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Sammanfattning 

Introduktion: Födoämnestillsatser används i stor utsträckning i olika livsmedel. 
Det finns en teoretisk risk att dessa kan interagera med läkemedel och påverka dess 
effekt.  
 
 
Syfte: Att undersöka om det finns risk för interaktioner mellan olika 
födoämnestillsatser och läkemedel. Jag har koncentrerat mig på tre 
födoämnestillsatser. Dessa är aspartam, monosodiumglutamat (MSG) och olestra. 
 
 
Metod: Litteratursökningen har gjorts i databasen PubMed och generella sökningar 
har gjorts på Google. Sökningar har även gjorts på olika hemsidor till myndigheter 
och andra organisationer såsom Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, EFSA och 
FDA. 
 
 
Resultat: Det var svårt att hitta väl genomförda studier som har undersökt risken 
för interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel. Det finns ett större antal 
mer eller mindre anekdotiska fallrapporter som pekar på en möjlig interaktionsrisk 
mellan fettsubstitut och läkemedel samtidigt som det finns väl utförda 
randomiserade och kontrollerade studier som indikerar att det inte finns risk för 
interaktioner. Även för MSG och aspartam är antal kliniska studier om möjliga 
interaktioner med läkemedel ytterst begränsat. 
 
 
Diskussion: Läkemedelsinteraktioner med födoämnen kan vara av många olika 
slag. Det är inte enbart interaktion mellan läkemedel och födoämnestillsatser som 
ska tas i beaktning utan det är också viktigt att förstå att det kan uppstå interaktioner 
mellan läkemedel och naturläkemedel, mellan läkemedel och olika naturliga 
födoämnen och naturligtvis även mellan olika läkemedel (drug-drug interactions, 
DDI). 
Det finns alltid personer som på något sätt överdriver sin konsumtion och det kan 
leda till extensivt upptag av vissa födoämnestillsatser. I dessa fall kan det inte 
uteslutas att läkemedelsinteraktioner kan förekomma. Födoämnestillsatser är så 
vanligt förekommande att det finns risk för presumptiva interaktioner mellan 
födoämnestillsatser och läkemedel i verkligheten är koincidentiella, det vill säga 
slumpmässiga sammanträffanden, där det egentligen var en annan faktor eller 
substans som utlöste interaktionen eller reaktionen. De fångas normalt inte upp av 
fallrapporter. Det krävs fler oberoende randomiserade studier för att kunna fastslå 
om interaktionsrisk mellan födoämnestillsatser och läkemedel är kliniskt relevant. 
 
 
Konklusion: Kliniskt relevanta interaktioner mellan födoämnestillsatser och 
läkemedel är troligen ytterst sällsynta men det kan förekomma i enstaka fall där 
extensivt intag av födoämnestillsats har skett.  
 
 
Nyckelord: läkemedel, interaktion, aspartam, olestra, monosodiumglutamat 
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1. Introduktion 

Födoämnestillsatser är ämnen som tillsätts i livsmedel för att öka hållbarhet, påverka 
konsistensen eller för att förbättra smak. 
 
Varför tillsätts födoämnestillsatser till mat? 
Sedan långt tillbaka har människor använt olika typer av tillsatser för att bevara mat, 
smaksätta mat eller för att konservera mat. Våra förfäder använde salt och socker för 
att konservera kött, fisk och frukt, samt tillsatte örter och kryddor för smaksättning. 
Idag används födoämnestillsatser i våra livsmedel för att de ska hållas fräscha, 
näringsriktiga och kostnadsvärdiga.  
Det har på senare tid kommit födoämnen som kallas för functional food. Dessa ska 
hjälpa oss att leva mer hälsosamt. T.ex Proviva drycker, matfettet Becel och diverse 
andra produkter kan räknas in här. Det är livsmedel som är utvecklade för att ge en 
specifik fysiologisk hälsoeffekt. Begreppet functional food dök upp för första gången 
1990 (1). Födoämnestillsatser måste även avgränsas mot ”kosttillskott” och 
”naturläkemedel” (figur 1). 

 
Figur 1: Flytande gränser mellan födoämnestillsatser, kosttillskott, ”functional 
food”, naturläkemedel och vanliga läkemedel. 
 
 
Definition och skillnad mellan de olika grupperna kan ibland vara svårt att uppfatta. 
Gränserna flyter in i varandra och kan uppfattas som diffusa. Exempelvis skillnaden 
mellan Olestra och Xenical, där den första definieras som en födoämnestillsats och 
Xenical ett läkemedel. Deras funktion är att förhindra fetma. Olestra är ett 
fettsubstitut som inte kan absorberas. Olestra hämmar transportproteinet p-
glykoprotein i tarmepitelet. Det används vid tillredning av fettrika produkter och 
därigenom minskar deras fetthalt. Xenical är ett läkemedel som hämmar 
gastrointestinala lipaser. Det inaktiverade enzymet blir därigenom oförmöget att 
hydrolisera fettet i maten du äter, och hindrar på så sätt absorptionen av fett. Det 
beror lite på marknadsföring och dokumentation av produkten hur det kommer att 
kategoriseras. 
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Interaktioner kan även uppstå mellan naturläkemedel och läkemedel samt direkt 
mellan vissa födoämnen och läkemedel. Till exempel så kan grapefruktjuice påverka 
blodtryckssänkande läkemedel och göra dem mindre effektiva, mjölkprodukter kan 
påverka upptaget av tetracykliner genom komplexbildning och göra dem 
verkningslösa. 
 
