bakgrunn skal ivaretas (8).  

The Integrated Management of Pregnancy and Childbirth, bedre kjent som IMPAC bistår 

MPS med både med informasjon, veiledning og utstyr. Både helsesystemer, helsepersonell, 

familie og lokalsamfunn inkluderes. IMPAC arbeider for et bedre helsetilbud gjennom en 

nasjonal helsepolitikk som både forbedrer infrastrukturen og helseforsyningene. Dette kan 

være i form av kvalitetssikrede legemidler og opptrening av helsepersonellet. Kliniske 

retningslinjer gis for behandling før, under og etter fødselen (9). 

Siden 1990, og frem til 2008, har de gravides mortalitet på verdensbasis, blitt redusert med 34 

%.  Hele 99 % av dødstilfellene forekommer i U-land, hvorav over halvparten av disse igjen 

skjer i Afrika, og en tredjedel i Sør-Asia. Dødeligheten for mor er 290 pr 100 000 fødsler i U-

land mot 14 pr 100 000 i I-land. Fattige kvinner i avsideliggende områder med lav 

infrastruktur er de mest utsatte. Kun 2/3 av kvinner i U-land får hjelp og omsorg av trent 
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personell før og under graviditeten. Den resterende 1/3 må klare seg uten sykepleier, lege eller 

jordmor under fødselen. Manglende informasjon, avstand fra helsesenteret, fattigdom, er alle 

viktige faktorer som hindrer gravide i å få helsehjelpen de trenger. Det er også forskjell innad 

i landene.  Ofte er de med begrenset økonomi og bosatt utenfor storbyene mer utsatt (10).  

 

 

 

 Figur 1.2 Sannsynligheten per 1000 for at et spedbarn vil dø før det fyller fem år (11). 

 

Som vi ser av tabellen over, har antall døde barn under 5 år blitt drastisk redusert de siste 50 

årene.  De siste 20 årene har nedgangen ikke vært like bratt som tidligere, og den lå i år 2009 

på 191,1 av 1000. Dette betyr at om lag 19 % av barn i Mali dør før de fyller 5 år. Zambia er 

tatt med for å sammenlikne med andre U-land i Afrika. Der lå tallet 14,13 %. Vestlige land 

som Norge (3,3 %) og USA (7,8 %) viser at kontrastene på barnedødelighet er store mellom 

U-land og I-land. Lav og dyr tilgang til helsetjenester gjør at barnedødeligheten er høy i Mali. 

Den mest frekvente dødsårsaken i for barn under 5 år i Mali er malaria (11). 
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Figur 1.3 Gjennomsnittlig antall fødsler pr kvinne (12). 

 

Når det gjelder gjennomsnittelig antall fødsler pr kvinne er tallene omvendt. Her er raten 

høyere blant U-landene, og Mali har flest fødsler pr kvinne med en snittverdi på 6,52 fødsler 

pr kvinne. I Norge er snittet tilnærmet 2 fødsler pr kvinne (1,98). Vi ser at tallene er har 

sammenheng. De vestlige landene Norge og USA har lavere fruktbarhetsrate enn Mali og 

Zambia (12). 
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Figur 1.4 Prosentvis endring i innbyggertall sammenliknet med forrige år (13). 

 

Figuren viser den prosentvise endringen i innbyggertall sammenliknet med forrige år. I Mali 

var denne verdien 2,4 % ved år 2009, og i Norge var den 1,2 %. Vi ser av figuren at verdiene 

er veldig ujevne, men i Mali ser det ut som befolkningsveksten har stabilisert seg de fem siste 

årene til å være tilnærmet 2,5 % årlig. I Norge derimot, har vi hatt en drastisk økning. I løpet 

av de siste fem årene, har befolkningsraten vokst fra å være tilnærmet 0,5 % til 1,5 % årlig 

(13). 

 

Disse dataene viser at barnedødeligheten er størst i U-land, men til gjengjeld er fruktbarheten 

mye større enn i vestlige land. Dette slår ut på befolkningsvekstraten, hvor økningen er størst i 

U-landene. 

Dataene er basert på data fra World Bank, World Developement Indicators. 

 

 

 

 

 



17 
 

1.3 Tradisjonell medisin  

 

Tradisjonell medisin har i flere årtusen vært brukt til prevensjon, diagnose og behandling av 

ulike sykdomsplager. Tall fra World Health Organization (WHO), viser at bruken er størst hos 

U-land, og denne bruken har økt spesielt de siste 20 årene. Tradisjonell urtemedisin, 

inneholder i motsetning til konvensjonelle legemidler ofte mer enn et virkestoff. Dette kan 

være ideelt for et samfunn preget av lav kvalitetsmessig og kvantitetsmessig tilgang til 

konvensjonelle legemidler. En lav økonomisk stand, gjerne kombinert med overtro kan være 

faktorer som baner frem for bruk tradisjonell urtemedisin. Et fortrinn for konvensjonelle 

legemidler ovenfor urtemedisin, er dokumentasjonen på sikkerhet og effekt ved bruk. 

Tall fra World Health Organization (WHO), viser at omtrent 1/3 av verdens befolkning, og 

om lag halvparten av Asia og Afrikas befolkning ikke har regelmessig tilgang til 

konvensjonelle legemidler. Tradisjonell medisin er spesielt brukt i disse områdene, både fordi 

det er billigere, gjerne inneholder flere virkestoffer, og derav flere indikasjoner, samt at 

overtro har større innflytelse i disse kontinentene enn f. eks Europa og Nord-Amerika (14). 

 

Afrika har flere tusen år lang kjennskap til urtemedisin. Under kolonitiden, i det 19. og deler 

av det 20. århundre var urtemedisinen undertrykt. Men i dag er situasjonen endret, og at leger 

samarbeider med tradisjonelle behandlere også kjent som healere eller medisinmenn er ikke et 

uvanlig syn. WHO har vært en viktig pådriver for å etablere et godt og ressurssterkt 

helsevesen i Afrika. Tradisjonelle healere har fått en større prioritering, og involveres i dag i 

forskning og undervisning. Erfaringer og lærdom utveksles mellom leger og tradisjonelle 

medisinmenn (15). 

Tradisjonell medisin har vist effekt på flere helserelaterte elementer. I tillegg til å forebygge 

og diagnostisere sykdom, har tradisjonell medisin også blitt brukt i forbindelse med psykisk 

helse. Eldre mennesker, som ofte kan være plaget av kroniske smerter, har også brukt 

tradisjonell medisin. Det har derfor et stort potensial i helsevesener verden over (14). 
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1.3.1 Tradisjonell medisin i Mali 

WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell 

medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. I 2001, var det 32 

foreninger for utøvelse av tradisjonell medisin i Mali. Dette tallet har trolig økt siden den 

gang (14).  

I 1973, ble Avdeling for Tradisjonell Medisin og Det Nasjonale Forskningsinstitutt for 

Medisin og Tradisjonell Medisin i Mali grunnlagt. Disse skulle kaste lys over verdien av 

tradisjonell medisin gjennom vitenskapelig forskning, og for å fremheve medisinmannens 

eller healerens rolle ved tradisjonell medisin. Avdelingen for Tradisjonell Medisin har det 

overordnede ansvar for klassifisering av ulike medisinplanter og deres indikasjoner, samt 

utføre studier på disse og dokumentere effekt, sikkerhet og toksisitet. De arbeider også for å 

fremme bruken av tradisjonell medisin i helsevesenet, og gir også informasjon og råd til 

nasjonale og internasjonale institusjoner som interesserer seg for tradisjonell medisin i Mali.  

På 90-tallet ble det åpnet egne private klinikker for tradisjonell medisin, og produksjonen for 

tradisjonell medisin ble forbedret. Medisinske urter var til salgs over hele landet. Healere og 

medisinmenn fikk mer anerkjennelse. Også farmasøyter fikk selge urtemedisin.  I 1996 ble 

opplæringen blant universiteter og helseorganer tilspisset. Kurs direkte relatert til tradisjonell 

medisin og en tradisjonell farmakope ble et krav i blant annet i den farmasøytiske 

universitetsopplæringen (14). 

 

 
 

På et av Bamakos markeder for urtemedisin. (privat bilde) 
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1.4 Urtemedisin blant gravide 

1.4.1 Studier på bruk av urtemedisiner i U-land. 

Det er gjort få studier på bruk av urtemedisin i Afrika, og ingen i Mali.   

 

Tabell 1.1 Oversikt over Afrikanske studier 

 

 

 

 

 

 

Studsie Beskrivelse Deltakere Metoder Prevalens 
Andre signifikante 

funn 

Fakeye et 
 al.  
 
(2009) (16) 
Nigeria 

Holdninger og 
bruk av 
urtemedisin 
blant gravid 
kvinner I  

595 gravide kvinner 
ved 
svangerskapsklinikker  

Strukturert 
spørreskjema 
Respons rate; 
99% 

67.5 % hadde brukt 
urtemedisin i sin 
ubehandlede originale 
form eller som 
farmasøytiske 
doseringsformer 
hvor 74,3 % foretrakk 
formulerte former. 

 

CA 
Varga et  
al. 
 
 (1997) 

(17) 
 
 Sør 
Afrika 

Kunnskap, 
holdninger og 
bruk av 
isihlambezo 
blant fire 
grupper av 
kvinner i 
KwaZulu/Natal  

218 gravide og ikke 
gravide kvinner 
mellom 15 og 70 år. 
45 tradisjonelle 
healere 

Strukturert 
spørreskjema 
Respons rate; 
≈99 % 

93.6  % av kvinnene 
respondentene svarte at 
isihlambezo 
var populært i bruk. 
Nesten 90 % mente den 
var viktig og nyttefull 
del av 
egenbehandlingen 
under graviditet. 
 

87 % foretrakk og 
kombinere  isihlambezo 
med klinikk basert 
svangerskapsomsorg 
46.6 % følte at 
tradisjonell og vestlig 
svangerskapsomsorg 
var likeverdige med 
tanke på effekt.  

Mabina 
MH et al.  
 
(1997) (18) 
 
 Sør 
Afrika 

Effekten av 
urtemedisin ved 
graviditet  

229 kvinner med 
tidlig fødsel ved King 
Edward VIII 
Sykehuset 

Intervju 

55 % hadde positiv 
erfaring med 
urtemedisin, mens  
45 % hadde negativ. 
Erfaring 
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1.4.2 Studier på bruk av urtemedisiner i I-land. 

Det har også blitt gjort studier over bruk av urtemedisin i Europa og Nord-Amerika. Tabellen 

nedenfor er utarbeidet ved hjelp av Hellen G. Hall sin litteraturgjennomgang på studier i I-

land (2011).  

 

Tabell 1.2 Oversikt over vestlige studier om bruk av urtemedisin i svangerskapet 

Studie Beskrivelse Deltakere Metoder Prevalens Andre signifikante 
funn 

Moussally 
et al. 
 
(2009) (19) 
 
Canada 

Prevalens av  
urtemedisin forbruk 
blant kommende mødre 

3354 mødre 
som hadde 
født 3-8 år før 
studien 

Selv 
administrert 
spørreskjema 
 
responsrate: 
39% 

9 % brukte 
urtemedisin 
under 
graviditeten  

69 % av de som brukte 
urtemedisin, brukte 
vanlig medisin samtidig 
 

Holst et al. 
 
(2009) (19) 
 
Storbritannia  

Prevalens og 
motivasjon for bruk av 
urtemedisin blant 
kommende mødre 
 

578  kvinner 
 
> 20 uker av 
gestasjon 

Selv 
administrert 
spørreskjema. 
 
responsrate: 
55,7 % 

58 % brukte 
urtemedisin 
under 
graviditeten 

Familie og venner var 
hovedkilden til 
informasjon og de fleste 
hadde ikke snakket med 
legen eller jordmoren 
sin før bruk 

Foster et al. 
 
(2006) (19) 
 
Australia 

Prevalens av bruk av 
urtemedisin blant 
gravide 

588  gravide 
kvinner  
 
36-38 uker av 
gestasjon 

Selv 
administrert 
spørreskjema 
 
responsrate: 
83% 

36 % brukte 
urtemedisin 
under 
graviditeten 

Kvinner som hadde et 
ikke-engelsk basert 
morsmål brukte 
urtemedisin i mindre 
grad 

Nordeng and 
Havnen 
 
(2004) (19) 
 
Norge 

Prevalens av bruk av 
urtemedisin blant 
gravide 

400 
postpartum 
kvinner  
 
(1-3 dager 
etter fødsel) 

 
Intervju 

36 % brukte 
urtemedisin 
under 
graviditeten  

Urtemedisin blant 
multigravide kvinner 
mer vanlig.  

Hepner et al. 
 
(2002) (19) 
 
USA 

Prevalens av bruk av 
urtemedisin blant 
gravide 

734 gravide 
kvinner 
 
> 20 uker av 
gestasjon 

Selv 
administrert 
spørreskjema i 
posten 
 
responsrate:  
61 % 
 
 

7 % brukte 
urtemedisin 
under 
graviditeten  
 

De fleste deltakerne 
anså ikke urtemidler 
som medisin 
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1.5 Urtemedisiner kontraindisert under graviditet 

 

1.5.1 Urtemedisiner brukt for å stimulere menstruasjon 

Stimulerer glatt muskel av uterus, og gi sammentrekning av livmoren. Dette vil igjen 

stimulere til fødsel, og kvinnen risikerer et graviditetstap som følge av prematur fødsel. 

Klaseormdrue, reinfann og berberis er eksempler som har vist seg å gi menstruelle 

uregelmessigheter (20). 

  

1.5.2 Alkaloid-innholdende urter 

Alkaloider har mange bruksområder i den medisinske verden. Noen alkaloider ansees å være 

hepatotoksiske og potensielt karsinogene. Visse alkaloider har vist å ha negativ effekt på 

graviditeten. Planteeksempler er valmue, bukkehorn og kalmusrot. Et annet eksempel er kaffe, 

hvor studier har vist at man kan få lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel ved et høyt inntak. Et 

inntak på mer enn 2 kopper kaffe daglig, er ikke anbefalt. Man bør også være varsom på te, 

kakao, pepper og paprika, ettersom de også inneholder alkaloider (20). 

 

1.5.3 Essensielle oljer 

Alle essensielle oljer bør fortynnes ved bruk. Rosmarin kan gi tap av appetitt og 

blodtrykksproblemer dersom det tas oralt, og er derfor kontraindisert under graviditet (20). 

 

1.5.4 Anthraquionon laktiva  

Disse er veldig potente som kan stimulere tarmperistaltikk. Under graviditet kan dette føre til 

overstimulering av tarm eller blære, som igjen kan stimulere livmoren i kvinner, og føre til 

prematur fødsel. Eksempler på anthraquionon laktiva er Senna og Aloe Vera (20). 

 

1.5.5 Urter med effekt på hormonsystemet 

Urter med potensiell effekt på hormonsystemet, og har en potensiell østrogen lignende 

egenskap, gir bekymring til påvirkning av foster og fødselen. Urter inneholdende isoflavoner, 

kan påvirke menstruasjonsyklusen. Andre eksempler er ginseng, linfrø og lakris (20). 
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1.6 Graviditet  

 

1.6.1 Fysiologiske endringer 

Svangerskapet fører med seg mange fysiologiske endringer hos moren. Blodvolumet til den 

gravide er forventet å ha en økning på 40-50 %. Dette skyldtes både økning i plasmavolum og 

erytrocyttvolum. Graden av økning av plasmavolumet er relatert til fosterets vekt, desto mer 

barnet veier, desto større økning. Allerede i første trimester inntrer forandringer for mors 

oksygenbehov. Hjertets minuttvolum øker. Dette skjer delvis på grunn av et økt slagvolum, 

men også grunnet en økt pulsfrekvens. Den gravide vil også få et nedsatt blodtrykk, og et økt 

plasmavolum. Både fosteret, morkaken og den voksende livmoren bidrar til en økt respirasjon 

gjennom svangerskapet. Et større blodvolum fører til at hjertets arbeid øker. Mer blod skal 

pumpes. Minuttvolumet, altså mengde blod som pumpes hvert minutt øker med 40-50 %. 

Dette skyldes både at slagvolumet (mengde blod som pumpes hvert hjerteslag) øker at 

pulsfrekvensen øker. Det anslås at ved slutten av et svangerskap vil mengde luft som pustes 

inn og ut ved hvert åndedrag være økt med 40 % (21,22). 

 

Nyrene øker litt i størrelse, sannsynligvis grunnet økt blodforsyning. Det skjer en stor 

utvidelse av nyrebekkenet og urinlederne. Den økte blodgjennomstrømmingen i nyrene gjør at 

nyrenes arbeid øker betraktelig (21). 

 

Fosteret vekst, økt væskeretensjon og vekst av konsepsjonsproduktene bidrar alle til en samlet 

vektøkning hos moren. Bare livmorens vekt alene øker fra 30 g til ca 1 kg (21,22). 

 

1.6.2 Trimestere under graviditeten  

Graviditeten deles i tre perioder, trimestere. Hvert trimester varer i 3 måneder. Selve 

graviditeten er regnet til å vare i mellom 37-42 uker. Under organogenesen vil alle organers 

anlegg utvikles. Ved det andre trimesteret, vil de ulike organene og organsystemene avslutte 

sin utvikling.  Kroppsproporsjonene vil gradvis begynne å ta form.  Fosteret vokser kraftigst i 

siste trimester. De ulike organsystemene vil ganske tidlig i denne perioden være 

funksjonsdyktige (23). 
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1.6.3 Fødselen 

Mens progesteron har en hemmende virkning på muskelkontraksjoner, vil østrogen ha en 

stimulerende effekt. Mot slutten av graviditeten vil østrogenproduksjonen være sterkt økt, og 

produksjonen av progesteron vil ikke lenger øke. Denne ubalansen vil føre til at 

muskelkontraksjoner vil stimuleres for fullt. I tillegg til den hormonelle påvirkningen, vil også 

hyppigheten av kontraksjonene reguleres mekanisk.  Aktiviteten i uterus øker i ukene frem 

mot fødselen, og regnes med å ha vokst fra 7 til 30 cm i lengde, og 60 g til 1100 g i vekt. 

Fosterets vekt, samt 1 liter fostervann gjør at uterus rett før fødsel totalt vil veie 5-6 kg. De 

glatte muskelcellene i uterus har en evne til å danne rytmiske kontraksjoner. Alt dette, gjør at 

fødselen starter (22,23). 

 

1.7 Komplikasjoner under graviditet – utfordringer for U-land 

 

Komplikasjonene nedenunder står for omlag 80 % av komplikasjonene hos gravide i u-land. 

tilfellene. De gjenværende tilfellene skyldes typiske sykdommer i U-land som malaria, anemi 

og HIV/AIDS, samt en utrygg abort (10).   

