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MEDOX® i vetenskapen och forskning 

I år firar Medpalett, företaget bakom Medox 20 år på marknaden med sin unika produkt från skogens 

blåbär och svarta vinbär. Det är dock inte bara med nöjda kunder, som dagligen använder Medox, 

som företaget har haft kontakt under dessa år. Många forskare runt om i världen har också kontaktat 

bolaget för att genom hypotesprövning och experimentella studier med Medox försöka förstå de 

mekanismer som gör att blåbär och svarta vinbär kan bidra till hälsobringande kost och hälsosamt liv. 

I de studier som oberoende forskargrupper genomfört med Medox, och därefter kunnat publicera i 

vetenskapliga tidskrifter, har en rad olika frågeställningar undersökts.  

Antioxidativa egenskaper 

I studier på odlade celler har anti-oxidativ (Cimino F, 2013) eller anti-proliferativ (Anwar S, 2016) 

effekt undersökts och mekanismer för dessa händelser beskrivits. Även i CNS-celler, där amyloid-β 

anrikats och givit mitokondriell skada, har förbättring av mitokondriers funktion kunnat visas 

(Parrado-Fernandez C, 2016). I djurexperimentella studier av fettlever (Tang X, 2015) respektive 

leverskador orsakade av paracetamol (Cristani M, 2016) har också gynnsamma effekter visats och 

kunna vidga förståelsen av orsaker och samband. Även i en djurmodell för studier av inflammations-

förloppet i astma har Medox undersökts och dokumenterats (Park S-J, 2007). Antioxidativa och 

antiinflammatoriska fynd har rapporterats från studier av primära humana endotelceller (Aboonabi A 

S. I., 2020) men har också visats i kliniska studier, nu senast i en dubbelblind placebokontrollerad 

randomiserad parallellstudie där också ett dos-responsförhållande mellan Medox och antioxidativa 

respektive antiinflammatoriska markörer visats (Zhang H, 2020). 

Blodflöde och perifer blodcirkulation 

I kliniska studier, d.v.s. studier på människor, har framför allt fokus varit riktat mot undersökningar av 

olika faktorer av betydelse för blodkärl och blodflöde (Zhu Y X. M., 2011), (Hassellund SS, 2013), 

(Yang L, 2017), (Thompson K P. W., 2017), (Thompson K H. H., 2017), (Rodriguez-Mateos A, 2019). 

Minskning av markörer som associerats med riskfaktorer för hjärt- och kärlhälsa har också visats 

kliniskt (Aboonabi A R. M., 2020). 

 

Kolesterolbalanserande egenskaper 

Andra kliniska studier har också undersökt och styrkt anti-inflammatoriska effekter (Karlsen A, 2007), 

(Vugic L, 2019). Än fler studier har visat effekter på blodfetter (Qin Y, 2009), (Zhu Y L. W., 2013), (Zhu 

Y H. X., 2014). I första hand är det koncentrationen av den så kallade LDL-kolesterolen som minskar 

och HDL-kolesterolen som ökar vilket bidrar till förbättrad kolesterolbalans hos försökspersonerna i 

dessa studier. Liksom i studierna kring blodcirkulation har även så kallad flödesmedierad kärl-

dilatation dokumenterats, vilket betyder ett mer hälsosamt blodflöde. Tillsammans med en 

förändring mot hälsosammare blodfetter är det goda nyheter för hjärt- och kärlhälsan. I ytterligare 

andra kliniska studier har resultat från försökspersoner med Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, 

NAFLD (Zhang PW, 2015) eller störd blodsockerbalans (Li D, 2015) redovisats liksom resultat från en 

pilotstudie om kognitiv funktion (Bergland AK, 2019). 
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Omfattande vetenskaplig litteratur om antocyaniner 

I den övriga vetenskapliga litteraturen finns mer än 11 000 artiklar om antocyaniner publicerade. Av 

dessa är det knappt 3 000 som berör resultat från studier med människor, eller studier av mänskliga 

celler och av dessa är det i sin tur knappt 200 kliniska studier. 

Detta betyder att en omfattande vetenskaplig litteratur finns att tillgå för den som är intresserad av 

att lära om resultat från försök med antocyaniner. Inte alla av dessa handlar dock om antocyaniner 

från just blåbär och svarta vinbär men i den litteratur som berör just blåbär och/eller svarta vinbär 

finns en hel del nyttig information som kompletterar de produktspecifika studier som gjorts med 

Medox. 

Den vetenskapliga metodikens logik bygger på att kunna ställa upp de experimentella 

omständigheterna så att så många faktorer som möjligt är fullt kontrollerade. Att därefter kunna 

beskriva dessa omständigheter så att andra forskare som är kunniga i fältet kan förstå vilka val man 

gjort är därför en viktig del. Slutligen måste man kunna visa att de resultat man uppnått inte är 

beroende av slumpen och dessutom att de går att upprepa. På detta sätt kan forskningsresultat 

spridas och användas för att bygga upp ny kunskap.  

Sammantaget utgör denna omfattande vetenskapliga litteratur det stöd för hälsopåståenden som 

Medox gör och dessa illustreras i figuren nedan:  
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