Generellt finns begränsad dokumentation om interaktioner mellan kosttillskott och 
läkemedel. Få studier har gjorts inom detta område. Av naturliga skäl finns mer 
dokumentation om interaktioner mellan läkemedel och naturläkemedel samt om 
interaktioner mellan läkemedel och kosttillskott. Däremot tycks interaktioner mellan 
födoämnestillsatser och läkemedel vara relativt outforskat. 
Dessa ämnen finns i vår närhet och vi konsumerar relativt stora mängder varje dag. 
Det kan därför inte uteslutas att det kan uppstå interaktioner med olika läkemedel.  
 
Idén till den här uppsatsen fick jag efter att ha läst en artikel i Mediacin om aspartam 
och möjlig interaktion med MAO-hämmaren fenelzin (Nardil) som ledde till 
illamående och huvudvärk (16). I fallbeskrivningen hade patienten som behandlades 
med fenelzin fått besvärande huvudvärk efter intag av flera liter nypondryck sötad 
med aspartam under en kortare tidsperiod. Tillståndet förbättrades efter minskat 
intag. Denna fallrapport fick mig att fundera på om det eventuellt fanns risk för att 
flera födoämnestillsatser kan interagera med läkemedel och jag ville undersöka det 
närmre. 
 
Eftersom det tycks vara betydande överlapp mellan födoämnestillsatser, kosttillskott, 
naturläkemedel och läkemedel så vill jag först göra en gränsindelning och förtydliga 
definitionen som används hos olika myndigheter för dessa ämnen. 
 
 
1.1 Födoämnestillsatser 
 
Födoämnestillsatser (FÄT) är ämnen som tillsätts i livsmedel för att öka hållbarhet, 
påverka konsistens eller smak. 
FÄT definieras och indelas enligt europeiska kommissionen (17) som följer: 
 
Sötningsmedel:  
Används i matlagning för att söta maten eller som bordsötningsmedel 
 
Färgämnen:  
Tillsätts för att ge färg eller bevara färgen på maten 
 
Konserveringsmedel:  
Förlänger hållbarheten och skyddar produkten mot mikroorganismer 
 
Antioxidanter:  
Förlänger hållbarheten och skyddar mot oxidation, dvs att produkten härsknar och 
hjälper till att bevara färgen 
 
Stabiliseringsmedel:  
Hjälper till att bibehålla fysikalisk- kemiska egenskaper av livsmedlet 
 
Emulgeringsmedel:  
Hjälper till att bibehålla homogeniteten av vatten- och oljefasen 
 
Födoämnestillsatser används i mat även av tekniska skäl. EU:s lagstiftning beskriver 
26 olika teknologiska funktioner som vid till exempel tillverkning, bearbetning, 
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tillagning, behandling, paketering, vid transport eller lagring och därför räknas 
födoämnestillsatser som en del av maten (17). 
 
Enligt europeiska kommissionen så finns 365 olika födoämnestillsatser registrerade 
som godkända att använda i livsmedel (17). FDA (Food and Drug Administration), 
den amerikanska myndigheten som motsvarar livsmedel- och läkemedelsverket listar 
däremot 3000 olika födoämnestillsatser. 
 
 
1.2 Kosttillskott 
 
Kosttillskott är vitaminer och mineraler i koncentrerad form och de är tänkta att 
komplettera den vanliga kosten. De säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller 
med vätska, droppflaskor och liknande. Aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika 
örter och växtextrakt i koncentrerad form som är avsedda att tas i små mängder kan 
också säljas som kosttillskott (1). 
 
Under perioder i livet så kan vissa grupper behöva ta kosttillskott. Det som 
rekommenderas av livsmedelsverket är: 
 

o Vitamin D till barn under två år 
o Folsyra till kvinnor som planerar att bli gravida 
o Vitamin D till äldre personer som inte vistas utomhus så mycket 

 
 
1.3 Naturläkemedel 
 
Naturläkemedel är en undergrupp av läkemedel men kraven som ställs på 
naturläkemedel med avseende på dokumentation är inte lika omfattande som för 
läkemedel och är inte lika vad gäller effekt och säkerhet. 
 
Enligt Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS 1995:18) lyder definitionen på 
naturläkemedel enligt följande: 
 
”Med naturläkemedel förstås läkemedel där den eller de verksamma 
beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, ej är alltför bearbetade och utgör en 
växt- eller djurdel , bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Naturläkemedel 
får endast utgöra produkter lämpliga för egenvård i enlighet med väl beprövad 
inhemsk tradition eller tradition i länder som med avseende på 
läkemedelsanvändning står Sverige nära”. 
 
För många naturläkemedel och växtbaserade läkemedel finns begränsat med klinisk 
dokumentation och i många fall där det gjorts kliniska studier så har de varit av 
mycket varierande kvalitet, speciellt de tidiga studier som gjorts och ofta har dåligt 
bevisvärde efter dagens mått. Det är viktigt att komma ihåg att produkter av 
växtextrakt vars kemiska innehåll kan variera i komposition och styrka beroende på 
bland annat råvara och tillverkningsmetod.  
 
Naturläkemedel indelas enligt läkemedelsverket som följer: 
 
 
1.3.1 Naturläkemedel (NLM):  
 
Dessa är icke-växtbaserade läkemedel. Är produkter innehållande till exempel 
mineraler, salter, fiskoljor, bakteriekulturer etc . 
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1.3.2 Växtbaserade läkemedel och väletablerade växtbaserade läkemedel 
(VBL och VVBL):  
 
VBL kan godkännas på samma sätt som konventionellt använda läkemedel. Antingen 
genom: 
 
Fullständig ansökan VBL – ansökan om en helt ny användning/indikation för ett 
växtextrakt. 
 