 

1.7.1 Blødning 

Normalt, vil livmoren trekke seg sammen etter fødselen, og blodårene vil lukke seg. Dersom 

dette ikke skjer, vil kvinnen blø fra området morkaken var festet. Dette er den vanligste 

blødningsårsaken i etterkant av fødsler (uterusatoni). Rifter i f. eks livmorhalsen, skjeden eller 

huden, er også kjente risikofaktorer til blødning i etterkant av fødsel. Ved å injisere Oxytocin i 

moren, vil livmoren trekke seg sammen slik at blodårene lukker seg og blødningen vil derav 

opphøre. Oxytocin kan brukes trygt i små doser hvis kvinnen er over fødselsterminen, men 

misbruk kan resultere i at fostre og nyfødte barn dør, og at livmoren revner (10, 24,25, 26)  

 

1.7.2 Infeksjoner 

Bakterier både fra morens genitale flora og utenifra kan føre til infeksjon hos moren og barnet 

under graviditeten. Infeksjonen smitter vanligvis opp til barnet ved spredning fra morens 

vagina eller ved direkte kontaktsmitte fra en infisert fødselskanal. Infeksjonene øker faren for 

spontan abort, for tidlig fødsel, redusert fostervekst, medfødte misdannelser eller alvorlig 

fosterinfeksjon (27).  
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Infeksjonsraten kan reduseres ved å oppdage infeksjonen tidlig i startfasen og behandle med 

antibiotika, samt ivareta en god hygiene for å hindre spredning og smitte (10).  

  

1.7.3 Høyt blodtrykk 

Preklampsi under graviditet er forbundet med proteinuri og hypertensjon. Proteinuri er ofte en 

følge av urinveisinfeksjon og feber. Lite fysisk aktivitet vil gi et høyt blodtrykk. Forekomsten 

av urinveisinfeksjoner er høyere blant gravide enn hos kvinner ellers. Eklampsi kjennetegnes 

av kramper, veldig høyt blodtrykk og synsforstyrrelser. Denne tilstanden kan føre til hjerte 

nyre og lungesvikt, som kan føre til dødsfall hos moren. Administrering av magnesiumsulfat 

reduserer kvinnens risiko for å utvikle eklampsi (10,28).  

 

1.7.4 Fistel 

Fistel (fistula) er en graviditetsrelatert skade som kan oppstå i forbindelse med en komplisert 

fødsel. Dette er mest utbredt i U-land, ettersom medisinsk utstyr og pleie er i større grad 

fraværende ved fødsler i U-land enn i den vestlige delen av verden. Dersom barnet har et for 

stort hode for morens bekken eller at barnets plassering i magen før fødsel er ugunstig, kan 

det oppstå fistula. Ubehandlet kan dette blant annet føre til inkontinens og infeksjoner hos 

moren. Ved riktig kartlegging kan man planlegge fødselen og et eventuelt keisersnitt før 

fødselen starter (10).  

WHO har i samarbeid med UNFPA og UNICEF utarbeidet en liste over prioriterte legemidler 

for mor og barn. Listen er utarbeidet med hensyn til å redusere mors og barnets mortalitet. 

Tabell 1.3 – Mors komplikasjoner under fødsel og behandling 

Komplikasjon Behandling 
Blødning etter fødsel Oxytocin, natriumklorid 
Preklampsi og eklampsi Magnesiumsulfat (Kalsiumglukonatinjeksjon 

ved behandling av magnesiumstoksitisitet) 
Infeksjon hos mor under fødsel Ampicillin, Gentamicin, Metronidazol 
Seksuelt overførbare sykdommer Azitromycin (klamydia) 

Cefixim Benzatine (gonore) 
benzylpenicillin (Syfilis) 

For tidlig fødsel Betametason, Nifedipin 
(10) 
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1.8 Alminnelige plager i svangerskapet 

 

Som gravid kan man oppleve plager og ubehag. For å hindre enn reduksjon i livskvalitet og 

verne om svangerskapsomsorgen, er det viktig at legen og annet helsepersonell forebygger og 

behandler disse plagene. 

 

1.8.1 Kvalme og oppkast 

Omtrent 80-85 % av alle gravide vil plages av kvalme og oppkast i første trimester. Rundt 

halvparten av alle gravide er plaget av oppkast.  Denne plagen er mest utbredt i første 

trimester, men kan ofte vare utover 20. svangerskapsuke. Studier har vist at kvalme og 

oppkast ikke vil ha en skadelig effekt på graviditeten. Studier har vist at ingefærkapsler 

sammenliknet med placebo reduserer tendensen til kvalme og oppkast (29).  

 

1.8.2 Halsbrann  

Gravide kvinner kan oppleve ubehag og en brennende følelse i mellomgulvet og svelget. 

Dette kalles for halsbrann. Halsbrann kan ledsages av sure oppstøt og vond smak i munnen. 

Halsbrann ser ut til å skyldes at magesekkens innhold presses tilbake i spiserøret. En 

voksende livmor kan også føre til halsbrann ved at det setter et større trykk på magesekken. 

Halsbrann er mest vanlig i tredje trimester. Helsedirektoratet anbefaler ikke-medikamentelle 

tiltak før eventuelle medikamenter brukes. Det kan være å unngå store måltider, endre 

liggestilling, unngå større fysisk aktivitet i etterkant av mat, samt unngå fettrike matvarer 

(29).  

 

1.8.3 Forstoppelse  

Noen gravide opplever forstoppelse under graviditeten. Symptomene kan være smertefull 

avføring og magebesvær. Årsakene kan være mange. Et lavt innhold av fiber i kosten, lite 

væskeinntak og høyt inntak av jern kan alle forårsake forstoppelse. Også fysiologiske 

endringer relatert til graviditeten, kan være påvirkende. Progesteron påvirker tarmens evne til 

bevegelse, og passasjen vil derav ta lengre tid. I tillegg til et økt fiberinntak kan andre 

kosttilskuddstiltak bidra til forbedring. Kvinnen bør øke sitt inntak av frukt og grønt. Både 

romoppfyllende og mykgjørende midler er tiltak som er egnet for bruk under graviditeten. 

Erfaring har også vist at fysisk aktivitet og økt væskeinntak hjelper. Laktulose kan brukes av 

gravide. Senna preparater har liten dokumentasjon på sikkerhet og bør derfor unngås (29). 
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1.8.4 Hemoroider 

Gravide kan også plages av hemoroider. Som oftest løser problemet seg i etterkant av 

fødselen. Jordmor eller lege kan eventuelt anbefale kremer med betennelsesdempende (eks 

hydrokortison) og lokalbedøvende (lidokain) innholdsstoffer ved utsatte plager (29).  

 

1.8.5 Åreknuter og ødemer 

Progesteron gir ustabile klaffer i venene, og dette fører til redusert drenasje av blod tilbake til 

hjertet. Smerte, tyngdefølelse, nattkramper, nummenhet og prikking er vanlige symptomer. 

Kompresjonsstrømper kan lindre symptomene, men vil ikke hindre åreknutene fra å oppstå 

(29).  

 

1.8.6 Utflod  

Under graviditeten har kvinnen mer utflod enn ellers. Ubehag, lukt, kløe og smerte ved 

vannlating skyldes som oftest bakteriell vaginose eller sopp. Klortrimasol krem brukes til å 

behandle sopp-plager. Dersom det er en bakteriell infeksjon anbefales det å ta kontakt med 

lege. Symptomer som hyppig og trang vannlating, samt svie ved vannlating tyder på 

urinveisinfeksjon (29). 

  

1.8.7 Bekken og ryggsmerter   

En del kvinner plages av rygg- og bekkensmerter. Dette kan påvirke kvinnen både fysisk og 

psykisk.  Plagene kan ofte være så uttalte at de påvirker kvinnens søvn. Smertene brer seg 

som oftest fra korsryggen og mot bekkenet. Årsakene er ikke klarlagt. Behandling hos 

fysioterapeut og kiropraktor er vanlig for å avlaste og forebygge mot smerter (29). 

 

1.8.8 Tretthet  

Tretthet er et gjentagende begrep under svangerskapet. Den mest slitsomme perioden viser 

seg å være det første trimesteret. Anbefalingene er å hvile fra forpliktelser i hjemmet og 

arbeid (29).  

 

1.8.9 Leggkramper  

Rundt 50 % av alle gravide vil opplever å få leggkramper. Selv om krampene i seg selv ikke 

utgjør fare for svangerskapet, oppleves de som plagsomme og smertefulle. Det kan hjelpe å 

strekke og massere ut musklene. Tilskudd av magnesium reduserer krampetilstandene (29).  
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1.9 Fosterets utvikling 

Fosterutviklingen deles opp i tre perioder. 

Den første uken etter selve befruktningen vil det skje en intens celledeling, og celletallet vil 

øke. Den andre perioden, embryonalperioden varer fra 2. til og med 6 uke etter befruktningen. 

Det er i denne perioden celledifferensieringen starter. 

Den siste perioden, fosterperioden er fra 6.uke og utover. De fleste organsystemene vil være 

dannet ved slutten av 6.uke etter befruktningen, og det er i denne perioden man går over til å 

kalle embryoet for et foster (23).  

 
Figur 1.5 Fosterutviklingen (30) 

  

De ulike trinn i fosterutviklingen, med tidsperiode for organutviklingen. For eksempel utvikles 

hjertet fra 3 uke frem til og med uke 8. Deretter vokser det i størrelse frem til fødsel. Den 

lyseblå perioden (uke 6-8) representerer perioden hjertet er mest følsomt for skade ved ytre 

faktorer som infeksjoner og alkohol. 
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Figur 1.6 Utvikling av ekstremiteter (31)  

 

Figuren over viser utviklingen av hender og føtter hos et foster fra den syvende uke frem til 

uke 13. 

 

1.10 Teratogene stoffer  

 

1.10.1 Teratogener 

Et hvert kjemikal eller miljømessig agens som ved vanlige farmakologiske doser har et 

potensial til å forstyrre normal utvikling og resultere i fosterskade er definert som et teratogen. 

Disse fosterskadene kan både være funksjonelle og atferdsmessige. Skaden kan virke på 

mange nivåer og resultere i misdannelse, veksthemming eller kjemisk toksisitet (20). 

 

Det er fire grunnprinsipper for å avgjøre om et legemiddel kan gi fosterskader; 

1) Fosterskaden avhenger av en spesiell substans i en gitt dose ved en bestemt 

administrasjonsrute 

2) Følsomhet for farmakokinetikk og miljømessige faktorer for individet. 

3)Hvilket trinn fosteret er i sin utvikling når det aktuelle teratogenet tas 

4)Virkningsmekanisme til det kjemiske teratogenet 

 

Følsomhet er en viktig faktor. Det er genetisk variasjon fra individ til individ. Følsomheten 

påvirkes av individets gener, kjønn og livsstil (20). 
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Ettersom grunnlaget for fosterets struktur dannes i organogenesen, er dette den mest 

følsomme perioden for teratogener. Hos mennesker er denne perioden 20-70 dager etter den 

første dagen av siste menstruasjonsperiode. Det går ofte 1-3 uker fra moren blir gravid til hun 

finner det ut. Da kan organogenesen, som starter i 3 uke i gang allerede.. Det er mest alvorlig 

dersom moren utsettes for toksiske stoffer mellom 20-60 dager av gestasjon. De to første 

ukene har vi en ”enten eller” effekt. Enten er konsekvensene fatale, og resulterer i 

spontanabort, eller så vil fosteret overleve uten anormaliteter Fra 3-8 uke dannes 

organogenesen. Teratogene skader her kan resultere i misdannelser både i ekstremiteter og 

hjerneskader (23).  

 
 
1.10.2 Teratogensitet og gestasjonsalder 

 

>2 uker Predifferensieringsnivå, lav følsomhet: ”all or none” effekt. Enten ødelegges 

embryo, eller så går det helt fint med det. 

3-8 uker Organogenesen. Dette stadiet er det mest følsomme, og mest utsatt. Det er i 

dette stadiet fosterets organer dannes og formes 

8-32 uke Histogenesen, mindre følsom 

32-48 Funksjonell kjønnsmodning, minst følsom 

 

Tabell 1.3 De ulike trinn i fosterets utvikling fra befruktningen til fødsel og risiko (23) 
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1.10.3 Klassifisering av teratogene stoffer 

European Medicines Agency (EMEA) har utredet en klassifisering for teratogene stoffer, som 

brukes i forbindelse med godkjenning av nye legemidler (32).  

 

Tabell 1.4 EMEA klassifisering - Graviditet 
 

Klasse I forhold til graviditet Anbefalinger 
1 Erfaring fra mennesker viser at aktiv substans forårsaker 

medfødte misdannelser når det blir gitt under graviditet. 
 [eller]  
skadelige farmakologiske effekter på graviditetsforløpet 
og/eller på fosteret/det nyfødte barnet. 

Medikamentet er kontraindisert 
ved graviditet under (trimester) av 
graviditeten.  
 
kvinner i fertil alder må bruke 
sikker prevensjon  under og opptil 
(antall) uker etter behandlingen. 
 

2 Erfaring fra mennesker indikerer / tyder på at den aktive 
substans kan forårsake medfødte misdannelser når det blir gitt 
under graviditet. 
 
A Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter  
[eller] 
B Dyrestudier er utilstrekkelige med hensyn på 
reproduksjonstoksisitet   
 

medikamentet skal ikke brukes 
under graviditet under (trimester) 
av graviditeten, hvis ikke den 
kliniske tilstanden til kvinnen gjør 
behandling med aktiv substans 
nødvendig. 
 
kvinner som kan bli gravide må 
bruke sikker prevensjon  under og 
opp til antall uker etter behandling. 
 

3 Erfaring fra mennesker indikerer / tyder på at aktiv substans 
kan forårsake medfødte misdannelser når det blir gitt under 
graviditet. 
 
Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige 
effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet 
 

medikamentet skal ikke brukes 
under graviditet under (trimester) 
av graviditeten, hvis ikke den 
kliniske tilstanden til kvinnen gjør 
behandling med aktiv substans 
nødvendig. 
 
kvinner som kan bli gravide må 
bruke sikker prevensjon  under og 
(antall) uker etter avsluttet 
behandling. 
 

4 Det er ingen eller begrenset mengde data på bruk av aktiv 
substans hos gravide kvinner. 
 
A Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet  
[eller] 
B Studier på dyr er utilstrekkelige med hensyn på 
reproduksjonstoksisitet  
 

Medikamentet er ikke anbefalt 
under graviditet under (trimester) 
av graviditeten og hos fertile 
kvinner som ikke bruker 
prevensjon. 
 

5 Det er ingen eller begrenset mengde data (utfallet av mindre 
enn 300 graviditeter) på bruk av aktiv substans hos gravide 
kvinner. 
 
Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige 
effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet  
 

Som et forsiktighetstiltak er det 
anbefalt å unngå bruk av 
Medikamentet under graviditet 
under (trimester) av graviditeten. 
 
 
 
 

6 En moderat mengde data (utfallet av mellom 300-1000 
graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller 

Som et forsiktighetstiltak er det 
anbefalt å unngå bruk av 
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føto/neonatal-toksisitet forårsaket av aktiv substans. 
 
A Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet  
[eller] 
B Studier på dyr er utilstrekkelige med hensyn på 
reproduksjonstoksisitet  
 
 

medikamentet under graviditet  
 

7 En moderat mengde data (utfallet av mellom 300-1000 
graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller 
føto/neonatal-toksisitet forårsaket av akti substans 
 
Studier på dyr indikerer ikke reproduksjonstoksisitet  
 

Hvis nødvendig kan bruk av 
medikamentet under graviditet 
under (trimester) av graviditeten 
vurderes. 
 

8 En stor mengde data (utfallet av mer enn 1000 graviditeter) 
indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto/neonatal-
toksisitet forårsaket av aktiv substans. 

Hvis det er klinisk behov for det 
kan medikamentet benyttes under 
graviditet under (trimester) av 
graviditeten. 
 

9 Ettersom systemisk eksponering av aktiv substans er minimal, 
er det ikke forventet noen effekter under graviditet.  

Medikamentet kan benyttes under 
graviditet.  

(32) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabell 1.5 EMEA klassifisering – amming 

Klasse I forhold til amming Klassifisering 
1 Aktiv substans/metabolitter skilles ut i morsmelk hos 

mennesker og effekter har blitt vist hos nyfødte/spedbarn til 
behandlede kvinner som ammer. 
 
[eller]aktiv substans/metabolitter har blitt påvist hos 
nyfødte/spedbarn til behandlede kvinner som ammer. 
Effekten av aktiv substans på nyfødte/spedbarn er ukjent.  
 
[eller] det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om 
effektene av aktiv substans på nyfødte/spedbarn. 
 
[eller] aktiv substans /metabolitter blir skilt ut i morsmelk hos 
mennesker i så stor grad at effekter på nyfødte/spedbarn som 
ammes er sannsynlig. 
 

Medikamentet er kontraindisert 
ved amming 
[eller] skal ikke brukes ved 
amming 
 
[eller] amming skal opphøre ved 
behandling med medikamentet. 
 
[eller] tatt i betraktning fordelene 
av amming for barnet og fordelene 
av behandling for moren, må det 
tas en beslutning om ammingen 
skal opphøre eller behandlingen 
med medikamentet skal 
avsluttes/avstås fra. 
 

2 Det er ukjent om aktiv substans/metabolitter blir skilt ut i 
morsmelk hos mennesker. 
 
[eller] det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om 
utskillelse av aktiv substans/metabolitter i morsmelk hos 
mennesker. 
 
[eller] det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om 
utskillelse av aktiv substans/metabolitter i melk hos dyr. 
 
[eller] tilgjengelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra 
dyr har vist utskillelse av (Aktiv substans)/metabolitter i melk 
(for detaljer se punkt 5.3).> 
 
[eller]fysikalsk-kjemiske data tyder på at aktiv 
substans/metabolitter utskilles i morsmelk. 
 
En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. 
 
 

Medikamentet er kontraindisert 
ved amming  
[eller] skal ikke brukes ved 
amming  
 
[eller] tatt i betraktning fordelene 
av amming for barnet og fordelene 
av behandling for moren, må det 
tas en beslutning om ammingen 
skal opphøre eller om 
behandlingen med det aktuelle 
medikamentet skal avsluttes. 
 
  
 
[eller] amming skal opphøre ved 
behandling med medikmanentet 
 
 

3 Ingen effekt av aktiv substans har blitt påvist i 
nyfødte/spedbarn til behandlede mødre som ammer. 
 
[eller] ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes er 
forventet ettersom systemisk eksponering av aktiv substans er 
minimal hos ammende mødre. 
 
[eller] aktiv substans /metabolitter har ikke blitt påvist i plasma 
hos nyfødte/spedbarn til behandlede mødre som ammer. 
  
[eller] aktiv substans/ 
metabolitter blir ikke utskilt i morsmelk hos mennesker. 
 
[eller] aktiv substans}/ metabolitter blir skilt ut i morsmelk hos 
mennesker, men ved terapeutiske doser av medikamentet er det 
ikke forventet noen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. 
 

Medikamentet kan benyttes ved 
amming. 

(32) 
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Det er kun 1 % av tilfellene hvor årsaken til anormale dysfunksjoner kan bindes til 

legemidler, kjemikalier eller stråling. I de fleste tilfellene (60-65 %) er årsaken ukjent. 