Eller genom:  
 
Ett undantag i direktivet som säger att om man i ansökan inte behöver lägga fram 
resultat från toxikologiska eller farmakologiska undersökningar eller kliniska 
prövningar om tillverkaren kan visa att beståndsdelen eller beståndsdelarna i 
läkemedlet har: 
”väletablerad medicinsk användning med erkänd effekt och godtagbar 
säkerhetsmarginal i enlighet med publicerade data vid en viss indikation eller 
terapeutiskt ändamål”. 
 
För att bli godkänd som VVBL krävs minst en klinisk studie av god kvalitet samt 
minst 10 år av väletablerad medicin användning inom EU.  
 
 
1.3.3 Traditionellt växtbaserade läkemedel (TVBL): 
 
Dessa godkänns uteslutande på erfarenhet av långvarig användning (30 år, varav 
minst 15 år inom EU) 
 
 
1.4 Läkemedel 
 
Läkemedel är en grupp ämnen som i många livssituationer är nödvändiga för att 
rädda liv, bota sjukdomar eller förbättra livskvalitén. Läkemedlen är anpassade till 
människan på bästa möjliga sätt med hänsyn till de livsmedel och den näring som vi 
normalt intar. Trots det så kommer interaktioner med födoämnestillsatser att kunna 
uppstå på grund av individuella variationer hos människor, både med tanke på olika 
doseringar och personers olika ämnesomsättning. 
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1.5 Aktuella FÄT 
 
Jag presenterar födoämnestillsatserna som jag valt: aspartam, monosodiumglutamat 
och olestra i större detalj nedanför. Det är deras eventuella interaktioner med 
läkemedel som jag vill undersöka i detta arbete. 
 
 
1.5.1 Aspartam (E951) 
 
 

 
 
Figur 2: Aspartams kemiska formel (19). 
 
Aspartam är ett sötningsmedel som framställs syntetiskt och det är uppbyggt av de 
två aminosyrorna fenylalanin och asparginsyra. I vår vardagliga kost ingår dessa 
aminosyror naturligt som ”byggstenar” i proteiner vi får i oss genom maten.  
Aspartam är ett alternativ till vanligt socker och ger ett lågt energitillskott på 17 kJ/g 
vilket är en obetydlig siffra eftersom aspartam används i små mängder. En av 
orsakerna att aspartam normalt bara används i små doser är att aspartam upplevs 
som ungefär 200 gånger sötare än vanligt socker.  
Aspartam används som sockerersättning i bland annat bordssötningsmedel, 
läskedrycker, saft, kakor, halstabletter, tuggummi, mediciner med mera. Det finns i 
över 6000 produkter innehållande aspartam som marknadsförs i över 90 länder (7). 
 
 
1.5.1.1 Aspartams metaboliter 
 
Aspartam bryts ned snabbt i kroppen och då bildas bland annat asparaginsyra, 
fenylalanin och metanol.  
 
Asparaginsyra 
Det är en av de vanligaste, naturligt förekommande aminosyrorna som vi får i oss 
genom normal kost. Intag av asparaginsyra genom aspartam i normal dos är mindre 
än vad vi får i oss genom att äta vanlig kost (6).  
 
Fenylalanin 
Det metaboliseras till ungefär 75 % till aminosyran tyrosin, vilket är en prekursor till 
signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och adrenalin. 
Tyrosin kan sedan metaboliseras vidare till tyramin i viss utsträckning. Vi får i oss 
mer fenylalanin genom att äta normal kost än genom aspartamkonsumtion i vanliga 
mängder. 
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Sjukdomen fenylketonuri (PKU) 
Vid nedbrytning av aspartam frigörs fenylalanin. Det finns människor med en 
medfödd rubbning i ämnesomsättningen som har en reducerad förmåga att bryta ner 
fenylalanin. Det gör att aminosyran fenylalanin ackumuleras i sådan mängd att det 
blir skadligt. Störst risk finns för foster, spädbarn och små barn hos vilka höga halter 
av fenylalanin kan leda till hjärnskador och försämrad utveckling. Alla nyfödda i 
Sverige screenas för PKU och om det upptäcks att de lider av PKU så får de hålla en 
sträng diet för att begränsa intaget av fenylalanin, även i vuxen ålder måste intaget 
begränsas. Det är orsaken till att aspartamsötade livsmedel måste vara märkta med 
upplysningen att de representerar en ”fenylalaninkälla”.  
 
Metanol 
Metanol absorberas snabbt och omvandlas till formaldehyd och konverteras sedan 
helt till myrsyra som beroende på sin långa halveringstid tros ligga bakom den 
primära mekanismen av metanolförgiftning. Metanolexponering från aspartam 
representerar troligen inte en säkerhetsrisk, eftersom vi får i oss metanol i högre 
doser genom en vanlig kost (6).  
 
 
1.5.2 Monosodiumglutamat (MSG), (E620-E625) 
 
 
 

 
 
 
Figur 3: Monosodiumglutamats kemiska formel (19). 
 
 
MSG är ett salt som består av en positivt laddad natriumjon och en negativt laddad 
glutaminsyra-molekyl. Glutaminsyra är en naturligt förekommande aminosyra som 
finns i nästan alla grönsaker, samt i vete och soja. MSG används som 
smakförstärkare i livsmedel som till exempel chips, buljong, i kryddan aromat, 
diverse andra kryddblandningar och i färdigrätter. 
 
 
1.5.2.1 Chinese restaurant syndrome 
 
Det är en överkänslighetsreaktion som kännetecknas av huvudvärk, svettningar och 
tryck över bröstet efter intag av asiatisk mat. Symptomen är i regel ofarliga och 
snabbt övergående (11). Asiatisk mat innehåller mycket MSG. Tillstånden kallas i 
litteraturen även för ”MSG symptome complex” (30). 

 
 

 
 
 



7 
 

1.5.3 Olestra 
 
 

 
 
Figur 4: Olestras kemiska formel (19). 
 
Olestra är ett fettsubstitut som används vid beredningen av fettrik mat såsom tex 
chips och därigenom minskar dess fetthalt. Det består av sockermolekyler i kemisk 
förening med medellånga fettsyror. Vanligt fett består av glycerol med bundna långa 
fettsyror. Olestra smakar som fett i munnen men olestra hydroliseras inte av 
lipaserna i pancreas och i och med det så absorberas det inte heller från tarmen (4). 
Det passerar således tarmen utan att tas upp, samtidigt som det hämmar absorption 
av kolesterol och de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K i tarmen. Det godkändes av 
FDA i 1996 som kosttillskott. Olestra är inte godkänt i Sverige eller Europa i övrigt 
(3). 
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1.6 Interaktioner 
 
Det finns farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktioner. 
Farmakokinetiska interaktioner påverkar läkemedlets absorption, distribuering, 
upptag, bindning, metabolism och den renala utsöndringen. 
Farmakodynamiska interaktioner innefattar läkemedlets påverkan på receptorerna.  
 
En läkemedelsinteraktion uppstår när ett läkemedels upptag, verkan, nedbrytning 
eller utsöndring blir påverkad av ett annat läkemedel eller ett annat ämne. 
Födoämnestillsatser kan tillsammans med läkemedel ge ökad eller hämmad aktivitet 
av metaboliserande enzymer. Det gäller framförallt cytokrom P450 (CYP) enzymer. 
Av dessa är CYP3A4 de mest frekventa som i levern är involverade i mer än 50% av 
all läkemedelsmetabolism. Olika ämnen, både läkemedel och födoämnestillsatser kan 
ha inverkan på dessa enzymsystem och resultera i både hämmad eller ökad aktivitet. 
Det kan i fortsättningen spela en viktig roll för fortsatt metabolism av andra ämnen. 
 

 
Klassificering av interaktioner Typ av interaktion 

Grupp 1 Interaktion mellan läkemedlets gastrointestinala absorption PK 

Grupp 2 Interaktion mellan läkemedlets bindning till plasmaproteiner: PK 

  sk bortträngning från bindningsställen   

Grupp 3 Interaktion mellan läkemedels distribuering PK 

Grupp 4 Interaktion mellan läkemedels transport genom vävnaderna PK 

Grupp 5 Interaktion mellan läkemedels effekter på receptornivå:   

  a. förstärkt effekt PD 

  b. försvagad effekt PD 

Grupp 6 Interaktion mellan läkemedels metabolism:   

  a. induktion av andra läkemedels metabolism PK 

  b. hämning av andra läkemedels metabolism PK 

Grupp 7 Interaktion mellan läkemedelsutsöndring:   

  a. ökad utsöndring PK 

  b. hämmad utsöndring PK 

Grupp 8 Empiriskt funna interaktioner - ej klassificerbara efter funktion   

 
Tabell 1. Omarbetad från Fass.se (18) 
PK=farmakokinetisk interaktion, PD=farmakodynamisk interaktion 
 
 
1.7 ”Food-drug” interaktioner 
 
Födoämnen kan i sig påverka farmakokinetiken och –dynamiken av ett läkemedel.  
Interaktioner kan uppstå när maten vi äter påverkar de läkemedel som vi intar i 
kroppen och på så sätt förhindrar läkemedlet att fungera som det ska. Absorptionen 
eller eliminationen av läkemedlet kan påverkas. Det kan inträffa med förskrivna eller 
receptfria läkemedel men också vid användning av antacida, vitaminer eller 
järntillskott. 
Det är inte alla läkemedel som påverkas av kosten, men vissa är känsliga för hur och 
när de ska intas. Vissa läkemedel ska intas tillsammans med mat och vissa utan mat.  
Syran i fruktjuicer kan påverka effekten av vissa antibiotika och göra det mindre 
verksamt som till exempel penicillin, mjölkprodukter kan genom sitt kalciuminnehåll 
påverka kalciumkomplexbildning av tetracykliner och leda till inaktiva derivat. 
Antidepressiva som MAO-hämmare är farligt att kombinera med tyramin som finns i 
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bland annat rödvin och vissa ostar. NSAID ska helst inte tas på tom mage för det kan 
verka irriterande på magslemhinnan. Vissa andra läkemedel ska tas på fastande 
mage, annars kan det påverka absorptionen av läkemedlet i kroppen. 
 
 
1.8 Säkerhetsaspekter i att använda födoämnestillsatser i livsmedel 
 
Alla godkända födoämnestillsatser är bedömda som säkra av SCF (Scientific 
Committee on Food) och/eller av EFSA (European Food Safety Authority). På EU:s 
lista finns bara tillsatser som anses vara säkra, men denna bedömning förutsätter att 
de används som de är ämnade. Vid bedömning av säkerheten av en tillsats så skickas 
en dokumentsamling in till EFSA av producenten eller av en potentiell användare. 
Dokumentsamlingen måste innehålla den kemiska identifieringen av tillsatsen, 
tillverkningsprocessen, analysmetod, varför tillsatsen behövs, förslag på användning 
och toxikologiska data. Den toxikologiska dokumentationen måste innehålla 
information om metabolism, toxicitet, cancerogenitet, genotoxicitet, reproduktions- 
och utvecklingstoxicitet och ibland ytterligare data. EFSA bedömer efter bestämda 
kriterier tillsatsens säkerhet och hur mycket av den som är säkert att inta per dag 
(ADI =Acceptable Daily Intake). Fokus är ofta på toxisitet av substansen men, 
interaktionsrisken ämnen sinsemellan tas som regel inte ställning till. 
 