Det er flere kriterier som stilles for å definere et stoff som teratogent. Det skal være 

konsistente funn av to eller flere epidemiologiske studier som viser et sammenhengende 

resultat mellom eksponering og effekt. I tillegg må eksponeringen ha skjedd under 

organogenesen.  Det er også relevant at det er en spesifikk defekt eller syndrom relatert til 

stoffet, slik som vi har med alkohol og fetal alkohol syndromet (33).  

 

1.10.4 Eksempler på teratogene stoffer 

Tabell 1.6 Eksempler på kjemiske stoffer og deres toksiske effekter 

Kjemisk stoff Toksisk effekt på foster 

Alkohol Fetal alkohol syndrom 

Kokain Skader i CNS, nyreskade 

Vitamin A (doseavhengig) Kardiovaskulære skader, skjelett 

misdannelser 

Tetracyklin (etter uke 15) Misfarging av tenner 

                                                                                                                                                (20) 

  
Figur 1.7 Fetal alkohol syndrom som følge av et høyt alkohol inntak under svangerskapet. 

Den nyfødte vil blant annet utvikle misdannelser i ansikt (34)  
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II Hensikt 

 

Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av 

sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant 

gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side.  

 

Oppgaven består av to deler: 

1. Spørreundersøkelse blant healere 

2. Litteraturgjennomgang av utvalgte urter med hensyn på sikkerhet i svangerskapet. 

Følgende elementer ønskes å studeres nærmere; 

1a- Se spesifikt på healeres anbefalinger og behandling for 9 graviditetsrelaterte plager, samt 

malaria, infeksjoner og depresjon. 

1b- Hvordan de anbefalte urter tilberedes og deres dosering. 

1c- Se spesifikt for healers refleksjoner rundt urter som skal frarådes under graviditet, samt 

urter som stimulerer/hemmer melkesekresjonen. 

1d- Belyse bruk, anbefaling/fraråding av 9 utvalgte urter som antas og være mye brukt i Mali. 

 

2a- Gjennomgå sikkerhet og effekt på de mest brukte plantene blant gravide kvinner i Mali 

2b - Belyse kontraindiserte urter som anbefales/frarådes under graviditet og amming. 

 

III Materiale og metode 
 

3.1 Studien 

 

3.1.1 Studiepopulasjon 

 

Studien er en deskriptiv intervjuundersøkelse. Studien ble utført over 8 uker i perioden 

oktober -desember 2011. Det var planlagt å intervjue 50 – 80 healere. 

Litteraturgjennomgangen ble utført i perioden januar 2012 – mars 2012 
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3.1.2 Datainnsamling 

 

Intervjuet foregikk i form av dialog med et strukturert spørreskjema (vedlegg 1) med tolk 

tilstedet. Intervjuene fant sted i perioden oktober-desember 2011. 

Samtykke og aksept fra de intervjuede ble gjort muntlig etter at studien ble forklart til dem på 

deres lokale språk, Bambara. 

Samtaler med healere ble brukt til å innhete informasjon om bruken av de 9 vanligste plantene 

i Mali, samt graviditetsrelaterte plager. Samtalen ble bygget på tillit hvor det felles målet var å 

forbedre helsesituasjonen i lokalsamfunnet og landet, samt bevare og øke kunnskapen om 

medisinplanter. 

 

Intervjuet til healerne var delt i tre deler 

1) Utvalgte graviditetsrelaterte plager, hvor healer fortalte om sin behandling av disse 

2) Healer nevnte skadelige urter som frarådes fra å brukes under graviditet, og urter som 

stimulerer/hemmer melkesekresjonen i forbindelse med amming. 

3) 9 Spesifikke urter som healer responderte på sin erfaring av bruk under graviditet.  

 

Tabell 3.1 Noen av de mest brukte plantene blant gravide i Mali  

 
Navn Bruk 

Opilia celtidifolia  Malaria, sårheling, smerter, hudproblemer 

Ximenia americana   Infeksjoner, malaria, smerter 

Cola cordifolia sim  Smerter, feber, sårheling, diaré 

Combretum glutinosum   Malaria, sårheling, smerter 

Parkia biglobosa Sårheling, smerter, soppinfeksjon  

Trichilia emetica  Malaria,  magesmerter, hemerroider, hudproblemer 

Combretum micranthum Forkjølelse, oppkast, feber, sure oppstøt, malaria 

Lippia chevalieri  Feber, antibakteriell, malaria 

Vepris heterophylla Diuretisk, antipyretisk 

 

Litteratursøk, samt dialog med Professor Drissa Diallo i Mali har vist at overnevnte planter 

er blant de mest brukte i Mali, og derfor velges disse spesifikt for studien. 
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3.1.3 Variable 

 

Det ble stilt både åpne og lukkede spørsmål. Det ble også stilt kontrollspørsmål ved å først 

spørre om healeren hadde behandlet ulike plager, forså å spørre om spesifikke urter. 

 

Sosiodemografiske data; 

-Alder (30-49,50-69,70 <) 

- Bosted (Bamako, Siby, Dioila) 

- Kjønn 

- Antall gravide behandlet pr måned  

Om urtemedisinene 

- Bruk av urtemedisin under svangerskap 

- Bruk av urtemedisin etter svangerskap til å stimulere amming  

- Kartlegging av hvilken urt som ble brukt 

- Kartlegging av bruksområde 

- Kartlegging av når urten ble brukt, varighet og dosering 

- Direkte spørsmål om 9 utvalgte urter, bruk, brukstid og erfaring med disse.  

3.1.4 Databearbeidelse 

 

Dataene fra intervjuene ble lagt inn i SPSS etter at de først ble notert for hånd på 

spørreskjema. Databearbeidelsen ble gjort ved Departement du Medicine Traditionelle i 

Bamako. 

 Departement du Medicine 

Traditionelle, Bamako, Mali, hvor Professor Drissa Diallo er leder. (privat bilde) 
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3.1.5 Etiske aspekter 

 

Studien ble gjennomført i tråd med Helsinki Deklarasjonen av 1964. Studien er godkjent av 

Regional Etisk Komite i både Mali og Norge. Alle data ble behandlet anonymt.  

Studien påførte ikke deltakerne noen ulemper. Godtgjørelsen som ble gitt var en motivasjon 

for deltakelsen, og ble ansett til å ikke påvirke den deltakendes ærlighet og dømmekraft.  

Deltakerne ble gitt et pengebeløp med verdi av 2000CFA som takk for hjelpen. Dette tilsvarer 

ca 24 norske kroner. 

 

3.2 Litteraturgjennomgang 

 

Litteratursøk er utført på de hyppigst nevnte plantene. Planter nevnt 5 eller flere ganger til et 

eller flere av svangerskapsplagene er det utført litteratursøk på. Det er også utført litteratursøk 

på alle de 9 spesifikt utvalgte plantene. I tillegg ble det også utført litteratursøk på planter som 

ble frarådet å brukes av 5 eller flere healerne, samt planter som ble tilrådet til å stimulere 

amming av 5 eller flere healere. Litteratursøket ble utført i tidsperioden januar-mars 2012.  

For hver enkelt plante ble det søkt på beskrivelse og utbredelse, bruksområder, 

innholdsstoffer, biologisk aktivitet og toksiske effekter.  Det ble utført søk gjennom 

oppslagsværk og bøker fra farmakognosi biblioteket på Farmasøytisk institutt, samt databaser 

som Sciencedirect, Scifinder og Google schoolar. Av bøker og oppslagsverk var ”The useful 

plants of West Tropical Africa”, volum 1-4, spesielt brukt til å kartlegge utbredelse og 

innholdsstoffer av flere av plantene. Det ble i litteratursøket lagt hovedvekt på sikkerhet og 

effekt av de ulike plantene, og dette ble hovedsakelig søkt frem gjennom databaser på 

internett. 

 

Det er søkt på engelsk og norsk, slik at litteraturgjennomgangen er basert på studier og 

artikler på disse to språkene. Kjemiske og biologiske studier er særlig vektlagt. Resultater er 

basert på blant annet studier utført in-vivo og in-vitro. 

 

Det er utenfor oppgavens mål og hensikt å gjøre en fullstendig systematisk 

litteraturgjennomgang av hver enkelt plante. Målet var derimot å gi en kortfattet oversikt over 

de mest brukte plantene. 
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IV Resultater 

 

4.1 Sosiodemografiske data 

 

Studien omfattet intervju av 72 healere i Siby, Dioila og Bamako. Healerne ble rekruttert ved 

at den lokale guiden ved det aktuelle stedet på forhånd spredte informasjon om studien.  Både 

mannlige og kvinnelige healere var invitert til å delta.   

 

Det var veldig varierende tidsbruk pr healer. Dette skyldes språkbarrierer mellom tolk og 

intervjuer, samt at enkelte ganger var healeren mindre interessert i å utdype seg, mens de 

andre ganger utdypet seg på et veldig detaljert nivå. Dette resulterte i et stort standardavvik. 

Av totalt 72 intervjuede healere, ble det registrert tidsbruk på 67 av disse. 

Intervjuet av healere varte i snitt 41 min (range 8 -97 minutter) på totalt 29 spørsmål. 

 

Den yngste healeren var 34 år, mens den eldste var 90 år. Gjennomsnittsalderen var 66,6 år. 

Omlag 85 % av healerne var 70 år eller eldre. 46 av healerne (64.0 %) var kvinner.  

Rundt halvparten av healerne arbeidet i Dioila (43.0 %) og halvparten i Siby (43.0 %). De 

resterende var lokalisert i hovedstaden Bamako (14.0 %) 

De fleste behandlet færre enn 20 gravide kvinner i måneden (gjennomsnittlig; 13,4, range: 1 – 

30). 

 

Tabell 4.1 Oppsumering av sosiodemografiske data 

Healer Antall registrert Resultat 

Arbeidsområde 72 av 72 31 Siby (43 %) 
31 Dioila (43 %) 
10 Bamako (14 %) 

Kjønn 26 menn og 42 kvinner av 72 36,1 % menn   
63,9 % kvinner 

Alder 71 av 72 Gj.snitt:                  
66,6 år                    

Antall behandlete gravide pr 
måned 

67 av 72 Gj.snitt: 
13,4 behandlinger pr måned 

Tid – Intervju 67 av 72 Gj.snitt:                   
41 min pr healer      
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En healer hadde ofte hele ansvaret for små lokalsamfunn i landsbyene, som dette i Siby 

(privat bilde) 

 

4.2 Planter ofte brukt i tradisjonell medisin i Mali  

 

Resultater fra feltarbeidet er ramset opp nedenfor. Urter som er nevnt av flere enn 5 healere er 

det foretatt litteratursøk på. 

 

 Tabell 4.2 Urter som ikke skal brukes av gravide 

Urter frarådet bruk ved 
graviditet 

Antall 
healere som 
frarådet 
urten 

Healere som tilrådet bruk av urten og nevnte 
bruksområder (urter som er kontraindisert av 2 
eller flere healere) 

Khaya senegalensis 14 hud (2), forstoppelse (1), hodepine (1), 
tuberkulose (1) 

Opilia celtidifolia  11 hud (17), malaria (13), tretthet (11), 
forkjølelse (1), UVI (1), forstoppelse (3), 
markinfeksjon (1) kroniske smerter (2), 
hodepine (1),  
 
stimulerer appetitt (8), forebygger sykdom hos 
foster (1), magesmerter (1), muskelsmerter 
(1), indre betennelser (1) 
 
 

Cassia sieberiana 7 tretthet (1), kvalme (1), hud (1), forkjølelse 
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(1), malaria (6), forstoppelse (1), kroniske 
smerter (1), hodepine (1), halsbrann (1), andre 
infeksjoner (1), magesmerter (1) 

Nauclea latifolia 5 Kvalme (3), tretthet (1), halsbrann (1), hud 
(2), UVI (1), malaria (14), forstoppelse (3), 
kroniske smerter (3), hodepine (1), depresjon 
(1) 

Trichilia emetica 5 kvalme (2), tretthet (5), hud (8), forkjølelse 
(1), malaria (32), forstoppelse (2), kroniske 
smerter (5), hodepine (1), depresjon (1),  
 
magesmerter (2), appetitt (1), hemroider (1),  

Securidaca 
longepedunculata 

4 kvalme (1), hud (4), forkjølelse (1), hodepine 
(6), depresjon (2) 

Anogeisus leiocarpus 3 kvalme (1), tretthet (1), forkjølelse (1), 
malaria (1), hodepine (1), kroniske smerter (2) 

Adansonia digitata 2 ødem (1) 
Detarium microcarpum 2 UVI (2), hud (1) 
Gloriosia simplex 2 Ingen 
Indigofera tinctoria 2 Ingen 
Swartzia madagascariensis 2 Ingen 

 
 

Ximenia americana 2 halsbrann (7), kvalme (3), tretthet (2), 
forkjølelse (2), UVI (3), malaria (1), 
forstoppelse (1), kroniske smerter (3), 
depresjon (1),  
 
magesmerter (6), forebygger fostersykdom 
(5), halsinfeksjon (3), indre sår (2), 
munninfeksjon (1), feber (1) godt for mors 
helse (1), ribbeinssmerter (1), diare (1), 
hemoroider (1), svimmelhet (1),  
 
 
 

Annona senegalensis 1 - 
Azadirachta indica 1 - 
Burkea africana 1 - 
Cantium sp 1 - 
Cyperus articulatus 1 - 
Crossopteryx febrifuga 1 - 
Erytropleum guineense 1 - 
Fagara zanthoxyloides 1 - 
Ficus dicranostyla 1 - 
Ficus graphalocaspa 1 - 
Guiera senegalensis 1 - 
Herria insignis 1 - 
Mitragyna inermis 1 - 
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Leptadenia hastata 1 - 
Ricinus communis 1 - 
Terminalia sp 1 - 
Wartsia madagascoriensis 1 - 
Vepris heterophylla 1 - 
Vernonia migricans 1 - 
Vernonia nigritiana 1 - 
Antall healere med ingen 
anbefaling 

22  

 
 
 
Tabell 4.3 Urter som stimulerer amming 

Urter som stimulerer amming Antall 
Ficus capensis 11 
Euphorbia hirta 6 
Euphorbia balsamifera 2 
Cissus populnea 1 
Ficus graphalocaspa 1 
Ficus iteophylla 1 
Gloriosa simplex 1 
Lippia chevallieri 1 
Raphionacme 1 
Trichilia emetica  1 
Antall healere med ingen anbefaling 41 
* 11 healere tilrådet kli  
* 3 healere nevnte nøtter som melkestimulerende 
* 1 healer nevnte at dersom melken smaker vondt, kunne man avkoke Striga Sp og 
Heliotropium indicum for deretter å vaske brystet med avkokingen. 
 
 

 
Tabell 4.4 Urter som hemmer amming 

Urter som hemmer amming Antall 
Cassia sieberiana 1 
Khaya senegalensis 1 
Opilia celtidifolia 1 
Securinega virosa 1 
Antall healere med ingen anbefaling 68 
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Tabellene nedenfor lister opp de tilrådete urtene etter indikasjon.  
-Tall nevnt i parantes er det samlede antallet healere som tilrådet urten mot indikasjonen 
etter at det ble spurt spesifikt med planten.  
-Tallet utenfor parantes, er antallet healere som anbefalte urten før kontrollspørsmål med de 
9 urtene ble spurt 

 

Tabell 4.5 Urter mot kvalme 

Urter mot kvalme Antall 
Heliotropium indicum 13 
Combretum micranthum 7 (7) 
Xylopia aethiopica 5 
Mitragyna inermis 4 
Nauclea latifolia 3 
Ximenia americana 3 (3) 
Euphorbia hirta 2 
Psorospermum guineense 2 
Securinega virosa 2 
Starpheta angisifolia 2 
Trichilia emetica 2 (2) 
Vitellaria paradoxa/Butyrospermum parkii 2 
Vitex doniana 2 
Vitex sp 2 
Anogeisus leiocarpus 1 
Annona senegalensis 1 
Antocleista djalonensis 1 
Argemone mexicana 1 
Baissea multiflora 1 
Bauhinia reticulata 1 
Bridelia ferruginea 1 
Cassia alata 1 
Cassia occidentalis 1 
Cassia sieberiana 1 
Cola cordifolia 1 (1) 
Combretum molle 1 
Combretum glutinosum 1 (1) 
Crossopteryx febrifuga 1 
Cussonia barteri 1 
Dioscorea prehensilis 1 
Eclipta prostata 1 
Entada africana 1 
Evolvulus alsinoides 1 
Ficus iteophylla 1 
Hewitia sublobata 1 
Hymenocardia acida 1 
Leptadinia hastata 1 
Lippia chevalieri 1 (1) 
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Nelsonia canescens 1 
Prosopis africana 1 
Pterocarpus erinaceus 1 
Ptilopsis suberosa 1 
Saba senegalensis 1 
Spondias mombin. 1 
Sterculia setigera 1 
Stilosantes erecta 1 
Tamarindus indica 1 
Terminalia macroptera 1 
Vepris heterophylla 1 (1) 
Vernonia colorata 1 
Antall healere uten anbefaling 2 
 

Tabell 4.6 Urter mot tretthet 

Urter mot tretthet Antall 
Opilia celtidifolia 7 (11) 
Afrormosia laxiflora 7 
Guiera senegalensis 7 
Combretum micranthum 7 (10) 
Ipomaea asarifolia 4 
Trichilia emetica 4 (5) 
Annona senegalensis 2 
Cochlospermum tinctorium 2 
Combretum glutinosum 2 (5) 
Cola cordifolia 2 (5) 
Feretia apodanthera 2 
Leptadenia hastata 2 
Saba senegalensis 2 
Vepris heterophylla 2 (2) 
Ximenia americana 2 (2) 
Aframomum melegueta 1 
Anogeissus leiocarpus 1 
Arachis hypogaea 1 
Calotropis procera 1 
Cassia occidentalis 1 
Cassia siberiana 1 
Entada africana 1 
Erythrina senegalensis 1 
Ficus capensis 1 
Heliotropium indicum 1 
Hymenocardia acida 1 
Loeseneria sp 1 
Maerua oblongifolia 1 
Mangifera indica 1 
Mitragyna inermis 1 
Nauclea latifolia 1 
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Ocimum basilicum 1 
Parkia biglobosa 1 (2) 
Paulinia pinnata 1 
Prosopis africana 1 
Pseudocedrela kotschyi 1 
Sansevieria 1 
Stereospermum 1 
Strychnos spinosa 1 
Tamarindus indica 1 
Vepsa tongolensis 1 
Vigna sinensis 1 
Voandzeia subterranea 1 
Lippia chevalieri 0 (1) 
Antall healere uten anbefaling 4 
 
 

Tabell 4.7 Urter mot sure oppstøt og halsbrann 

Urter mot sure oppstøt og halsbrann Antall 
Bauhinia reticulata 5 
Ximenia americana 5 (7) 
Sclerocarya birrea 4 
Vernonia kotschyana 4 
Parkia biglobosa 3 (3) 
Erythrina senegalensis 2 
Guiera senegalensis 2 
Vitus sp 2 
Vitellaria paradoxa/butyrospermum parkii 2 
Acacia nilotica 1 
Borrassus aethiopium  1 
Burkea africana 1 
Cassia sebereana 1 
Cassia tora 1 
Ceratotheca sesamoides 1 
Combretum glutinosum 1 (1) 
Crossopteryx febrifuga 1 
Fagara xanthoziloides 1 
Hibicus sp 1 
Maytenus senegalensis 1 
Moringa oleifera 1 
Nauclea latifolia 1 
Pseudocedrela kotschyi 1 
Pterocarpus erinaceus 1 
Sterculia setigera 1 
Stylosanthes mucronata 1 
Ziziphus mauritania 1 
Vernonia colorata 1 
Antall healere uten anbefaling 21 
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Tabell 4.8 Urter mot hudplager 

Urter mot hudplager Antall 
Opilia celtidifolia 13 (17) 
Trichilia emetica 5 (8) 
Securidaca longepeduculata 4 
Bauhinia reticulata 2 
Borreria verticillata 2 
Khaya senegalensis 2 
Lannea velutina 2 
Aloe sp 1 
Bombax castatum 1 
Borassus aethiopum 1 
Bridelia ferruginea 1 
Calotropis procera 1 
Cassia alata 1 
Cassia siberiana 1 
Cola cordifolia 1 (1) 
Combretum micranthum 1 (1) 
Combretum molle 1 
Cyperus articulates 1 
Daniella oliveri 1 
Detarium microcarpum 1 
Eclipta prostate 1 
Ficus dicranostyla 1 
Guiera senegalensis 1 
Mitracarpus scaber 1 
Mitragyna inermis 1 
Moringa oleifera 1 
Nauclea latifolia 1 
Nelsonia canescens 1 
Psorospermum guineense 1 
Ricinus sp 1 
Sansevieria liberica 1 
Scirpus sp 1 
Striga sp 1 
Terminalia albida 1 
Vernonia colorata 1 
Vitex doniana 1 
Antall healere uten anbefaling 17 

* 8 healere nevnte i tillegg behandling med sheabutter (opphav fra Vitellaria 
paradoxa/Butyrospermum parkii) 
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Tabell 4.9 Urter mot forkjølelse 

Urter mot forkjølelse Antall 
Guiera senegalensis 17 
Crossopteryx febrifuga 6 
Lippia chevalieri  5 (10) 
Combretum micranthum 3 (3) 
Stylosanthes erecta  3 
Combretum glutinosum 2 (2) 
Vitellaria paradoxa/butyrospermum parkii 2 
Vitex sp 2 
Ximenia americana 2 (2) 
Afrormosia laxiflora 1 
Anogeisus leiocarpus 1 
Annona senegalensis 1 
Cassia occidentalis 1 
Cassia sieberiana 1 
Carica papaya 1 
Combretum lecardi 1 
Gardenia sokotensis 1 
Hexalobus monopetalus 1 
Hibicus sp 1 
Hyptis spicigera 1 
Leptadenia hastata 1 
Mangifera indica 1 
Manihot esculenta 1 
Opilia celtidifolia 1 (1) 
Pavetta sp 1 
Portucale sp 1 
Securidaca longepedunculata 1 
Securinega virosa 1 
Trichilia emetica 1 (1) 
Viteriella paradoxa 1 
Vitex doniana 1 
Vepris heterophylla 0 (1) 
Antall healere uten anbefaling 8 
*7 healere nevnte sheabutter (opphav Vitellaria paradoxa/butyrospermum parkii) 
*7 healere nevnte lemon 
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Tabell 4.10 Urter mot UVI 

Urter mot UVI Antall 
Pteleopsis suberosa 6 
Parkia biglobosa 5 (10) 
Accacia nilotica 4 
Leptadenia hastata 4 
Eclipta prostata 3 
Entada africana 3 
Ximenia americana 3 (3) 
Borreria stachyclea 2 
Burkea africana 2 
Coclospermum tinctorium 2 
Combretum micranthum 2 (3) 
Sansevieria liberica 2 
Securiniga virosa 2 
Stilosantes erecta 2 
Strychons spinosa 2 
Acontospermum hispidum 1 
Afromomum meleguata 1 
Azadirachta indica 1 
Bridelia micrantha 1 
Caryca papaya 1 
Cissus guadrangularis 1 
Combretum glutinosum 1 (1) 
Detarium microcarpum 1 
Euphorbia hirta 1 
Ficus thonningii 1 
Gardenia sokotensis 1 
Glossonema boveanum 1 
Heliotropium indicum 1 
Hewitia sublobata 1 
Hibicus sp 1 
Hyptis spicigera 1 
Nauclea latifolia 1 
Lannea alida 1 
Lippia chevallieri 1 (3) 
Phyllanthus reticulatus 1 
Stereospermum sp 1 
Striga sp 1 
Tamarindus indica 1 
Terminalia laxiflora 1 
Xylopia aethiopica 1 
Waltheria indica 1 
Vitellaria paradoxa / Butyrospermum parkii 1 
Opilia celtidifolia 0 (1) 
Antall healere uten anbefaling 16 
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Tabell 4.11 Urter mot malaria 

Urter mot malaria Antall 
Combretum micranthum 17 (46) 
Nauclea latifolia 12 
Mitragyna inermis 10 
Cassia sieberiana 6 
Combretum molle 6 
Trichilia emetica 6 (32) 
Cochlospermum tinctorium 4 
Opilia celtidifolia 4 (13) 
Monotes kartingii 4 
Stylosanthes micronata 4 
Vepris heterophylla 3 (21) 
Vitex doniana 3 
Acanthospermum hispidum 2 
Combretum glutinosum 2 
Entada africana 2 
Guiera senegalensis 2 
Ipomea asarifolia 2 
Manilkara multinervis 2 
Lippia chevallieri 2 (26) 
Parkia biglobosa 2 (18) 
Tamarindus indica 2 
Vernonia colorata 2 
Abrus precatorius 1 
Afrormosia laxiflora 1  
Anogeisus leiocarpus 1 
Antocleista djalonensis 1 
Balanites aegyptiaca 1 
Bridelia ferruginea 1 
Bridelia micrantha 1 
Canthium sp 1 
Carica papaya 1 
Cassia occidentalis 1 
Erythrina senegalensis 1 
Leptadenia hastata 1 
Mangifera indica 1 
Manihot esculenta 1 
Nymfea lotus 1 
Ocimum basilicum 1 
Paulinia pinnata 1 
Prosopis africana 1 
Psidium guajava 1 
Saba senegalensis 1 
Vitellaria paradoxa / Butyrospermum parkii 1 
Vitex simplicifolia 1 
Vitex sp 1 
Cola cordifolia 0 (1) 
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Combretum glutinosum 0 (13) 
Ximenia americana 0 (1) 
Antall healere uten anbefaling 3 

 

Tabell 4.12 Urter mot andre infeksjoner 

Urter mot andre infeksjoner Markinfeksjon / 
Tuberkulose 

Antall 

Crossopteryx febrifuga Tuberkulose 7 
Sclerocarya birrea Tuberkulose 3 
Cochlospermum tinctorium Ikke spesifisert 2 
Gardenia ternifolia Tuberkulose 2 
Ptilopsis suberosa Ikke spesifisert 2 
Acanthospermum hispidum Markinfeksjon 1 
Acacia albida Ikke spesifisert 1 
Aframomum melegueta Ikke spesifisert 1 
Anacardium occidentale Tuberkulose 1 
Asparagus africanus Ikke spesifisert 1 
Borreria stachydea Markinfeksjon 1 
Burkea africana Ikke spesifisert 1 
Cassia sieberiana Ikke spesifisert 1 
Ceiba pentandra Ikke spesifisert 1 
Cordia mixa Markinfeksjon 1 
Elaeis guineensis Ikke spesifisert 1 
Febrifuga occidentalis Tuberkulose 1 
Hibicus sp Ikke spesifisert 1 
Hyptis spicigera Markinfeksjon 1 
Khaya senegalensis Tuberkulose 1 
Ocimum basilicum Markinfeksjon 1 
Opilia celtidifolia Markinfeksjon 1 (1) 
Strychnos spinosa Tuberkulose 1 
Tamarindus indica Ikke spesifisert 1 
Xylopia aethiopica Ikke spesifisert 1 
Xylopia epica Ikke spesifisert 1 
Antall healere uten anbefaling  41 
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Tabell 4.13 Urter mot forstoppelse 

Urter mot forstoppelse Antall 
Cassia alata 9 
Tamarindus indica 4 
Opilia celtidifolia 3 (3) 
Trichilia emetica 2 (2) 
Cassia occidentalis 2 
Combretum micranthum 2 (4) 
Nauclea latifolia 2 
Vepris heterophylla 2 (5) 
Antocleista djalonensis 1 
Balanites aegyptiaca 1 
Bauhinia thoningii 1 
Cassia sieberiana 1 
Centaurea sp 1 
Ceratotheca sesamoids 1 
Cochlospermum tinctorium 1 
Crossopteryx febrifuga 1 
Entada africana 1 
Guiera senegalensis 1 
Gomphrena celosioides 1 
Hibicus sp 1 
Khaya senegalensis 1 
Lannea sp 1 
Leptadenia hastata 1 
Lippia chevalieri 1 (1) 
Lophira lanceolata 1 
Moringa oleifera 1 
Pavetta crassipes 1 
Parinari macrophylla 1 
Strychnos spinosa 1 
Stylosanthes erecta 1 
Stylosanthes micronata 1 
Ximenia americana 1 (1) 
Combretum glutinosum 0 (1) 
Parkia biglobosa 0 (1) 
Antall healere uten anbefaling 25 
* 3 healere mente forstoppelse var et malariasymptom, og hadde derfor ingen spesifikk 
behandling for dette, enn malariabehandlingen. 
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Tabell 4.14 Urter mot kroniske smerter 

Urter mot kroniske smerter Antall 
Guiera senegalensis 6 
Trichilia emetica 4 (5) 
Nauclea latifolia 3 
Vitellaria paradoxa / Butyrospermum parkii 3 
Anogeisus leiocarpus 2 
Burkea africana 2 
Cassia alata 2 
Combretum glutinosum 2 (2) 
Combretum micranthum 2 (3) 
Crossopteryx febrifuga 2 
Opilia celtidifolia 2 (2) 
Mitragyna inermis 2 
Paulinia pinnata 2 
Stylosanthes micranthum 2 
Ximenia americana 2 (3) 
Acanthospermum hispidum 1 
Afrormosia laxiflora 1 
Antocleista djalonensis 1 
Bauhinia reticulata 1 
Cassia albida 1 
Cassita filiformis 1 
Cassia siberiana 1 
Cissus populnea 1 
Cochlospermum tinctorium 1 
Daniella oliveri 1 
Entada africana 1 
Ficus iteophylla 1 
Ficus platyphylla 1 
Hexalobus monopetalus 1 
Indigofera tinctoria 1 
Parinari macrophylla 1 
Pterocarpus erinaceus 1 
Tamarindus indica 1 
Cola cordifolia 0 (1) 
Parkia biglobosa  0 (1) 
Antall healere uten anbefaling 27 
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Tabell 4.15 Urter mot hodepine 

Urter mot hodepine Antall 
Daniella oliveri 12 
Securidaca longepedunculata 7 
Indigofera tinctoria 6 
Commiphora africana 3 
Guiera senegalensis 3 
Bauhinia reticulata 2 
Diospyros mespiliformis 2 
Leptadenia hastata 2 
Mangifera indica 2 
Nauclea latifolia 2 
Securinega virosa 2 
Anogeisus leiocarpus 1 
Antocleista djalonensis 1 
Bombax costatum 1 
Calotropis procera 1 
Cassia siberiana 1 
Cochlospermum tinctorium 1 
Cola cordifolia, lorantus 1 
Combretum micranthum 1 (2) 
Cyperus articulatus 1 
Ficus iteophylla 1 
Gardenia ternifolia 1 
Loeseneriella africana 1 
Khaya senegalensis 1 
Maytanus senegalensis 1 
Parkia biglobosa 1 (2) 
Sclerocarya birrea 1 
Stylosanthes micronata 1 
Tamarindus indica 1 
Antall healere uten anbefaling 15 
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Tabell 4.16 Urter mot depresjon 

Urter mot depresjon Antall 
Commiphora africana 2 
Securidaca longepedunculata 2 
Allium sativum 1 
Daniella oliveri 1 
Feretia apodanthera 1 
Ficus iteophylla 1 
Gardenia ternifolia 1 
Guiera senegalensis 1 
Maerua angolensis 1 
Mangifera indica 1 
Maurea oblongifolia 1 
Mitragyna inermis 1 
Nauclea latifolia 1 
Peristrophe bicalyculata 1 
Prospera mespiliformis 1 
Strychnos spinosa 1 
Tamarindus indica 1 
Trichilia emetica 1 (1) 
Vitex doniana 1 
Ximenia americana 1 (1) 
Antall healere uten anbefaling 55 
 

Tabell 4.17 Urter mot annet 

Urter mot annet Indikasjon Antall 
Acacia nilotica Tykktarmsbetennelse 1 
Adansonia digitata Ødem 1 
Cassia occidentalis Foster ligger ugunstig til i mors 

mage 
1 

Cassia siberiana Magesmerter 1 
Cissus populnea Letter fødselen 1 
Combretum glutinosum Forebygger sykdom hos foster 

Diare 
Oppkast 
Styrker immunforsvaret 
Feber 
Magesmerter 

(4) 
(3) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 

Combretum micranthum Ødem 
Apetittvekker 
Diare 
Forstoppelse 

(4) 
(1) 
(1) 
(1) 

Cola cordifolia Letter fødselen 
Styrker immunforsvaret 
Diare 
Feber 

(8) 
(2) 
(1) 
(1) 
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Forebygger sykdom hos foster 
Muskelsmerter 
Ødem 
 

(1) 
(1) 
(1) 

Crossopteryx febrifuga Lungebetennelse 1 
Entada africana Leversykdom 1 
Ficus capensis Anemi 2 
Ficus platyphylla Ødem 1 
Grewia bicolor Letter fødselen 1 
Nymfea lotus Candida infeksjon 1 
Opilia celtidifolia Apetittvekker 

Indre betennelser/sår 
Magesmerter 
Forebygger sykdom hos foster 
Muskelsmerter 

(8) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

Lantana camara Ødem 1 
Leptadenia hastata Infeksjon i Placenta 1 
Lippia chevalieri Ødem 

Styrker immunforsvaret 
Apetittvekker 
Anemi 
Forebygger fostersykdom 
Indre betennelser/sår 
Feber 
Magesmerter 

1 (3) 
(9) 
(6) 
(3) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
 

Parinari macrophylla Reduserer blødning under fødsel 1 
Parkia biglobosa Indre betennelser/sår 

Forebygger sykdom hos foster 
Hypertensjon 
Ødem 
Feber 
Hemoroider 
Magesmerter 
 

1 (6) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 

Prosopis africana Neseblod 1 
Saba senegalensis Styrker immunforsvaret 1 
Securidaca virosa Indre betennelser/sår 1 
Sclerocarya birrea Hypertensjon 2 
Stereospermum sp Nyrerelatert sykdom 1 
Tamarindus indica Indre betennelser/sår 

Sykdom i placenta/livmor 
1 
1 

Trichilia emetica Magesmerter 
Apetittvekker 
Hemoroider 

(2) 
(1) 
(1) 

Vepris heterophylla Forebygger fostersykdom 
Magesmerter 
Ødem 

(1) 
(1) 
(1) 

Vitellaria paradoxa / Appetittvekker 1 
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Butyrospermum parkii, lorantus 
Vitellaria paradoxa / 
Butyrospermum parkii 

Indre betennelser/sår 1 

Ziziphus mucronata Indre betennelser/sår 1 
Ximenia Americana Indre betennelser/sår 

Magesmerter 
Forebygger fostersykdom 
Halsinfeksjon 
Diare 
Feber 
Styrker immunforsvaret 
Hemoroider 
Munninfeksjon 
Ribbeinssmerter 
Svimmelhet 

1 (2) 
(6) 
(5) 
(3) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

 

Tabell 4.18 Mest brukte planter blant de 12 utvalgte tilstander 

 

Tilstander nevnt 5 eller flere ganger for den enkelte urt er tatt med i denne tabellen 

Plante Indikasjon og antall 
De 9 spesifikt nevnte urtene  
Opilia celtidifolia Hudplager 17, Malaria 13,Tretthet 11, 

Apetittvekker 8 
Ximenia americana  Sure oppstøt og halsbrann 7, Magesmerter 6, 

Forebygger fostersykdom 5 
Cola cordifolia Letter fødsel 8, Tretthet 5 
Combretum glutinosum Malaria 13, Tretthet 5 
Parkia biglobosa Malaria 18, UVI 10, Indre betennelser/sår (6) 
Trichilia emetica  Malaria 32, Hudplager 8, Tretthet 5, 

Kroniske smerter 5 
Combretum micranthum Malaria 46, Kvalme 7, Tretthet 10 
Lippia chevallieri Malaria 26,Forkjølelse 10, Styrker 

immunforsvaret 9, Apettitvekker 6 
Vepris heterophylla Malaria 21, Forstoppelse 5 
Andre urter   
Afrormosia laxiflora Tretthet 7 
Bauhinia reticulata Sure oppstøt og Halsbrann 5 
Cassia alata Forstoppelse 9 
Combretum molle Malaria 6 
Crossopteryx febrifuga Forkjølelse 6 
Daniella oliveri Hodepine 12 
Guiera senegalensis Forkjølelse 17,Tretthet 7, Kroniske smerter 6 
Heliotropium indicum Kvalme 13 
Indigofera tinctoria Hodepine 6 
Mitragyna Inermis Malaria 10 
Nauclea latifolia Malaria 12 
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Pteleopsis suberosa UVI 5 
Securidaca longepedunculata Hodepine 7 
Xylopia aethiopica Kvalme 5 
 

 

 

 

 

Kadi Diallo (til høyre) i intervju med tradisjonell healer i Siby (privat bilde) 
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4.3 Litteraturgjennomgang 

 

4.3.1 Urter som er frarådet av healerne under graviditeten  

11 av de intervjuede healerne frafrådet spesifikt bruk av Opilia celtidifolia under graviditeten 

(oralt inntak).  Av de ikke spesifikke urtene, var det Khaya senegalensis som var mest 

frarådet. 14 healere frarådet bruk av planten under svangerskapet. I tillegg nevnte 4 healere at 

generelt alt med bitter smak skal unngås under graviditeten. Frarådingen av Khaya 

senegalensis foregikk i en jevn fordeling i både Siby, Dioila og Bamako, mens Opilia 

celtidifolia hovedsakelig ble frarådet i Siby og Dioila. 9 healere nevnte at generelt alt med 

bitter smak skulle unngås under graviditeten og henviste til at det kan gi spontanabort.  