Födoämnestillsatser används i stor utsträckning och jämfört med läkemedel i relativt 
höga doser. Några av födoämnestillsatserna kan teoretiskt interagera med läkemedel 
och det måste tas i beaktning vid samtidig användning. Vissa tillsatser kan göra 
läkemedlet mindre effektivt, andra kan öka effekten eller ge oväntade biverkningar. 
Även om FÄT har ospecifika effekter och är lågpotenta så kan de ändå ha biologiska 
effekter genom sin mängd/dos och den kroniska exponeringen vi utsätts för genom 
dagligt intag. 
 
Under tiden för utvecklingen av hjärnan så är neuronen mycket känsliga för 
störningar. Synaptogenesen pågår från ca 6 månaders ålder och i flera år framöver. 
Barn är därmed mer känsliga än vuxna för toxiska kemikalier. 
Födoämnestillsatser som till exempel olika färgämnen har i studier visat kunna ge 
ökad risk för hyperaktivitet hos barn (10). 
 
 
1.9 Motiven för användning av födoämnestillsatser 
 
Det går att tillreda mat utan att använda sig av olika tillsatser. När mat tillagas 
hemma så används inte tillsatser men det beror på att maten oftast konsumeras 
direkt och att den inte har samma krav på utseende som livsmedel som produceras 
industriellt. 
 
Anledningen till att konsumenter använder livsmedel som är sötade med icke 
energigivande syntetiskt framställda sötningsmedel istället för vanligt socker 
(sackaros) kan variera. Diabetespatienter måste begränsa sitt intag av vanligt socker 
och det naturliga valet blir då diverse sötningsmedel. En annan anledning kan vara 
att det är bättre för tandhälsan eller en tredje anledning kan vara att man vill 
reducera sitt energiintag. 
Säkerheten hos aspartam har studerats ingående genom åren. Det har gjorts 
djurstudier, kliniska och epidemiologiska undersökningar och det har övervakats 
efter marknadsföring. Studierna visar på att aspartam är ett säkert sötningsmedel 
och att det har en lång historia av säker användning i produkter och anses kunna 
hjälpa till att reducera kaloriintaget på ett säkert sätt (7). 
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MSG används i regel som smakförstärkare i olika livsmedel och då främst i olika 
kryddblandningar och färdigrätter. Det tillsätts speciellt i asiatisk mat för att 
förbättra smakkvaliteten. Olestra används som ett fettsubstitut och finns till exempel 
i chips på grund av sin förmåga att kunna minska fetthalten i produkten. Olestra tas 
inte upp nämnvärt av kroppen för det kan inte spjälkas i tarmen. 
 
Det har undersökts väldigt lite om interaktioner mellan dessa ämnen och olika 
läkemedel. 
I det här arbetet omtalas aspartam, monosodiumglutamat (MSG) och olestra i första 
hand.  
 
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns risk för interaktioner 
mellan födoämnestillsatser och läkemedel. Jag har aktivt valt ut aspartam, 
monosodiumglutamat och olestra eftersom de är några av de mest vanliga 
födoämnestillsatserna i våra livsmedel. 
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3. Material och metod 
 
Målet med den här undersökningen är att studera om födoämnestillsatser kan 
interagera med läkemedel. Jag har valt att begränsa undersökningen till de mest 
frekvent använda födoämnestillsatserna MSG, olestra och aspartam. 
 
Denna litteraturstudie bygger på artikelsökningar via databasen PubMed. Sökningar 
har gjorts mellan 2012-02-04 och 2012-03-05.  
MeSH-sökningar (Medical Subjects Headings) gjordes med sökorden ”aspartame”, 
”olestra”, ”monosodium glutamate”, ”drugs”, ”interactions”, ”medicine”, 
”foodingredients”, ”foodadditives” och ”druginteractions”.  
Sökorden användes enskilt eller i kombination om två eller tre med den logiska 
termen ”AND” mellan sökorden.  
Jag använde även av ”related articles” –funktion i PubMed. 
 
Eftersom jag bedömde att de flesta artiklarna hade lite relevans för min frågeställning 
för det här arbetet så använde jag även sökmotorn Google för bredare sökning. 
Google sökmotorn har en funktion där den automatiskt kommer med 
alternativförslag till sökord medan man skriver sökorden i sökfältet. Jag valde 
följande sökord som Google föreslagit: aspartame studies, aspartame dangers, 
aspartame poisoning, Chinese restaurant syndrome, chinese restaurant syndrome 
symptoms, monosodium glutamate symtoms, monosodium glutamate, monosodium 
glutamate symptome complex, olestra, olestra leakage, olestra pringles. 
Artiklar hittades också indirekt genom sekundär-hänvisningar i originalarbeten.  
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 
samt att innehållet skulle motsvara mitt syfte. Exklusionskriterierna var artiklar som 
ej var skrivna på engelska eller artiklar som ej överensstämde med det valda 
ämnesområdet.  
 
Webupplagan av nationalencyklopedin (www.ne.se) har använts för 
bakgrundsinformation samt läkemedelsverkets hemsida (www.lakemedelsverket.se) 
och livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se). Även EFSA (www.efsa.europa.eu) och 
FDA (www.fda.gov) har använts som källor i arbetet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ne.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.slv.se/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.fda.gov/


12 
 

4. Resultat 
 
Trots omfattande och bred sökning har det varit svårt att hitta material om 
interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel. Det finns huvudsakligen 
fallrapporter och anekdoter om möjliga interaktioner mellan diverse födoämnen, 
tillsatser och läkemedel men det var väldigt få genomförda kontrollerade studier om 
just interaktioner mellan aspartam, olestra, monosodiumglutamat och läkemedel. 
 
Det fåtal artiklar som hittades i PubMed med ”advanced search” –funktionen är 
listade i tabell 2. Många av de artiklar som kommit upp i sökningen på PubMed hade 
lite relevans för det här arbetet och blev därför exkluderade på basis av titeln 
och/eller abstraktet. 
 