 

4.3.1.1 Opilia celtidfolia 

Lokalt navn: Korôgé  

Familie: Opiliaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Opilia celtidfolia er en mye forgrenet busk eller tre som kan bli opptil 10 meter høyt. Det er 

utbredt i både skog og savanna, hovedsakelig i Senegal og Nigeria, men også tørkebelagte 

områder i de tropiske Vest-Afrika. Bladene er veldig bitre i smaken.  

 

Bruksområder 

Planten skal også ha en sterk effekt på fordøyelsessystemet. Stammen og roten er 

vanndrivende og avførende. Kvistene og røttene kan brukes mot søvn problemer (35).  

 

I Mali er planten kjent for å kurere flere sykdommer, deriblant hudsykdommer og malaria. 

Den er også kjent for å ha effekt mot magesmerter og innvollsorm (35).  

I tillegg er den mye brukt mot tretthet- og søvnproblemer. Under feltarbeidet, var hudplager 

den mest rapporterte indikasjonen. 17 healere anbefalte dermalt bruk av planten. 

 

I Elfenbenskysten er avkoking av bladene gitt for å ha en febernedsettende effekt. 

I Nigeria er planten hovedsakelig brukt i veterinærmedisinsk sammenheng. Blad og rot 

avkokes for deretter å gis i klyster form til hester med diaré. Frukten er brukt i en overtroisk 

sammenheng fra å hindre kuer fra å gå seg vill eller bli stjålet. Bladene er blant annet brukt i 
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Senegal mot ødem og som avkok eller dekokt mot tannkjøttsbetennelse (35). 

 

Innholdsstoffer 

Planten inneholder alkaloider i bladene (under 3 %), under 1 % i bark og i overkant av 1 % i 

røtter. Steroider og terpener finnes i barken og røtter, og i spormengder i bladene. Saponiner 

finnes også (35). 
 
Biologisk aktivitet 

En saponinfraksjon av metanolekstraktet av stammebarken ble studert av Shihata et al. 

Resultatene tydet på at Opilia celtidifolia hadde flere egenskaper, deriblant virke mot 

kramper, hypotensiv og hemming av konorar utstrømmingen (36). 

 

Togola et al.påviste en mulig effekt på komplementsystemet. Dette kan forklare den 

tradisjonelle bruken av planten til sårheling og dermatose. Saponininnholdet i planten kan 

være med på å forklare effekten på dermatose og feber, ettersom de er rapportert å være 

antiparasittiske samt immunmodulerende (37).  

Ferske studier har vist at arabinogalactan type II polymere i bladene av planten kan ha et 

fremtidig medisinsk potensial ved at de virker regulerende på inflammasjonsprosessen (38). 

 
Toksiske effekter 

På grunn av plantens bitre smak, frarådes bruk innvortes blant gravide. 11 healere frarådet 

bruken av planten under graviditet. Et høyt alkaloid innhold kan stimulere tarmperistaltikken, 

som igjen kan gi livmorssammentrekninger som kan gi prematur fødsel. 

  
Opilia celtidifolia (39) 
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4.3.1.2 Trichilia emetica  

Lokalt navn: Sula finzan 

Familienavn: Meliaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Trichilia emetica kan bli opptil 10 meter høyt. I tillegg til Mali, er planten er blant annet 

utbredt i Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Uganda. Bladene kan bli opptil 

50 cm lange. Den vokser på områder med inntil 1800 meters høyde (35). 

Bruksområder 

Plantens hovedindikasjon er sårheling, og pulverisert rot brukes mot magesmerter.  

I Mali brukes den også mot blant annet malaria, feber, tretthetsplager, hudplager og 

hypertensjon. Barken er brukt som avføringsmiddel og brekkmiddel, men kun i små doser. 

Det har blitt rapportert dødsfall etter bruk av store doser. Den har også blitt brukt som 

febernedsettende, mot hoste og pustevansker. Den er også blitt brukt mot blant annet 

forstuelser, stivhet i kroppen, ødem og flatulens (35). 

 

Malaria var den mest nevnte indikasjonen i feltarbeidet i forbindelse med planten. 32 healere 

tilrådet bruk av planten i forbindelse med malaria under svangerskapet. 

 

I Vest-Afrika har rotbarken etter avkoking blitt brukt som avføringsmiddel og brekkmiddel. 

Det er også rapportert dødsfall ved altfor høye doser. I Senegal brukes planten mot blant annet 

epilepsi. (35,40) 

 

Innholdsstoffer 

Barken inneholder resiner, noe som forklarer dens sterke bitre smak, samt tanniner. 

Alkaloider og glykosider ser ut til å være fraværende (35). 

 

Biologisk aktivitet 

Anti-innflamatorisk aktivitet har blitt påvist. En studie fra McGaw et al. i 1997 viste at hele 

89 % av prostaglandinsyntesen ble hemmet av etanolekstraktet av planten. Eksempler på 

legemidler som hemmer prostaglandinsyntesen er NSAID som Ibuprofen. Dette kan være 

med på å forklare plantens bruk mot forstuelser ogs stivhet. 

En annen studie av Sanogo et al. viste febernedsettende effekt, som bekrefter den tradisjonelle 
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bruken av planten mot feber. Drissa et al. har påvist at bladdelen har en positiv effekt på 

aktivering av komplementsystemet, noe som kan relateres til den tradisjonelle bruken av 

planten for sårheling (41,42). 

Toksiske effekter 

En bivirkning ved overdosering av planten er diaré og oppkast. Frøene forårsaker brekninger 

og virker avførende. Det frarådes bruk av disse, da små doser kan forårsake toksisitet (41,42). 

Dette kan være med på å forklare at 5 healere frarådet bruk av planten under graviditeten. 

 Trichilia emetica (privat bilde)  
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4.2.1.3 Khaya senegalenis  

Lokalt navn: Diala 

Familie: Meliaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Khaya senegalensis er et tre som er mellom 15-30 meter høyt, og 1 meter i diameter. Khaya 

senegalensis er kjent for å være brukt som ”skyggetre” i Afrika. I tillegg til å dyrkes i 

afrikanske byer for å gi skygge, vokser den på savannen og langs elvebredden (35). 

  

Bruksområde 

Barken er sterk bitter i smaken, og brukes som avføringsmiddel og brekkmiddel etter 

avkoking. Den brukes også som kroppsvask mot dermatose og til sårvask. Planten brukes over 

hele Vest-Afrika, og er også meget kjent for sitt tradisjonelle bruk som febernedsettende (35). 

 

Blant gravide er planten lite brukt i Mali.  Henholdsvis anbefalte en healer planten mot 

tuberkulose, hodepine og forstoppelse, mens 2 healere brukte planten utvendig mot hudplager. 

 

Innholdsstoffer 

Opphavet til den bitre smaken er innholdet av calicedrin, som senere har vist seg å være 

sammensatt av flere ulike triterpenoider. Roten er rapportert å inneholde khayasin, mens det 

har blitt funnet khivorin og swietenin derivater (35). 

 

Biologisk aktivitet 

Studier gjort på gravide rotter, viser at Khaya senegalensis ikke har kontraktil effekt på 

livmoren, og konkluderer med at dette ikke er grunnlaget for aborter (43). 

Khaya senegalensis har en potensiell cytotoksisk effekt (44). 

 

Toksiske effekter 

Ved høye doser, har Khaya senegalensis vist levertoksistiset (45). 

Det er den mest frarådete planten i feltarbeidet. Hele 14 healere frarådet bruk av planten under 

graviditet. Den sterke bitre smaken, skyldes Khaya senegalensis sterke sure egenskaper og er 

mest sannsynlig grunnen til at healere fraråder bruken av urten under graviditeten.   
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 Khaya senegalensis (privat bilde) 

 

 

4.2.1.4 Cassia sieberiana  

Lokalt navn: Sindia 

Familie navn: Leguminosae Caesalpinioideae 

Beskrivelse og utbredelse 

Cassia Sieberiana er en buskformet plante som kan bli opptil 16 meter langt. Den er vidt 

spredt over hele Vest-Afrika, samt Sudan, Uganda og Tanganyika (46) 

 

Bruksområder  

Rotbarken er sterkt vanndrivende, og brukes også som avføringsmiddel. Roten har en bitter 

smak (46).  

I Mali er planten hovedsakelig brukt mot malaria, og malariasymptomer. 

 

I Senegal og ellers i Vest-Afrika er planten brukt mot blant annet forstoppelse, impotens, 

sterilitet, malaria, nyresmerter, feber og ødem. I Gambia kan roten avkokes, og vannet fra 

avkokingen brukes mot ryggsmerter (46). 
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Innholdsstoffer 

Kalsiumoxalat og blåsyre er tilstedet i hele planten.  Roten inneholder steroler, tanniner, 

antraquinoner og sitosterol. I tillegg finnes antraquinoner og tanniner også i bladene. Mest 

sannsynlig er det antraquinonene og den diuretiske effekten av flavoner som gir den 

avførende effekten (46). 

 

Biologisk aktivitet 

Studier har vist at roten har effekt mot G +, men ikke mot G- bakterier eller sopp (46). 

En studierapport fra African Journal of Pharmacy and Pharmacology, viser analgetisk og anti-

inflammatorisk effekt av Cassia sieberiana rot. Studiet ble gjort på mus. Vannekstrakt av 

roten viste at 300mg/kg av Cassia sieberiana hadde tilnærmet lik analgetisk effekt som 

100mg/kg av acetylsalisylsyre. I rotter har man vist at rotekstrakten signifikant reduserte 

karragenan indusert ødem (47). 

Ekstrakter inneholdende flavonoider, alkaloid eller tannin struktur har en anti-innflamatorisk 

effekt. Den anti-innflamatoriske og analgetiske effekten av Cassia sieberiana, skyldes mest 

sannsynlig COX-2 hemming av flavonoid og tannin komponenter (47). 

Departement of botany ved University of Ghana har påvist antimikrobiell aktivitet blant 

Cassia sieberiana (48). 

 

Det høye flavonoidinnholdet skal også gjøre planten antidiuretisk og motvirke diaré (42). 

 

Toksiske effekter 

En artikkel fra African Journal of Biochemistry, mai 2009 viser til toksiske effekter av 

avkokingen til Cassia sieberiana rotbarken i rotter. Resultater viste levertoksisitet og 

nefrotoksisitet. (49). 7 healere frarådet bruken av planten under graviditeten, og begrunnet det 

med dens bitre smak som potensielt abortfremkallende. 

 

En studie ved universitetet i Nigeria konkluderer med at langvarig bruk av store doser (400-

1600mg/kg pr kg kroppsvekt) ekstrakt, kan føre til leverskader. De anbefaler videre lav 

dosering og kort bruk av gangen (200mg/kg pr kg kroppsvekt) (50). 

Lymfocytter forekommer ved akutte inflammatoriske tilstander for å fremprovosere 

immunrespons inkludert antigen gjenkjennelsen. Eosinofiler er potente inflammasjonsceller, 
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mens basofiler som immunmodulerende. Monocytter er makrofager viktig i fysiologiske 

tilstander, og er også såkalte scavenger celler som fanger frie radikaler, samt fjerner 

fremmedlegemer. En økning av disse er observert ved store doser av rotekstraktet av Cassia 

sieberiana (51).  

 

  
Cassia sieberiana (52) 

 

 

 

 

 



65 
 

4.2.1.5 Nauclea latifolia (Sarcocephalus latifolius) 

Lokalt navn: Bari 

Familienavn: Rubiaceae 

Beskrivelse og utbredelse 

Nauclea latifolia er et grønt tre som kan vokse ved høyder opptil 200 meter over havet, og blir 

5-6 meter høyt. Det er utbredt i Vest og sentral Afrika. Treet vokser både i skog og savanna 

(35). 

 

Bruksområder 

Barken er veldig bitter i smaken. Nauclea latifolia er febernedsettende. Den er også brukt mot 

anoreksi og magesmerter. Tradisjonelt er det også brukt som smertestillende mot 

revmatologiske plager og tannverk. Det er også brukt mot hoste. Det brukes som både 

avføringsmiddel og brekkmiddel. Det at den har disse egenskapene gjør at den skal brukes 

forsiktig ved graviditet (35). 

 

Selv om ingen tester har vist effekt mot malaria, brukes den i Mali og Nigeria mot dette i den 

tradisjonelle behandlingen. Den brukes mot tannplager og feber over hele Vest-Afrika. I 

Senegal brukes den mot menstruasjonsplager. Ekstrakter av Nauclea latifolia er brukt mot 

kronisk malaria og som antibakterielt middel. Frukten er brukt mot dysenteri og 

gynekologiske plager (35). 

 

Innholdsstoffer 

Planten er rik på alkaloider, samt resiner og tanniner. Noe saponiner er rapportert. Ekstrakter 

fra blad har også funnet polyfenoler (35,53). 

Biologisk aktivitet 

En studie i Nigeria, viser at ekstrakten av rotbarken av Nauclea latifolia har en antibakteriell 

effekt. Planten har også vist en viss effekt mot utviklingen av malaria parasitten (53). 

Toksiske effekter 

Både in-vivo og in-vitro studier er utført for å studere toksisitet av planten. Resultater har vist 

at Nauclea latifolia in-vitro kan interagere med DNA og gi DNA skader.  

De viktigste giftige forbindelser av planten er indolalkaloider og saponiner. Dette er store 

molekyler som kan kun løses opp ved bruk av organiske løsemidler. Vannekstrakt gjør dette i 
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liten grad, og vil hovedsakelig kun løse opp de ikke toksiske forbindelsene i planten. 

Vannekstraktet inneholder hovedsakelig polyfenoler og saponiner (53). 

 

Nauclea latifolia rot ekstrakt reduserer oxytocin, ergometrin og acetylkolin induserte 

uteruskontraksjoner som kan stimulere til fødsel. Det vil si at planten kan ha en viss anti-abort 

effekt (54).  Det trengs flere studier for å fastlså nytte-risiko effekten av planten i den 

tradisjonelle bruken mot graviditetsplager. Totalt frarådet 5 healere spesifikt planten grunnet 

dens bitre smak. 

 

  

Nauclea latifoila (privat bilde) 
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4.3.2 Urter som stimulerer melkesekresjon 

 

4.3.2.1 Ficus capensis (Ficus.sur) 

Lokalt navn: Toro 

Familie: Moraceae  

Beskrivelse og utbredelse 

Ficus capensis er et rasktvoksende tree som kan bli opptil 35 meter langt. Treet finnes ved 

høyder 2500 meter over havet, oftest langs elvebredden og skogsområder (35). 

 Planten er veldig utbredt i Afrika, og figuren nedenfor marker hvor i Afrika planten befinner 

seg. 

 

 
* Grått område representerer hvor Ficus capensis finnes i Afrika (55). 

 

Bruksområder 

Frøet av Ficus capensis brukes for å stimulere laktogenesen. Andre brukesområder av urten er 

diaré, smerter i livmor, infertilitet, brystsmerter, hoste, sår hals og ødem. Det er også et bredt 

bruk mot spedalskhet (35,55).  

11 healere brukte frø av Ficus capensis for å stimulere melkesekresjon, 1 healer brukte 

planten mot tretthet og 2 mot anemi. Litteratursøk har vist at den brukes til å stimulere 

melkesekresjon også i Ghana. Frøet hamres, for deretter å avkokes i vann. Deretter blandes 

den med sheabutter, slik at den formes til en salve som appliseres på brystet morgen og kveld.  

 

Forskning er viktig for å fastsette plantens toksiske effekt på mennesker, og så langt er 

planten kun i lokalt bruk. 
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Biologisk aktivitet  

En etnobotanisk studie utført i Lagos, Nigeria 2005 viser at Ficus capensis, brukes til å gi en 

økt melkesekresjon hos mor. Andre indikasjoner som er rapportert for planten er blant annet 

dysenteri, ødem, infertilitet, spedalskhet, epilepsi, og gonoré (56). 

 

Studier har også vist en viss antimikrobiell aktivitet i planten (57). 

Innholdsstoffer 

Alkaloider, karbohydrater, flavonoider, tanniner, terpener, resiner, steroler og saponiner er 

alle isolert og påvist fra barken og bladdelen av planten (57). 

 

 
 Ficus capensis frukt (privat bilde) 
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4.3.2.2 Euphorbia hirta  

Lokalt navn: Demba sindji 

Familie: Euphorbiaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Euphorbia hirta er utbredt i Vest-Afrika, samt tropiske områder over hele verden. Det er en 

liten urt med grener som blir 40-50 cm lange (58). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten hovedsakelig brukt til å stimulere melkesekresjonen. Under feltarbeidet, 

nevnte 6 healere at planten stimulerer melkesekresjonen . 

Melkesaften av planten er også brukt til å fremme brystmelk i Elfenbenskysten, Senegal, 

Ghana, Nigeria, Gabon og Kongo. Den kan enten drikkes eller maseres på kvinnenes bryst 

(58). 

 

Planten brukes også som diuretika og som avføringsmiddel ellers i Afrika. Den er i tillegg 

bronkiedilaterende, noe som kan være med på å forklare dens tradisjonelle bruk mot astma. 

Det er også en viss bruk av planten mot smerter og inflammasjoner (58). 

 

Euphorbia hirta er inkludert som en medisin mot akutt diaré i African pharmacopoeia of the 

Organization of African Unity.  

 

Innholdsstoffer 

Tanniner, gallesyre, quercetin, fenoler, fytosteroler, alkoholer og alkaloider er påvist i planten 

(58). 

 

Biologisk aktivitet 

Eksperimenter utført på marsvin viste at melkesaften stimulerte melkesekresjonen  hos 

marsvinene. 

En studie utført ved Engugu sykehuset i Ghana viste at planten tygget med palmeolje 

stimulerte melkesirkulasjonen innen 24 timer (58). 

 

Effekten mot diare skyldes quercetin. Quercetin viste effekt mot diare ved doser på 50mg/kg i 

mus (59) 
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Vandige ekstrakter av planten har vist analgetisk og anti-inflammatorisk effekt av planten. 

Ekstraktet reduserte sterkt frigjøringen av prostaglandiner, og derav hemmet inflammasjon. 

 

Toksiske effekter 

Sløvhet og anoreksi er rapportert ved studier i mus. Det kreves flere studier for å analysere om 

det kan gi utslag for tokiskse effekter hos mennesker også (59). 

 

 Euphorbia hirta (60) 
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4.3.3 Urter som er brukt ved ulike tilstander 
 

4.3.3.1 Ximenia americana  

Lokalt navn: Ntonke/Hongbé 

Familie: Olacaceae  

 

Beskrivelse og utbredelse 

Ximenia americana er et buskaktig tre som blir opptil 5 meter høyt. Veden er gul eller gulrød 

og lukter som sandeltre. Treet kan vokse både med og uten torner. Tornene ligger ved 

bladroten, og er veldig spisse. De er rundt 1-1,5 cm lange. Frukten er over 2.5 cm lang og er 

gul etter modning. Den inneholder en hard stein som er omgitt av fruktkjøtt. Blomsten er 

kremhvit til grønngul. Ximenia americana forekommer i Afrika fra Senegal til Kamerun, samt 

tropiske deler av Amerika og Asia (35). 