  

Databas PubMed     

      

Sökord 
Antal 
träffar 

Valt ut till 
arbete 

Aspartame 1061   

Aspartame AND interactions 38   

Aspartame AND drugs 96   

Aspartame AND interactions AND drugs 8 2 

Olestra 222   

Olestra AND interactions 8   

Olestra AND drugs 16   

Olestra AND interactions AND drugs 5 4 

Monosodiumglutamate 6772   

Monosodiumglutamate AND interactions 291   

Monosodiumglutamate AND interactions 497   
Monosodiumglutamate AND interactions AND 
drugs 36 1 

Druginteractions 5 0 

Food additives 220425   

Food additives AND interactions 5759 0 

Food ingredients 4403   

Food ingredients AND interactions 188 1 

Medicine AND interactions AND food additives 585 0 
 
Tabell 2. Artiklar och studier som hittades vid sökning i PubMed. 
 
Generellt kunde man hitta några fler relevanta artiklar för aspartam och olestra. 
Speciellt hos patienter som behandlas med irreversibla MAO-hämmar har jag hittat 
artiklar som beskriver interaktionsrisk både med aspartam och MSG. 
 
För MSG finns väldigt få artiklar- och dessa är av äldre datum- som omtalar möjliga 
risker vid högt intag av MSG hos patienter som använder MAO-hämmare (31,32). 
Dessutom finns en nyligen publicerad kinesisk studie som associerade hög 
konsumtion av MSG under en 5-årsperiod med ökad risk för blodtrycksstegring (29). 
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Det finns även några kontrollerade studier där man försökte att framprovocera 
”monosodium glutamate symptom complex”, eller ”Chinese restaurant syndrome” 
genom exponering av olika doser av MSG (32).  
Jag kommer följande att ge ett kort resumé av studierna listade i tabellen. 
 
 
Översiktstabell över artiklar och studier som ingår i denna 
litteraturstudie 
 

Studie Typ av studie 
Antal 
deltagare FÄT Interaktion 

          

Ref 16 Fallrapport 1 Aspartam Positiv 

          

Ref 9 Översiktsartikel   Aspartam Ingen 

          

Ref 22 Djurstudie   Aspartam Osäker 

          

Ref 32 Placebokontrollerad 5 män MSG Ingen 

  dubbelblind       

          

Ref 29 Kohortstudie 1227 MSG Positiv 

          

Ref 5 Randomiserad 26 Olestra Ingen 

  kontrollerad       

  crossover studie       

          

Ref 4 Dubbelblind 28 kvinnor Olestra Ingen 

  placebokontrollerad       

  crossover studie       

          

Ref 8 Artikel   Olestra Ingen 

          

Ref 21 Prospektiv 40 Olestra Ingen 

  randomiserad       

  dubbelblind       

  placebokontrollerad       

  parallellgruppsprövning       
 
Tabell 3. Översiktstabell över artiklar och studier som ingår i denna 
litteraturstudie. 
 
 
Eftersom antal studier som undersöker interaktioner mellan FÄT och läkemedel är 
ytterst begränsad kommer jag att redovisa aspartam, monosodium glutamat och 
olestra i en större kontext i syftet att ge en teoretisk bakgrund om sådana 
interaktioner är farmakologiskt eller fysiologiskt möjliga på basis av publicerad 
litteratur omkring farmakokinetik och farmakodynamik till dessa substanser. 
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4.1 Aspartam och läkemedelsinteraktioner 
 
Det finns väldigt få dokumenterade kliniskt relevanta läkemedelsinteraktioner med 
aspartam, även om de i teorin skulle kunna uppstå. 
 
 
4.1.1 Interaktion mellan sötningsmedlet aspartam och MAO-hämmaren 
fenelzin (Nardil)? (16) 
 
Aspartam metaboliseras till fenylalanin som metaboliseras vidare till tyrosin och till 
en viss utsträckning till tyramin som är den teoretiska bakgrunden för en möjlig 
interaktion. I SPC-texten till Nardil varnas för samtidigt intag av större mängd 
aspartam.  
 
I Mediacin som är ett informationsblad som utges av läkemedelskommittén i 
Västerbotten publicerades i november 2011 en artikel om eventuell interaktion 
mellan aspartam och MAO-hämmaren fenelzin (Nardil). Patienten hade intagit flera 
liter aspartam-sötad nyponsoppa under kortare tidsperiod. 
 
Fenelzin är inte ett godkänt läkemedel i Sverige men kan förskrivas på licens. Det är 
en icke-selektiv irreversibel hämmare av monoaminoxidas A och B. Fenelzin kan 
orsaka allvarliga biverkningar i närvaro av tyramin, eftersom tyramins nedbrytning i 
lever och tarm hämmas. Ökade koncentrationer av tyramin i sin tur leder till 
neuronal frisättning av noradrenalin som kan orsaka blodtryckskriser.  
 
Exempel på tyraminrik föda är ost, rödvin eller fermenterad mat som till exempel 
korv eller lagrad ost, men även sojasås. Patienter som behandlas med fenelzin och 
äter tyraminrik föda kan drabbas av allvarliga biverkningar ibland till och med 
livshotande biverkningar som kallas för ”ostreaktion” som kan framprovocera en 
hypertensiv kris. Symptom är relaterad till förhöjt blodtryck så som t.ex., -huvudvärk, 
svettningar, blekhet, nackstelhet, bröstsmärta, hjärtklappning och ibland 
hjärnblödning. 
 
Sammanfattning: 
Fallrapport som berättar om interaktion mellan aspartam och MAO-hämmaren 
fenelzin. Patienter som använder fenelzin (Nardil) bör undvika högt intag av 
aspartam på grund av att det finns en teoretisk möjlighet att aspartam metaboliseras 
till tyramin och därigenom kan öka risk för biverkningar och hypertensiv kris. 
 
 
4.1.2 The aspartame story: a model for the clinical testing of a food 
additive (9) 
 
En översiktsartikel som sammanfattar kliniska studier på hur nivåerna av 
asparaginsyra, fenylalanin och metanol i blodet påverkas av olika doser av aspartam. 
Risk för interaktioner med läkemedel omtalas ej. 
 
Dessa tester fokuserar på aspartams säkerhet och visar på värdet av kliniska studier 
och hur sådana studier hjälpte till att få aspartams godkännande. Aspartam är en av 
de mest studerade födoämnestillsatserna någonsin. Studier påbörjades under senare 
delen av 60-talet. Målet med dessa studier var att utvärdera aspartams säkerhet hos 
människan och hos olika riskgrupper. Dessa riskgrupper inkluderade fenylketonuri 
hos heterozygoter, spädbarn, gravida och ammande kvinnor, och individer som 
drabbats av ”Chinese restaurant syndrome”. Innan dessa studier kunde utföras så 
gjordes studier på djur. 
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Fokus på dessa studier har varit att se om aspartams metaboliter asparaginsyra, 
fenylalnin och metanol har någon toxikologisk effekt. 
 
Enligt data från studier som gjorts finns endast liten risk vid normal användning av 
aspartam. Koncentrationen av asparaginsyra och fenylalanin i blod och i plasma hölls 
inom rimliga nivåer efter intag av aspartam och de var långt under risknivå för 
uppkomst av biverkningar. 
 
Aspartams säkerhet har ifrågasatts under många år. Efter aspartams godkännande 
genom FDA i 1974 så kunde man inte bortse från studier på möss som visade på ett 
samband mellan aspartam och hjärntumörer. Andra frågor angående aspartams 
säkerhet har kommit upp efter godkännandet och dessa inkluderar 
aspartamrelaterade förändringar i hjärntransmittor substanser, beteende effekter, 
allergiska reaktioner, effekt på blodtrycket, och dess effekt på anfallströskeln. Vid 
tidpunkt för skrivandet av föreliggande arbete så är dessa frågor fortfarande inte 
slutligen besvarade  utan fler studier förväntas göras. 
 
Sammanfattning:  
En översiktsartikel som sammanfattar kliniska studier över aspartams säkerhet. 
Enligt data från studier som gjorts finns endast liten risk vid normal användning av 
aspartam. Koncentrationen i blodet och i plasman av asparginsyra och fenylalanin 
hölls inom rimliga nivåer efter intag av normala mängder aspartam och de var långt 
under risknivå för uppkomst av biverkningar. 
 
 
4.1.3 Possible analgesic and anti-inflammatory interactions of 
aspartame with opioids and NSAIDs (22) 
 
Syftet med studien var att undersöka de potentiella analgetiska och 
antiinflammatoriska egenskaperna hos aspartam i kombination med olika opioider 
och NSAID för att se om det finns en möjlig synergistisk effekt. Studien gjordes på 
möss och råttor vid Panjab universitetet i Indien.  
 
Aspartam används som sötningsmedel i olika livsmedel och drycker. Sötningsmedel 
har setts interagera med läkemedel och speciellt med vanliga analgetika. Den exakta 
mekanismen är fortfarande osäker, men man tror att aspartam påverkar 
prostaglandinsyntesen. 
 
Aspartam, naproxen, rofecoxib, nimesulid, pentazocin, morfin, naloxon, 
karragentång (röd alg), sackarin och ättiksyra användes i den här studien. Alla 
substanser användes i lösning tillsammans med destillerat vatten förutom nimesulid 
och naproxen vilka var lösta i 0.25 % natriumlösning. Substanserna injicerades 
intraperitonealt (i bukhålan) 60 minuter före ättiksyreinjektionen som utgjorde 
smärttestet. Karragentång injicerades i tassen för test av antiinflammatorisk effekt. 
 
Smärttestet gjordes genom att antal ryckningar (vridningar) på mössen/råttorna 
räknades under en testperiod på 20 minuter, som började tre minuter efter injektion 
av den testade substansen. 
 
Karragentång inducerat ödemtest utfördes genom att injicera 0,1 ml av 
testsubstansen i höger tass på mössen/råttorna. Den vänstra tassen fungerade som 
kontroll att jämföra med. Volymen på tassen mättes efter 30, 60, 120, 180, 240 och 
300 minuter. Procentskillnad i volym av tassen räknades ut och användes för att 
bedömma grad av inflammation. 
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Antihyperalgetisk aktivitet, akut ödem inducerades i mössens/råttornas högra tass 
genom att injicera 0,1 ml av 1 % karragentångslösning. Vänster tass fungerade som 
kontroll där 0,1 ml 0,9 % saltlösning injicerades. Båda tassarna doppades alternativt i 
vattenbad som höll 47 grader (+/- 0,3°C) och antal tillbakadragningar av tassen 
räknades vid 30, 60, 120, 180, 240 och 300 minuter. Tre testperioder gjordes på 
varje råtta/mus för att sedan använda medelvärdet. En reduktion i tid av antal 
tillbakadragningar räknades sedan som hyperalgetisk effekt. 
 