 

Bruksområder 

Den tradisjonelle bruken av planten i Mali, omfatter hovedsakelig røttene og bladene. De 

vanligste tilberedningsmetodene er avkok som drikkes eller som pulver som tas inn. 

Planten er hovedsakelig brukt i mot halsbetennelse, halsbrann, kvalme, malaria og 

menstruasjonssmerter (35,61). 

Fra feltarbeidet brukte 7 healere planten mot sure oppstøt og halsbrann. 

 

I Nord-Nigeria blir planten blant annet brukt til behandling av malaria, spedalskhet og 

hudinfeksjoner. I Senegal brukes bladene som et slags plaster over sår, og i Gabon blir de 

brukt i forbindelse med giftige bitt (35). 

 

Innholdsstoffer 

Ferske studier har vist at planten inneholder flavonoider, deriblant quercetin og quercitrin. 

Cyanogenet sambunigrin har også blitt påvist (61). 

  

Biologisk aktivitet 

Ximenia americana har vist antimikrobiell aktivitet. En studie utført i Nigeria, viste at 

bladekstraktet hadde en effekt mot Escherischia coli, Pseudomonas aeruginosa og Candida 

albicans (35). 
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Studier har også vist at Ximenia americana er en potensiell antioksidant, samt at den har en 

antitumor effekt.  Flavonoidene har i tillegg til å ha vist antioksidant effekt, vist seg å være 

enzymhemmende (35,61). 

Rotekstraktet av planten har vist anti-inflammatoriske effekter (35). 

 

Toksiske effekter 

Studier på mus har ikke gitt fatale resultater, men vekttap og rastløshet ble observert (35).  

 

Ximenia americana (privat bilde) 
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4.3.3.2 Cola cordifolia  

Lokalt navn: N’tabanoko/Ntaba 

Familie:Oleaceae 

Beskrivelse og utbredelse 

Cola cordifolia er et stort tre, som kan bli opptil 25 meter høyt. Det finnes hovedsakelig i 

Senegal og Mali. Både bladene, røttene, barken og frøet er brukt i tradisjonell medisin 

(62,63). 

 

Bruksområder 

I Mali er bladene brukt mot magesår, malaria, underernæring og hodepine. 

Barken er brukt mot blant annet forstoppelse, overvekt og ødem (62). 

8 healere brukte planten for å lette fødselen, og 5 mot tretthets- og søvnplager 

I Gambia er barken brukt mot forstoppelse, og bladene til behandling av øyebesvær (63). 

Planten er også en av de mest brukte plantene til sårheling i Mali (37). 

 

Innholdsstoffer 

Pektinlignende polysakkarider er påvist (64). 

 

Biologisk aktivitet 

Få studier med tanke på biologisk aktivitet er gjort på planten. Studier har vist at planten 

inneholder polysakkarider som aktiverer komplementsystemet i kroppen, noe som betyr at 

Cola cordifolia har en potensiell immunmodulerende effekt (64). 

 

Toksiske effekter 

Det er ikke funnet studier som påviser bemerkelsesverdige toksiske effekter av planten, men 

det faktum at 6 healere brukte planten for å lette fødsel, kan tyde på risiko for fare for 

spontabort ved bruk tidlig i graviditeten. Planten bør studeres nærmere for å kartlegge dens 

toksiske effekt blant gravide. 
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 Cola cordifolia (privat bilde) 
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4.3.3.3 Combretum glutinosum 

Lokalt navn: Cangara 

Familie: Combretaceae  

 

Beskrivelse og utbredelse 

Combretum glutinosum vokser i Sahel regionen, og kan bli opptil 14 meter langt. Det kan 

også vokse som en busk. Planten er veldig utbredt i tradisjonell medisin i Vest-Afrika (65). 

 

 

  (66) 

Sahel regionen strekker seg på tvers over hele Afrika gjennom landene; Senegal, Mauritania, 

Gambia, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjad, Sudan, Ethiopia og Somalia. Planten vokser i alle 

de økologiske sonene, og særlig på savanner og ofte i sandaktig jord (66,67). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten brukt mot stivkrampe. Pulveriserte blader blandes med vann, og deretter 

bader man i denne løsningen. Den er også brukt mot blant annet akutt diaré (62,67). 

Data fra feltarbeidet, viste at 13 og 5 healere brukte planten mot henholdsvis malaria og 

tretthet. 

Den har kallenavnet ”bladene som aldri skuffer” og ”medisiners mor” i Senegal. Den brukes 

først og fremst som diuretisk og galledrivende i Senegal. I Gambia brukes den først og fremst 

mot forkjølelse, feber og sår. Pulveriserte blader kan blandes med mat for å forhindre 

mageproblemer (62,67). 
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Andre indikasjoner er vanndrivende, bronkitt, alvorlig hoste, forskjølelse, magespasmer og 

behandling av sår. Det er vanligst med avkoking og drikking (62). 

 

Innholdsstoffer 

Gallesyre, ellaginsyre, flavonoidglykosider og tanniner har blitt isolert fra bladene til 

Combretum glutinosum (67). 

 

Biologisk aktivitet 

Det er gjort få studier på biologisk aktivitet av planten, men studier har vist en større 

bioaktivitet blant de små bladene i forhold til de store. Dette ser ut til å skyldes forskjellen i 

polysakkaridinnholdet i de små og store bladene. Videre forskning kreves for å se om det er 

flere forskjeller som kan gi utslag for den biologiske aktivitetsforskjellen mellom de små og 

store bladene (68). 

 

Toksiske effekter 

Det ble ikke funnet noe som påviste alvorlige toksiske effekter av planten. 

 Combretum glutinosum (privat bilde) 
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4.3.3.4 Parkia biglobosa 

Lokalt navn: Nere 

Familienavn: Mimosoideae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Parkia biglobosa er et tre som kan bli opptil 20 meter høyt forekommer for det meste på tvers 

av Vest-Afrika og inn mot Sør-Sudan. Den finnes for det meste i savannaen (46). 

 

Bruksområder 

I Mali brukes planten mot blant annet urinveisinfeksjoner, malaria, halsbrann og forstoppelse 

(46).  

Under feltarbeidet, nevnte 10 healere planten i forbindelse med urinveisplager. Med unntak av 

malaria, var dette den mest nevnte indikasjonen for Parkia biglobosa. 

  

I Elfenbenskysten og Nigeria brukes barkdelen mot diaré og tannplager. I Gambia er roten og 

bladene hamret sammen, og brukes som en øyelotion (46). 

 

Innholdsstoffer 

Det er en del tanniner i barken. Bladdelen inneholder saponiner. Frukten er rik på sukrose og 

inneholder også proteiner, vitamin B og C, samt aminosyrer (46). 

Det er også blitt påvist steroler, katekiner og triterpener (62). 

 

Biologisk aktivitet 

Agnu et. al har vist at Parkia biglobosa var effektiv mot diaré i mus. Kouadio et. al påviste 

analgetisk og anti-innflamatorisk effekt. Det har også blitt påvist at metanolekstraktet av 

Parkia biglobosa virker beskyttende effekt mot neurotoksiske og cytotoksiske effekter. 

Katekiner har antioksidant egenskaper, noe som kan forklare noen av planten medisinske 

effekter (62). 

 

Frøekstrakt av Parkia biglobosa har vist en termitcidal effect. Alkoholekstrakter var de mest 

effektive (69). 

Studier har også vist antiplasmodial effekt i kampen mot malaria både in-vivo og in-vitro 

(70). 
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Vandige og alkoholholdige planteekstrakter har også vist antimikrobiell aktivitet (71). 

 

Procyanider i planten har også en viss vasorelakserende effekt, noe som kan forklare plantens 

bruk mot høyt blodtrykk (72). 

 

Toksiske effekter 

Umoden frukt gir kraftig diaré, kvalme og oppkast. Man risikerer spontanabort ved inntak av 

ferske umodne frukt. Denne frukten er rapportert å inneholde et alkaloid og en cyanogen 

glykosid (46). 

På tross av dette, er ikke planten frarådet ved bruk under graviditet av healerne. Dette skyldes 

mest sannsynlig mangel på kunnskap om plantens toksiske effekter blant healerne i Mali, og 

flere studier må til for å påvise sikkerhet og effekt av planten. 

 

 Parkia biglobosa (privat bilde) 
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4.3.3.5 Combretum micranthum  

Lokalt navn: Ngolobe 

Familienavn:Combretaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Combretum micranthum er en plante som kan bli mellom 3-5 meter høy. Planten er utbredt 

stort sett over hele Vest-Afrika.  Grenene er veldig sterke, og brukes til å bygge blant annet 

senger og verktøy. Combretum micranthum er mest utbredt i Sub-Sahara, og spesielt Mali, 

Burkina Faso og Senegal (73,74). 

 

Bruksområder 

I Mali brukes planten aller mest mot malaria, tretthet og kvalme. 46 av 72 healere brukte 

Combretum micranthum mot malaria, 10 tretthet, 7 mot kvalme. 

  

Infusjon av bladdelen er veldig vanlig å drikke i Vest-Afrika. Pulverisert rot kan brukes som 

sårrensende. De vanligste bruksområdene i tradisjonelt bruk er for fordøyelsessystemet, 

kvalme og mageproblemer. Ferske blader er brukt som febernedsettende. Planten er i likhet 

som i Mali, også brukt en del mot malaria og malariasymptomer (74). 

 

Innholdsstoffer 

Det har blitt påvist katekiner, tanniner, alkaloider organiske syrer og flavonoider. Det er også 

blitt påvist fenoler i bladene (74).  

 

Biologisk aktivitet 

Benoit et al. påviste plantens antimalariaeffekt.  Studier viste hemming av in-vivo vekst. 

Olajide et. al. har vist plantens anti-inflammatoriske egenskaper. Dette kan være med på å 

forklare plantens tradisjonelle bruk mot feber og sårheling. Ferrea et. al. har påvist antiviral 

aktivitet in vitro mot herpes simplex virus type 1 og type 2. Dette skyldes mest sannsynlig 

katekiner med en antiviral effekt (74). 

Departement Of Biological Sciences i Nigeria har også vist bakteriostatisk og bakteriocidal 

antimikrobiell aktivitet (75). 
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Toksisitet 

Ingen studier på toksikologi er funnet, men plantens hyppige bruk i form av te i Vest-Afrika 

tyder på at det er relativt trygt å bruke. 

  
Combretum micranthum (privat bilde) 

 

4.3.3.6 Lippia chevalieri 

Lokalt navn: N’ganiba 

Familie: Verbenaceae 

Beskrivelse og utbredelse 

Lippia chevalieri en busk som er lokalisert i områder mellom Senegal og Nord-Nigeria. Den 

blir opptil 1 meter høy, og er ofte å finnes i savanna og skog (63). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten brukt mye mot malaria og forkjølelse, men også til daglig bruk i form av te. 

Healere begrunner det med at den har en naturlig helsefremmende effekt, og er generelt sunt 

for kroppen og stimulerer immunforsvaret. Planten er også brukt mot tretthet og 

urinveisinfeksjoner. Under feltarbeidet, anbefalte 26 healere planten mot malaria og 10 mot 

forskjølelse. I tillegg tilrådet 9 healere planten til daglig bruk for å styrke mors immunforsvar. 

 

I Gambia er planten brukt mot forkjølelse, brystsmerter og for å øke blodnivået i kroppen. I 

Senegal er den kjent for å være slimløsende (63). 
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Innholdstoffer 

Essensielle oljer, hovedsakelig i blomstdelen er påvist i planten. Planten inneholder også 

kamfer, sesquiterpener, cineoler, kamfener, pinener (63). 

Biologisk aktivitet 

Bassole et al. utførte i 2005 en studie som påviste antimikrobiell effekt av essensielle oljer i 

blad og blomsterdelen av Lippia chevalieri. Bladdelen var mer effektiv enn blomsterdelen, og 

virket på både G- og G+ bakterier (76). 

 

En studie utført av Mevy et. al bekrefter også antimikrobiell effekt (77). 

Dette kan være med på å forklare den tradisjonelle bruken mot malariasymptomer, forkjølelse 

og urinveisinfeksjoner. 

Toksisitet 

Det er ingen henhold for at planten kan være toksisk farlig, ettersom planten brukes daglig i 

form av te. 

 

  
Lippia chevalieri (privat bilde) 

 

 

 

 



82 
 

4.3.3.7 Vepris heterophylla 

Lokalt navn: Kita kanganiba 

Familie:Rutaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse: 

Planten er utbredt i Mali, Nigeria, Kamerun og Ghana. Den er buskeformet, og blir 2-4 meter 

høy. Den befinner seg i tørr skog, savanna og elvebredder. Blomstene spirer en gang mellom 

slutten av tørkeperioden og starten av regnsesongen (78). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten hovedsakelig brukt mot malaria.  21 healere nevnte planten i forbindelse 

med malaria, og 5 anbefalte den ved forstoppelse. Noen steder i Mali, som i enkelte områder 

av Dioila var planten ikke brukt av healerne. 

Den er også rapportert å ha en febernedsettende effekt (78). 

 

Innholdsstoffer 

Bladene er detektert å inneholde triterpener, alkaloider og flavonoider (78). 

 

Biologisk aktivitet 

Metanolekstrakt av bladene har vist ”scavenging” effekt mot frie radikaler, men dypere 

analyser gjenstår for å få bekreftet dette (78). 

 

Toksisitet 

Ingen toksiske effekter av planten ble funnet under litteratursøket. Dypere analyser trengs for 

å fastslå risiko-nytte effekten av planten (78). 

 

  Vepris heterophylla (privat bilde) 
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4.3.3.8 Heliotropium indicum 

Lokalt navn: Nonsikou 

Familie:Boraginaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Heliotropium indicum er en liten urt som kan bli opptil 1,5 meter høy. Plantens karakteristika 

bærer preg av store og vide blader. Planten finnes i Asia, Amerika og i alle deler av Afrika 

(79). 

 

Bruksområder 

Planten er hovedsakelig brukt mot kvalme i Mali. 13 healere tilrådet planten i forbindelse med 

kvalmebehandling. 

I andre land brukes den blant annet mot infeksjoner, ødem, forkjølelse og som 

febernedsettende. Den er også blitt brukt mot inflammasjoner og revmatisme (79,41). 

 

Innholdsstoffer 

Pyrrolizidin alkaloider som incidin, incidin – N- oksid, acetylindicin, indicinine, supinin er 

alle isolert og påvist å ha hepatotoksisk effect. Frøene inneholdt 12 % olje og 1,8 % nitrogen. 

Det høyeste alkaloid innholdet er funnet i roten (79). 

 

Biologisk aktivitet 

Reddy et. al.har påvist en sårhelende effekt. Kugelman et. al har vist en anti-tumor effekt. Det 

er til nå ingen kliniske studier som er blitt gjort på den kvalmestillende effekten av planten 

(41,80) 

 

Toksiske effekter  

Pyrrolizidin-alkaloider kan være hepatotoksisk og gi leverskade. Disse ekstraheres over i 

melken, og kan derfor være toksisk for fosteret også (79). 
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 Heliotropium indicum (81) 

 

 

4.3.3.9 Xylopia aethiopica 

Lokalt navn: N’ganifing 

Famile:Annonaceae  

Beskrivelse og utbredelse 

Xylopia aethiopica er et eviggrønt, aromatisk tre som kan bli opptil 20 meter i fuktige 

lavområder i skog og savannasoner i Afrika (82). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten hovedsakelig brukt mot kvalme, hvorav 5 healere nevnte planten i 

forbindelse med kvalme under feltarbeidet. Lite informasjon om tradisjonelt bruk i andre land 

er tilgjengelig (83). 

 

Innholdsstoffer 

Essensiel olje ekstrahert fra fruktdelen av Xylopia aethiopica inneholder monoterpener, 

sesquiterpener og diterpen (84). 

 

Biologisk aktivitet 

En fersk studie utført av JohnKennedy N et. al i Nigeria, viser at Xylopia aethiopica frukt 

ekstraktet har en evne til å redusere katekolaminsekresjonen, som igjen vil føre til en redusert 
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konsentrasjon av frie fettsyrer i plasma. Dette vil gi en nedgang i sekresjonen av frie fettsyrer, 

og vi får en nedsatt lipidverdi. Høye lipidverdier kan over tid gi hjerte og kar sykdommer 

(85). 

 

Ekstraktet reduserte også glukosenivået i plasma hos rottene. En mulig mekanisme der kan 

være at Xylopia aethiopica reduserer glukogenesen ved å øke aktiviteten av enzymer som 

blant annet glukose-6-fosfatase og karboksikinase (85). 

 

Natrium og kalium nivået i plasma var høyere hos rottene behandlet med ekstraktet enn 

kontrollgruppen. Dette kan i lengden føre til en forbedret renalfunksjon ved at natrium og 

kalium reabsorbsjonen øker (85). 

 

Det ble også påvist en viss hematologisk doseavhengig effekt av ekstraktet. Det var en 

signifikant økning i Hb, PVC og RBC og blodplatenivået. Økt hemoglobin kan skyldes økt 

jernabsorbsjon. Dette er gunstig for å motvirke anemi (85). 

 

Toksiske effekter 

En studie i Kamerun, har vist toksisk effekt av enkelte terpenoider i Xylopia aethiopica, med 

fatale følger hos forsøksinsekter (86). 

 

 Xylopia aethiopica (87) 
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4.3.3.10 Afrormosia laxiflora 

Lokalt navn: Kolo-kolo 

Familie: Fabaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Bortsett fra at planten er utbredt i Vest-Afrika, ble det funnet lite data som beskriver planten 

(88). 

Bruksområder 

Planten er tradisjonelt brukt i Mali mot tretthets- og søvnproblemer. Under feltarbeidet 

anbefalte 7 healere planten i mot tretthets- og søvnproblemer. 

I Senegal brukes mot planten mot smerter i rygg, nakke og skuldre. Bladene avkokes, deretter 

bader man i løsningen. Rotdelen brukes mot feber og magesmerter. I tillegg brukes den også 

tradisjonelt som energistimulerende (88). 

 

Innholdsstoffer 

Både bladdelen og rotbarken inneholdt blant annet alkaloider, leucoanthocyaniner, 

hjerteglykosider, flavonoider, tanniner, saponiner, steroler, triterpener, mono og 

polysakkarider. Rotbarken inneholdt i tillegg karotenoider, mens kumariner fantes kun i 

bladdelen (88).  

 

Biologisk aktivitet 

Både stammebarken og rotbarken av Afrormosia laxiflora har vist seg å være effektive mot 

Candida albicans (88). 

 

Den lyofiliserte roten av Afrormosia laxiflora ble testet for å se om den hadde en 

krampestillende effekt hos mus. Resultatene var positive, og planten er aktuell for fremtidlig 

behandling av epilepsi og lignende tilstander (89). 

 

Toksiske effekter 

Toksitisitet har blitt testet på mus. Musene reagerte ved å få ristninger over hele kroppen, 

samt diaré. Man observerte også at hunkjønnede mus gikk ned i vekt etter å ha blitt eksponert 

for toksiske ekstrakter over 4 uker (88). 
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 Afrormosia laxiflora (90) 

 

4.3.3.11 Guiera senegalensis 

Lokalt navn: Kudje 

Familie:Combretaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Guiera senegalensis finnes vanligvis i form av en busk og blir mellom 3-5 meter høyt. 

Planten har askegrå stamme, er utbredt over hele Vest-Afrika (91). 

 

Bruksområder 

I Mali er den mest brukt mot kroniske smerter, søvnproblemer og forkjølelse. Totalt 17 

healere brukte planten i forbindelse med forkjølelse.7 healere tilrådet bruk av planten ved 

tretthets- og søvnproblemer, og 6 ved bruk i forbindelse med kroniske smerter.  

Generelt i Afrika er planten også brukt. I tillegg til å brukes mot malaria og hoste, brukes den 

også mot diaré og magesmerter. En te laget fra bladdelen er brukt mot feber (91). 

 

 

Innholdsstoffer 

En studie utført ved Département de Médecine Traditionnelle i Mali påviste tanniner, 

alkaloider, flavonoider, steroler, triterpener, saponosider, kardiotoniske heterocider og 

antracener (91). 
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Biologisk aktivitet 

Eksperimentelle studier har påvist blant annet diaré og sårbeskyttende effekt, samt 

betennelsesdempende, antitussiv og antihypertensiv effekt. Alkaloidinnholdet og 

terpenderivater er trolig det malariaen reagerer på. Plantens effekt mot hoste og 

respirasjonsproblemer skyldes mest sannsynlig tannin innholdet. Antiinflammatorisk, 

antimikrobiell og antikoagulant effekt kan skyldes polyfenolene kumariner (91). 

 

Atferdsmessige effekter av et vandig ekstrakt av Guiera senegalensis på sentralnervesystemet 

av mus og rotter ble undersøkt av Amos et al. Resultatene viste at det vandige ekstraktet av 

Guiera senegalensis reduserte den spontane motoriske aktiviteten i mus, forlenget varigheten 

av phenobarbital sovetid i rotter, og svekket amfetaminindusert stereotype atferd hos rotter. 

Studien hadde resultater som tyder på at det vandige ekstraktet besitter biologiske sedative 

egenskaper (92). 

 

Universitetet i Kharthoum har også påvist en viss hypoglemisk effekt av planten (93). 

 

Toksiske effekter 

En studie utført av Department of Pathology i Sudan, viste at metanolekstraktet av Guiera 

senegalensis hadde en toksisk effekt. Rotter som var injisert med alkohol ekstraktet fikk fatale 

følger. Vannekstraktet var ikke like toksisk. Toksiske konsekvenser som nedsatt nefropati og 

hyperplasi av bukspyttkjertelen ble påvist.  Hyperplasi kan øke insulinproduksjonen, som 

igjen kan forklare plantens hyperglykemiske effekt (94). 

 Guiera senegalensis (privat bilde) 
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4.3.3.12 Bauhinia reticulata  

Lokalt navn: Niama 

Familie: Fabaceae  

 

Beskrivelse og utbredelse 

Bauhinia reticulata er en busk som vanligvis er å finne i daler og fuktige soner. Bladene er 

grågrønne i fargen. Planten er funnet over Afrika fra Senegal til Sudan og Etiopia, og er også 

svært vanlig i Tsjad (95). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten brukt mot blant annet halsbrann, hudproblemer, kvalme, malaria, kroniske 

smerter og hodepine. Det var 5 healere som brukte Bauhinia reticulata i forbindelse med sure 

oppstøt halsbrann under feltarbeidet. Generelt i Vest-Afrika er bladene, med sin sure smak 

brukt til å lage kurer mot forkjølelse (95). 

 

Innholdsstoffer 

Planten er lite dokumentert med tanke på innholdsstoffer. 

 

Biologisk aktivitet 

Det er lite studier utført for å stadfeste plantens biologiske effekt. 

 

Toksiske effekter 

Det ble ikke finnet noen studier som påviste toksiske effekter av planten. 

 

 Bauhinia reticulata (privat bilde) 
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4.3.3.13 Crossopteryx febrifuga 

Lokalt navn: Balembo 

Familienavn: Rubiaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Crossopteryx febrifuga er en busk eller et lite tre, som kan bli opptil 10 meter høyt. Den er 

utbredt på tvers av Afrika i blant annet Senegal, Elfenbenskysten, Sudan, Nigeria, Gambia og 

Mali (35). 

Bruksområder 

I Mali brukes den først og fremst mot forkjølelse. 6 healere under fra feltarbeidet brukte 

planten mot forskjølelse. Barkekstraktet brukes i te mot feber. Man kan også bade i den i form 

av dampbad, eller pulverisere barken og blande den med mat.  

Den brukes også tradisjonelt mot blant annet malaria, kolikk, forstoppelse, hoste og diaré. 

Avkoking av bark brukes også mot hudproblemer og ødem (35).  

 

I Ghana tørkes og pulveriseres rotbarken, før den brukes mot astma. Avkoking av rotbarken er 

brukt i Nigeria og Elfenbenskysten mot forkjølelse. Bladdelen er i Senegal brukt mot 

brystplager. Frøene kan smuldres opp og blandes med salt for å brukes mot hoste (35). 

 

Innholdsstoffer 

Barkdelen inneholder krystallinalkaloid, krossoptin, krosopterin, glykosidet beta quinovin, 

tanniner og terpener (35). 

 

Biologisk aktivitet 

Alkaloidene i planten har en bedøvende effekt, og stimulerer livmorssammentrekningen.  

Krossoptin kan ha en viss hypotensiv og vasokonstriktiv effekt (35). 

 

Crossopterix febrifuga kan også ha en viss positiv effekt på respirasjonssystemet og virke på 

hosterefleksen (96). 

Toksisk effekt 

En studie utført av O. A Salawu I Nigeria indikerte mulig toksitisitet i lever, nyre, testikler og 

livmor ved doser på 1000mg/kg kroppsvekt. Resultater fra studien indikerer på at doser under 

500mg/kg ikke vil gi alvorlige toksiske reaksjoner (97). 
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  Crossopteryx febrifuga (98) 

 

4.3.3.14 Pteleopsis suberosa 
Lokalt navn: Terenifu 
Familienavn: Combretaceae 
 
Beskrivelse og utbredelse 
Planten er populær blant tradisjonelle healere, og er utbredt i Senegal, Guinea, 
Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Mali og Nigeria (99). 
 
Bruksområder 
I Mali brukes planten mot magesår, urinveisinfeksjoner og sure oppstøt. 5 healere brukte 
planten i forbindelse med urinveisinfeksjoner. 

Avkoking av bark brukes mot diare, mens rotbarken har en antiviral og hostedempende effekt 

(99). 

 

Innholdsstoffer 

Det har blitt påvist tanniner, triterpenoider og saponiner i planten (99). 

 

Biologisk aktivitet 

Baba-Moussa et. al. viste i studier at planten har en effekt mot Candida albicans og 

dermatofytter (99). 

 

Den hadde også en antibakteriell effekt mot Helicobakter pylori. Spesielt var 

vannavkokingene effektive, og disse hadde et høyt innhold av tanniner, triterpenoider og 
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saponiner innhold. Disse stoffene, er i tillegg til å være kjent for å være antibakterielle, også 

den egenskap å beskytte slimhinnene i magen fra syre. Dette skjer via en selektiv hemming av 

PGF2α (triterpenoid saponiner) Dette forklarer plantens bruk mot infeksjoner og magesår 

(99). 

 

Innholdsstoffer 

Det har blitt påvist tanniner, triterpenoider og saponiner i planten (99). 

 

Toksisk effekt 

Ingen studier som påviste toksiske stoffer ble funnet (99). 

 

 Pteleopsis suberosa (100) 
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4.3.3.15 Mitragyna inermis 

Lokalt navn: Djun 

Familienavn: Rubiaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Mitragyna inermis er et tre som blir opptil 16 meter høyt, og befinner seg i savanna områder. 

Det finnes på tvers av Vest-Afrika fra Mauritiania til Vest-Kamerun, i Kongo og i Sudan (35). 

 

Bruksområder 

Barken brukes ved blant annet magesmerter, diaré, kvalme, feber og smerter. Den brukes også 

mot malaria og forkjølelse, og 10 healere brukte planten mot malaria. 

Blader blandes med varmt bad og brukes mot reumatisme i Nord-Nigeria (35). 

 

Innholdsstoffer 

Flere alkaloider er påvist, deriblant ryncofillin, mitrinermin i stembark og rotbarken, samt 

isorhyncofyllin og rotundifolin i bladene. En bitter heterosid, quinovin er også påvist (35). 

 

Det er også blitt påvist flavonoider, triterpener, saponisid, katekintannin, steroler og 

polyfenoler i planten (101). 

 

Biologisk aktivitet 

Ryncofillin reduserer blodtrykket ved å øke hjerterytmen, har en lokalanastetisk effekt, og har 

en sterk stimulerende effekt på tarmsammentrekningen (35). 

 

Planten har vist seg å ha en viss antidiabetisk effekt (101). 

 

Vandige ekstrakter av Mitragyna inermis brukt tradisjonelt ble testet ut av Ouédraogo S et. al. 

Resultatene viste at ekstraktet hadde en viss hypotensiv, kardiotropisk og vasodilaterende 

egenskap. En etnobotanisk studie i Ghana har bekreftet plantens effekt ovenfor malaria (102). 

 

Toksiske effekter 

Studier har vist, at planten er relativt trygg å bruke, og ingen alvorlige toksiske effekter er 

påvist (102,103). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ou%C3%A9draogo%20S%22%5BAuthor%5D
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 Mitragyna inermis (104) 

 

 

4.3.3.16 Combretum molle 

Lokalt navn: N’ganiaka 

Familienavn: Combretaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Combretum molle er en busk eller et lite tre som blir mellom 3-13 meter høyt. Den er utbredt i 

store deler av Afrika, og befinner seg i områder fra Sør-Afrikas savanna, men også på tvers av 

Afrika fra Senegal i Vest til Sudan i Øst (105). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten brukt mot hovedsakelig malaria, men også bruksområder er rapportert, som 

til sårheling og smerter. Mot malaria er bladdelen mest brukt, og 6 healere brukte planten i sin 

behandling av malaria (62,106). 

 

I Burkina Faso er barken brukt mot diaré. I Senegal brukes bladene mot ødem, mens I Nigeria 

og Elfenbenskysten brukes planten mot gulfeber (62). 

 

Innholdsstoffer 

Barken har et høyt tannininnhold, og det er også påvist triterpensaponiner (62). 
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Biologisk aktivitet 

Asres et al. påviste at acetonekstraktet av Combretum molle hadde effekt mot sopp og 

bakterier. Ekstraktet hadde høyest aktivitet mot G- organismer, men virket også godt på 

Candida albicans. Studien konkluderte med at Combretum molle hadde både en bakteriocidal 

og fungicidal effekt (62,106) 

 

Ekstraktets høye antibakterielle effekt skyldes trolig det høye nivået av hydrolyserbare 

tanniner i barken av planten (106,107). 

 

Ojewole et al. fant analgetiske, anti-innflamatoriske og kardiovaskulære effekter av 

molsyreglykosid isolert fra Combretum molle blader (62). 

 

McGaw et al. påviste både anti-innflamatoriske egenskaper (62). 

 

Funn på at Combretum molle har antibakteriell og anti-innflamatoriske egenskaper kan være 

med på å forklare den tradisjonelle bruken mot smerter og malaria (62). 

 

Toksiske effekter 

Det ble ikke funnet noen studier som tydet på toksiske effekter av planten. 

 Combretum molle (108) 
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4.3.3.17 Cassia alata  

Lokalt navn: Ko-n’taba 

Familienavn: Caesalpiniacea 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Cassia alata er en busk som blir opptil 5 meter høy. Bladene er formet som fjær, og blir 40-60 

cm lange. Planten finnes i varme områder over hele verden (109). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten spesielt brukt mot forstoppelse. 9 healere tilrådet Cassia alata i forbindelse 

med forstoppelse under graviditeten. 

 

I Elfenbenskysten brukes dekokt av tørkede blader mot hudinfeksjoner. De brukes også oralt 

og utvortes mot soppinfeksjoner som skyldes Candida albicans og bakterielle infeksjoner 

grunnet Escherichia coli (109). 

 

I Nigeria tas dekokt av tørkede blader for å fremskynde fødselen, men i likhet med 

Elfenbenskysten brukes dekokt utvendig mot hudinfeksjoner (109). 

 

Infusjon av tørkede blader brukes som avføringsmiddel i Nigeria, Tanzania og Sierra Leone. I 

Vest-Afrika brukes varmt vann ekstrakt av tørkede blader oralt til å stimulere menstruasjonen, 

og høye bladmengder i avkokingen gir abortfremkalling (109).  

 

Innholdsstoffer 

Høyt innhold av antrakinoner er funnet i hele planten. Steroler finnes i store deler av planten, 

mens flavonoider finnes blomsterdelen. Det ser ikke ut til at det er tilstedeværelse av 

alkaloider i planten, mens tanniner finnes først og fremst i roten og barken (109). 

 

Biologisk aktivitet 

Studier har vist antibakteriell, antifungal og antioksidativ effekt. Andre biologiske studier har 

også vist at Cassia alata kan ha blant annet analgetiske og anti-innflamatorsike evner. 

Plantens tradisjonelle bruk mot hudinfeksjoner, kan forklares av dens antimikrobielle, 

antifungale og anti-innflamatoriske effekter (109). 
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Toksiske studier 

Vandige ekstrakter av bladene viste en nedgang i hemoglobin (Hb) i albinorotter, og rottene 

fikk også mindre matlyst og vekttap. Disse toksiske effektene kan skyldes saponininnholdet i 

planten (109). 

 

Flere studier er gjort på plantens abortfremkallende egenskaper, og resultatene har vært 

negative (109). 

 

Toksiske studier utført på albino rotter har vist at Cassia alata kan forårsake betydelige 

toksiske effekter på rotter og etanolekstrakter og forbindelser fra planten kan gi hepatorenal 

toksisitet. Dette kan skyldes antrakinoners synergiske egenskaper (109). 

 

 Cassia alata (110) 

4.3.3.18 Daniella oliveri 

Lokalt navn: Sana 

Familienavn: Leguminosae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Daniella oliveri er et tre som kan bli opptil 30-45 meter høyt, og finnes på tvers av sentral 

Afrika, fra Senegal i Vest til Angola og Sudan i Øst (46). 

Bruksområder 

I Mali brukes planten hovedsakelig mot hodepine, 12 healere brukte planten i sin behandling 

mot hodepine. 
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Barken brukes mot kolikk og forstoppelse, mens aske av barken brukes mot hodepine. 

I Elfenbenskysten brukes barkinfusjonen og bladdelen mot hodepine, migrene og feber. 

I Senegal brukes barken i tillegg mot nyresmerter, spedalskhet og hud problemer (46). 

 

 

Innholdsstoffer 

Essensielle oljer, terpenoider, samt flavonoidene rutin, narcissin, quercitrin og quercimeritrin 

er påvist (111). 

 

Biologisk aktivitet 

Ekstrakter av blader fra planten har vist antimikrobiell effekt (111). 

Studier har også vist at planten har en sterk effekt mot diaré (112).  

 

Heksanekstraktet av rotbarken har en doseavhengig analgetisk aktivitet i eddikksyre indusert 

smerte hos mus (42). 

 

Metanolekstraktet har vist en anti-inflammatorisk aktivitet (42). 

 

Toksisitet 

Etanolekstraktet av barken forårsaket en signifikant nedgang i kroppsvekt hos mus. Ekstraktet 

førte også til en kompetitiv antagonisme på histamin induserte kontraksjoner av marsvin. 

Metanolekstraktet av barken og bladene kan fore til nevromuskulær blokkade. Bladekstraktet 

hemmet influks av ekstracellulær Ca2+ ved å hemme K+ kanaler. Det ble også påvist en 

antagonist effekt på glattmuskulatur av rotteblærer (42). 

 

 Daniellia oliveri (privat bilde) 
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4.3.3.19 Securidaca longepedunculata  

Lokalt navn: Djoro 

Familienavn: Polygalaceae 

 

Beskrivelse og utbredelse 

Securidaca longepedunculata er en busk eller tre som blir 8-9 meter høyt. Den befinner seg 

for det meste i savanna og skog fra Senegal til Nigeria. Ellers er den også utbredt generelt 

over hele den tropiske delen av Afrika (35). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten hovedsakelig brukt mot hodepine, men også mot hudproblemer. 6 healere 

anbefalte planten i forbindselse mot hodepine, og 4 mot hudproblemer. 

 

I Gambia inhaleres røyk fra brent bark mot svimmelhet. Roten brukes i Nigeria mot 

menstruasjonsproblemer, hoste og revmatisme. Ved små doser virker den også som 

avføringsmiddel. I Senegal er roten brukt mot søvnproblemer, hodepine og migrene. Roten 

pulveriseres og sniffes (35). 

 

Innholdsstoffer 

Det har blitt påvist saponiner. Roten inneholder i tillegg tanniner, metylsalisat, oljesyre og 

alkaloider (35). 

 

Biologisk aktivitet 

Studier har vist at vandig rotekstrakt av Securidaca longepedunculata har antinociceptive og 

antidepressiv liknende effekter med tegn på mulig involvering av opioidreseptorer. Dette kan 

være med på å forklare den tradisjonelle bruken mot smerter, migrene og hodepine (113). 

 

Toksisitet 

Spesielt roten av planten, er ansett å være toksisk ved store doser. Et saponin i roten kan føre 

til alvorlige skader i beinmarg og hemolyse dersom det får kontakt med blod (114). 

 

Rotbarken inneholder 0,42 % metylsalisylat. Ved inntak av 10-30 ml metylsalicylat kan man 

risikere alvorlig forgiftning (114). 
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I Zambia brukes 30 ml metylsalisylat som motgift mot vaginale og rektale problemer (114). 

Ekstraktet av planten har gitt vevsskade hos albinorotter (115). 

 Securidaca longepedunculata (116) 

 

4.3.3.20 Indigofera tinctoria 

Lokalt navn: Gala 

Familienavn: Papilionaceae 

Beskrivelse og utbredelse 

Planten er utbredt i store deler av Afrika og hele Vest-Afrika. Den blir rundt 2 meter høy. Den 

gror i tropiske områder, rundt elvebredder og skog (46). 

 

Bruksområder 

I Mali er planten hovedsakelig brukt mot hodepine (46). 

Under feltarbeidet kom det frem at 6 healere tilrådet planten i behandling mot hodepine. 

 

Ellers i Afrika, er bladene ofte brukt på huden mot hudsykdommer og sår. Det er utarbeidet 

salver, som brukes mot sår, magesår og hemoroider. Ekstraktet av planten brukes også mot 

epilepsi (46). 

 

Innholdsstoffer 

Bladekstraktet av Indigofera tinctoria har påvist tilstedeværelsen av flavonoider, saponiner, 

tanniner, terpener, fenoler og antraquinoner (117). 
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Biologisk aktivitet 

Bladekstraktet har vist seg å være effektivt mot G+ bakterier, men viste ingen effekt mot G- 

bakteriene i studien. Dette kan være med på å foklare den tradisjonelle bruken mot sår (117). 

 

En sterk antioksidant effekt, samt en cytotoksisk effekt er også blitt påvist (117). 

Indigofera tinctoria har også vist en forbedret renal kreatin clearence, og redusert renal total 

protein tap. Planten har vist pankreas og leverspesifikke effekter. Dette kan bane frem for at 

Indigofera tinctoria en dag fremover i tid kan brukes i behandlingen av diabetes (118). 

Planten kan også ha en viss anti-innflamatorisk effekt. Studier har vist en doseavhengig 

analgetisk og anti-innflamatorisk effekt. Dette kan forklare den tradisjonelle bruken mot 

hodepine (119,120). 

 

Toksisk effekt 

Ingen studier med alvorlige toksiske effekter ble funnet. 

 

 Indigofera tinctoria (121) 
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V Diskusjon 

 

5.1 Oppsummering av viktigste funn 

 

* Planter med bitter smak ble generelt frarådet med fare for spontanabort, og de mest 

frarådete hadde holdepunkter for dette i litteraturgjennomgangen 

* Healerne var samstemte på planter som stimulerer melkesekresjonen, og hadde få råd om 

planter som hemmet melkesekresjonen. De mest tilrådete plantene til å stimulere 

melkesekresjonen hadde også hold i litteraturen. 

* Av de utvalgte plantene, var malaria den oftest nevnte tilstanden, og hadde størst samsvar. 

* UVI hadde sammen med sure oppstøt og halsbrann minst samsvar. 

* Det kom flest råd mot malaria og forstoppelse, kvalme og hodepine, som mange healere 

anså som malariasymptomer.  

* Få healere hadde behandlingsanbefalinger mot depresjon. 

 

5.2 Diskusjon av de viktigste funn 

 

De 9 utvalgte plantene var blant de mest nevnte av healerne. Opilia celtidifolia ble for det 

meste anbefalt til utvendig bruk, da de fleste healere frarådet oralt inntak grunnet dens bitre 

smak. Den utvendige bruken var hovedsakelig relatert mot hudproblemer, men også tretthet 

og søvnproblemer. Noen healere tilrådet også innvendig bruk mot malaria og som 

apetittvekker. 

 

Også Khaya senegalensis ble frarådet bruk ved graviditet. Denne ble nevnt langt færre ganger 

i forhold til Opilia celtidifolia. De aller fleste healere som hadde et svar på urter kontraindisert 

under graviditet svarte at generelt alt med bitter smak skulle unngås, og da oppga fortrinnsvis 

Khaya senegalensis og Opilia celtidifolia som eksempler. Opilia celtidifolia ble likevel nevnt 

flere ganger; 

17 mot hudproblemer, 13 mot malaria, 11 mot tretthetsproblemer og 8 som en apetittvekker. 

Khaya senegalensis derimot ble nevnt totalt 5 ganger til sammen; 1 mot hudproblemer, 1 mot 

forstoppelse, 1 mot hodepine og 1 mot tuberkulose.  

Dette betyr ikke nødvendigvis at Khaya senegalensis har en mye større toksitisitetsfare enn 

Opilia celtidifolia.  En forklaring kunne ha vært at Opilia celtidifolia var en av de 9 utvalgte 
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urtene som det ble spurt spesifikt om.  

 

Men data fra feltarbeidet viser faktisk at 13 av 17 healere anbefalte Opilia celtidifolia da de 

ble spurt etter indikasjon (hudproblemer). Kun 4 healere nevnte Opilia celtidifolia da de ble 

spurt spesifikt om planten. Liknende tall ble også observert for tretthets- og søvnproblemer. 7 

healere nevnte planten da de ble spurt etter indikasjon, mot 4 da de ble spurt om bruksområder 

etter planten. Dette aviser teorien om at Opilia celtidifolia har høyere tall enn Khaya 

senegalensis på grunn av at planten var en av de 9 urtene de ble spurt spesifikt om. En mulig 

forklaring for de store avvikene i anbefaling kan være erfaring med planten under 

graviditeten. Opilia celtidifolia er generelt brukt mye mot malaria blant ikke gravide i Mali, 

og det faktum at 13 healere anbefalte planten mot malaria selv for gravide viser at healerne er 

todelt i toksitisitetsfaren av planten.  Det blir viktig i fremtidig forskning å kartlegge den 

faktiske toksiske risikoen for foster under graviditeten ved bruk av Opilia celtidifolia oralt. 

 

En annen av de spesifikke plantene var Trichilia emetica. Planten var kontraindisert av 5 

healere, men var nevnt 32 ganger i forbindelse med malaria og 8 ganger i forbindelse med 

hudplager. Dette er igjen et eksempel på at healerne muligens har mer kunnskap og erfaring 

om enkelte planter. Det kreves også her flere biologiske studier for å fastslå risiko-effekt av 

planten. 

 

I forbindelse med de 9 spesifikke urtene var malaria den mest nevnte indikasjonen. Malaria 

ble totalt nevnt 169 ganger. Alle de spesifikke 35plantene, med unntak av Ximenia americana 

og Cola cordifolia, ble nevnt av healere som effektive mot malaria. 

Det var også den tilstanden med størst samsvar i anbefalt urt. Av de 48 nevnte plantene i 

forbindelse med malaria, var Combretum micranthum, Trichilia emetica og Lippia chevalieri 

nevnt til sammen 104 av 160 ganger. 

 

Combretum micranthum ble nevnt flest ganger av alle plantene imot malaria. Planten ble 

nevnt 63 ganger, hvorav hele 46 av gangene i forbindelse med malaria. Annet enn malaria, 

var tretthets- og søvproblemer den hyppigst nevnte indikasjonen. 

 

Cola cordifolia ble nevnt færrest ganger av de spesifikke urtene. En samling av data for 

indikasjoner nevnt 5 eller flere ganger for hver av de 9 urtene, viste at planten ble nevnt 8 

ganger for å lette fødselen, og 5 ganger mot tretthets- og søvnproblemer. Det at planten brukes 
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tradisjonelt til å lette fødsel gjør at det i fremtiden blir viktig med studier som kan påvise en 

eventuell biologisk mekanisme for å gi en vurdering for risiko for spontanabort. 

Lippia chevalieri var ansett som generelt helsefremmende, og healere opplyste at det var i 

daglig bruk i form av te både av gravide og ikke-gravide i Mali. 

Samtlige av de 9 spesifikke plantene fikk økt oppslutning etter at det ble spurt både etter 

indikasjon og spesifikk plante. Et eksempel er Parkia biglobosa. Planten ble nevnt 5 ganger i 

forbindelse med urinveisinfeksjon da det ble spurt etter indikasjon. Etter at det ble spurt 

spesifikt etter plante, var tallet doblet til 10. Det kan bety at tallene for de ikke-spesifikke 

urtene kunne vært enda høyere dersom det hadde blitt spurt spesifikt om disse. 

 

UVI var også, sammen med sure oppstøt og halsbrann tilstanden med minst samsvar. 

UVI ble med unntak av Parkia bigblosa, nevnt 6 ganger i forbindelse med Ptelopsis suberosa, 

4 ganger i forbindelse med Accacia nilotica og Leptadenia hastata, samt 3 ganger i 

forbindelse med Entada africana, Eclipta prostata og Ximenia americana. 

 

For sure oppstøt og halsbrann var tallende liknende. Ximenia americana ble nevnt totalt 7 

ganger, mens Bauhinia reticulata ble nevnt 5 ganger. Sclerocarya birrea og Vernonia 

kotschyana ble nevnt 4 ganger hver.  

 

Av de ikke spesifikt nevnte plantene, var Guiera senegalensis nevnt oftest for bruksområder 

brukt av 5 eller flere healere. Planten ble anbefalt 17 ganger i forbindelse med forskjølelse, 7 i 

forbindelse med tretthet og 6 ganger ble planten anbefalt mot kroniske smerter. 

 

På spørsmål om urter som stimulerer amming, anbefalte en del healere Ficus capensis 

(fruktdelen). Denne tradisjonelle bruken er også utbredt i resten av Afrika, samt støttet av 

biologiske studier, deriblant den fra Nigeria i 2005 som viste en økt melkesekresjon hos 

mødre som brukte planten. 68 av 72 healere visste ikke om planter som kunne hindre 

melkesekresjonen. De 4 som svarte, hadde alle ulike svar; 

4 healere mente at henholdsvis Cassia siebereiana, Khaya senegalensis, Opilia celtidifolia og 

Securinega virosa ville hemme melkesekresjonen. Det er ikke funnet belegg for dette i 

litteraturen. 

 

En stor andel av healerne hadde ingen spesifikk behandling mot hodepine og kvalme, de anså 
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det som et malariasymptom og foreslo urter som brukes i forbindelse med malaria. En del 

healere derimot foreslo Heliotropium indicum mot kvalmeplagene. 

 

Kvalme var den indikasjonen med det bredeste behandlingspekteret. Til sammen tilrådet de 

72 healerne 50 ulike urter med kvalmestillende effekt. Kun 14 avurtene ble nevnt 2 eller flere 

ganger. Heliotropium indicum ble anbefalt 13 ganger, og Combretum micranthum 8 ganger. 

 

Depresjon var indikasjonen som ble omtalt minst av healerne. 20 planter ble nevnt i 

forbindelse med depresjon, hvorav kun Commiphora africana og Securidca longepedunculata 

ble nevnt 2 ganger. Resten av plantene ble nevnt kun 1 gang. Dette kan ha sammenheng med 

at depresjon generelt ikke behandles i like stor grad som i Afrika som i Europa. Mens det i 

Europa finnes legemidler spesifikt i behandlingen mot depresjon, ser det ut til at depresjon 

ikke har den samme definisjonen i den fattigere delen av verden. I et land med lav 

infrastruktur og mye fattigdom, kan det være at de ikke gjenkjenner eller setter navn på 

depresjon i like stor grad som i den vestlige delen av verden. 

 

Det kan også skyldes at oppfatningen av hva depresjon innebærer, er en annen i Mali enn i 

Norge og Vesten. Mens det i Norge inkluderer nedstemthet, endret matlyst og søvnplager, kan 

”symptomene” være annerledes i Afrika. 2 healere anså depresjon som et malariasymptom. 

En annen healer hadde samme behandlingsregime mot depresjon som mot hodepine. 

Tretthet hadde en jevn fordeling av spesifikt 5 planter som ble tilrådet. Afrormosia laxiflora, 

Guiera senegalensis og Opilia celtidifolia ble alle nevnt 7 ganger hver, mens Opilia 

celtidifolia og Combretum micranthum ble nevnt henholdsvis 11 og 10 ganger. 

Malaria, kvalme og forstoppelse hadde en god behandlingsrelasjon. En årsaksfaktor til dette, 

er at flere healere anså kvalme som et malariasymptom, og hadde derfor samme behandling 

for malaria som for kvalme. Et eksempel er Combreum micranthum. Planten ble nevnt 8 

ganger i forbindelse med kvalme, og 46 ganger i forbindelse med malaria. 

 

Undersøkelsens siste spørsmål ”andre kommentarer” fikk minst respons av alle spørsmålene. 

Dette skyldes mest sannsynlig tidsbruken. Selv om ikke mange hadde kommentarer til dette 

spørsmålet, betød det ikke at de ikke hadde mer å si. Det faktum at flere healere hadde ventet i 

timesvis i kø, og at de intervjuede healerne ofte følte at de hadde sittet altfor lenge, førte til at 

vi fikk lav respons. Kun 8 av healerne hadde kommentarer å tilføye; 
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- 3 av healerne mente at det ikke var en garanti for at tradisjonelle legemidler ville holde, og 

at de anbefalte sykehus og konvensjonelle legemidler ved manglende effekt 

- 1 healer nevnte at barn var en velsignelse som man måtte ivareta 

-1 healer nevnte at det er viktig å holde seg frisk å passe på sykdommene sine under 

graviditeten.  

- 1 healer nevte at man skulle unngå bruk av Lippia chevalieri dersom man hadde anemi. 

- 1 healer nevnte at Stylosanthes erecta, Vepris heterophylla og Combretum micranthum 

generelt var å anbefale under graviditeten under å spesifisere mot hva eller hvorfor. 

- 1 healer mente at Parinari macrophylla og Trichilia emetica kunne brukes mot alle 

graviditetsrelaterte plager. 

Healers betydning og påvirking under svangerskapet for den gravide ser ut til å være sentral. 

Healerne hadde en samstent anbefaling til de ulike indikasjonene, noe som kan tyde på at det 

er kvalitet i behandlingen. 

Litteraturgjennomgangen viste at healers råd om tradisjonell bruk av plantene var i stor gard i 

samsvar med litteraturen. Ofte var den tilrådete tradisjonelle bruken delvis eller helt bekreftet 

av biologiske studier. Plantene som stimulerte amming, viste seg i litteratursøket også å være 

brukt i andre deler av Afrika. De mest frarådete urtene hadde ofte en bitter smak, og 

litteraturgjennomgangen viste at innholdstoffene i disse var alkaloider, noe som øker faren for 

spontanabort. 

 

 

5.2 Begrensninger og styrker ved studien 

 

Studiens viktigste begrensning var språkbarrieren. Ofte var det 4 språk å håndtere på en gang, 

engelsk, norsk, fransk og lokalspråket bambara. Ofte måtte tolken oversette fra bambara til 

fransk, for så å gi en forklaring på engelsk. Svarene fra healerne ble notert på spørreskjemaet 

av både tolken (fransk) og studenten (norsk/engelsk).  

En annen barriere var tiden. Spesielt blant de eldre healerne, opplevde man at de ikke kunne 

oppleve å bli lei etter 15-20 min, slik at de hoppet over flere spørsmål. 

 

På grunn av antallet planter kunne man ikke gå veldig i dybden på hver enkelt plante. Dette er 

en bevisst selvvalgt begrensning ved litteraturgjennomgangen. 
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Det at både tolken og studenten noterte for hånd, gjorde at man kunne gå videre ved tidspress 

for så å sammenlikne svarene senere i Departement Du Medicine Traditionelle, samt at 

eventuelle oversettelsesproblemer ble oppklart. Totalt ble data lagret på 3 steder; SPSS, for 

hånd av tolken og for hånd av studenten. Dette gjorde at man fanget mer opp i etterkant. 

 

En annen styrke ved studien var at tolken vår var botaniker. Dette gjorde at han rask kunne 

oppklare hvilken plante det dreide seg om dersom healeren hadde problemer med å forkare 

hvilken plante det var. 

 

5.3 Fremtidig forskning 

 

Det kreves en dypere forskning av sikkerhet og effekt ved bruk av urtene under 

svangerskapet. Det trengs mer forskning, spesielt for de mest brukte plantene for å 

bekrefte/avkrefte om den tradisjonelle bruken kan gi utslag i moderne medisin. En god del 

planter hadde flere bruksområder, og litteratursøk av de mest brukte plantene har vist at de har 

et stort medisinsk potensial.  

 

I tillegg til epidemiologiske studier, trengs de biologiske studiene for å kartlegge de aktive 

substanser og bivirkninger av plantene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

VI Konklusjon 

 

Bruken av tradisjonell medisin i Mali er utbredt både blant gravide og ikke gravide. Særlig ut 

på landet er urtemedisin bredt utbredt i bruk. Hva den enkelte healer anbefalte, ble ofte 

gjenspeilet av de andre healerne fra samme området. Dermed kan man konkludere med at 

anbefalinger og behandlinger ofte var stedsspesifikt.   

 

Grovt sett ser man også en tendens til at planter med bitter smak ble frarådet med en 

begrunnelse på at det kunne være fare for spontanabort. 

 
Enkelte indikasjoner har stort samsvar, som hud og forskjølelse. Disse er også vanlige plager 

utenfor graviditeten. Andre indiksasjoner hadde ikke like godt samsvar, som f.eks UVI og 

halsbrann. At tilstander som rammer hele befolkningen har mer samsvar, er mest sannsynlig 

grunnet healeres erfaring med indikasjonen.  

 

Mange av plantene hadde studier som belegg for deres tradisjonelle bruk. Spesielt planter som 

ble anbefalt mot samme indikasjon på flere områder så ut til å skille seg klart ut med tanke på 

dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Litteraturgjennomgangen viste at mange av plantene 

hadde studier som belegg for deres tradisjonelle bruk. Rådene om urter som var skadelige i 

svangerskapet hadde samsvar med funn fra litteraturgjennomgangen. 

 

 

Tradisjonell medisin i Mali mot graviditetsrelaterte plager har et potensial, men veien er 

fortsatt lang. Det kreves flere studier på sikkerhet og effekt (privat bilde). 
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Vedlegg – Spørreskjema for feltarbeidet  

 

A. INFORMATION ABOUT THE HEALER 
 

1. The healer’s work-area:   
2. The healer’s gender: 

� Man 
� Woman 

3. Age: 
4. How many pregnant women do you treat monthly : 

 

B. USE OF HERBAL REMEDIES DURING PREGNANCY 

5. Pregnancy related illness 
Here are some common problems during pregnancy. What is your treatment against it? 
 
Condition Treatment  
1. Nausea? 

 
 
 
 

 

2. Tiredness or sleeping problem? 
 
 
 
 

 

3. Heartburn problems? 
 
 
 
 

 

4. Skin problems? 
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5. Common cold? 
 
 
 
 

 

6. Urinary tract infection? 
 
 
 

 

 
7. Malaria ? 

 
 

 

8. Other infection (tuberculosis, 
worm infections)? 
 
 
 
 

 

9. Obstipation? 
 

 

 

10. Pain in back, neck or shoulder? 
 
 
 
 

 

11. Headache? 
 
 
 
 

 

12. Depression or mental illness? 
 
 
 
 

 

13. Other? 
 
 
 
 
 

 

 
6. Harmfull herbs and Pregnancy 

Do you know about some herbs that never should be used if a woman is pregnant? 
Please explain. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Usefull herbs and Breast feeding 
Do you know about some herbs that never could be helpful if a woman has problems with breast 
feeding?  Please explain. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Specific herbs 

Now I will mention some herbs. Have you ever used them to treat your pregnant patients? Why and 
why not? 

1. Opilia celtidifolia  
(local name: Korogue) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
 

 

2. Ximenia americana L 
(local name: Ntonke) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
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3. Cola cordifolia sim 
(local name: N’tabanoko) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 

 

4. Combretum glutinosum 
(local name: Ganianka ) 
  
 Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
 
 

 

5. Parkia biglobosa 
(local name: Nere) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
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6. Trichilia emetica vahl 
(local name: Souldafinzan) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
 

 

7. Combretum micranthum 
 (Local name:                                                          ) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
 

 

8. Lippia chevalieri 
 (Local name:                                                               ) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
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9. Vepris heterophylla 
 (Local name:                                                                ) 
 
  Parts used:             � Leaves          � Stem  bark          � Root and fruit       � Other: 
 

Indication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation and use of the remedy 
 

 

 

Any other comments about the treatment of pregnant women? 
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