Den orala administrationen av aspartam (2-19 mg/kg) ökade signifikant 
smärttröskeln hos mössen vilket kunde ses på antal vridningar (sammandragning av 
buk och utvidgning av bakre lemmar). Sackarin hade ingen sådan effekt.  
Vid administrering av aspartam (2 mg/kg) tillsammans med nimesulid som är en 
COX-2 hämmare (2 mg/kg) och naproxen som är en icke-selektiv COX-hämmare (5 
mg/kg) så minskade det antalet  vridningar signifikant i jämförelse med effekten av 
aktuella COX-hämmare som monoterapi.  
Liknande resultat uppnåddes när morfin (1 mg/kg) eller pentacozin (1 mg/kg) 
administrerades tillsammans med aspartam. 
Aspartam i doser (4, 8, 16 mg/kg) minskade signifikant karragentång inducerad 
ökning av volymen på tassen och motverkade också hyperalgetiska effekten i råttorna 
i kombination med nimesulid (2 mg/kg).  
 
Studien visade att aspartam troligen hade analgetisk och anti-inflammatorisk effekt i 
sig själv och att synergistiska analgetiska effekter vid kombination med analgetika av 
opioidtyp och icke-opioidtyp kunde uppnås.  
 
Sammanfattning:  
Studien visade att aspartam i sig möjligen hade analgetisk och anti-inflammatorisk 
effekt och att det har synergetiska analgetiska effekter tillsammans med vanliga 
analgetika av opioidtyp och av analgetika av icke-opioidtyp. 
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4.2 Monosodiumglutamat och läkemedelsinteraktioner 
 
Även för MSG var det svårt att hitta väl-genomförda, kontrollerade studier som var 
relevanta för min frågeställning. 
 
 
4.2.1 Monosodium glutamate and tranylcypromine administration in 
healthy subjects (32) 
 
MAO-hämmare ökar mängden noradrenalin som finns lagrat i nervterminaler och 
det finns risk för interaktion med efedrin och tyramin vilka frisläpper lagrat 
noradrenalin. Vid intag av tyraminrik mat såsom fermenterad ost (camembert) kan 
detta fenomen också uppstå. Tyramin kan orsaka ökat blodtryck. 
 
I en liten kontrollerad studie på fem friska personer undersöktes om MSG kan 
interagera med tranylcypromin (icke-selektiv, irreversibel MAO-hämmare). Det 
används vid depression och är ångestdämpande (15). 
Försökspersonerna var friska och fick logaritmiskt ökande doser av MSG och placebo 
under tiden som de fått tranylcypromin i minst två veckor.  
 
Försökspersonerna fick under första fasen tre olika doser av MSG och placebo i fyra 
dagar, i totalt 1-2 veckor. Under andra fasen fick de maxdos av tranylcypromin under 
två veckor. Under tredje och sista fasen när försökspersonerna fått tranylcypromin 
under 17.8 ± 5.8 dagar, så upprepades proceduren med fyra dagar av MSG och 
placebo under 1-2 veckor samtidigt som de fick maxdos av tranylcypromin. 
 
Varje försöksperson fick MSG i doser om 400 mg (hälften av dosen i ett normalt mål 
mat), 800 mg (normal dos) och 1600 mg (dubbel dos). Placebo administrerades 
slumpmässigt på en av de fyra testdagarna. Administreringen av MSG och placebo 
var dubbelblindad. 
Efter oral konsumtion av MSG kan symptom på ”Chinese restaurant syndrome” 
uppstå efter 15-25 minuter eftersom att MSG absorberas snabbt. Klassning av 
symptom för hypertensiv reaktion kunde mätas direkt om det skulle uppstå en sådan 
reaktion. 
 
Försökspersonerna testades för att se om symptom för ”Chinese restaurant 
syndrome” uppstod och klassades efter en skala över deras upplevda symptom. Deras 
blodtryck och hjärtfrekvens mättes. 
Det blev ingen signifikant skillnad mellan grupperna i hjärtfrekvens eller 
blodtrycksförändring. Inga symptom av ”Chinese restaurant syndrome” utvecklades 
under proceduren. Försökspersonerna tolererade försöken väl och och det 
rapporterades inga symptom av hypertensiv kris. Två personer upplevde 
hjärtklappning till och från, varav en person rapporterade parestesi, dvs domningar 
och stickningar. 
 
Sammanfattning:  
Monosodium glutamat påverkade inte blodtryck eller hjärtfrekvens hos 
försökspersonerna som tog tranylcypromin. Spontana hypertensiva episoder 
upplevdes av två personer. Dessa blodtrycks-höjningar uppstod även när 
tranylcypromin togs ensamt och kunde ej relateras till intag av monosodium 
glutamat. 
En möjlig förklaring till varför försökspersonerna fick hypertoni kunde teoretiskt 
vara relaterad till tyramininnehållet i sojasås och chicken nuggets, och symptomen  
hade möjligen ingenting med MSG-halten i maten att göra. Däremot tyder en nyare 
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långtidsstudie på att MSG-intag faktiskt kan vara associerad med ökad risk för 
blodtrycksstegring (29). 
 
 
4.2.2 Monosodium glutamate is related to a higher increase in blood 
pressure over 5 years: findings from the Jiangsu nutrition study of 
Chinese adults (29) 
 
Studien gjordes på 1227 män och kvinnor i Kina under 5 år, från 2002 till 2007. 
Syftet var att undersöka om intag av MSG kunde associeras med förändringar av 
blodtrycket. 
 
Under 2002 mättes blodtrycket på 2849 personer och de fick samtidigt information 
om viss kosthållning. 2007 gjordes en uppföljning av dessa personer. Slutgiltiga 
deltagarantalet blev 1227 stycken, de andra hade av olika orsaker brutit sin 
medverkan i studien.  
 
Blodtrycket mättes två gånger, sedan användes ett medelvärde i studien. Högt 
blodtryck definierades som att det systoliska trycket skulle vara högre än 140 mmHg 
och det diastoliska trycket skulle vara högre än 90 mmHg eller att man skulle 
använda sig av blodtrycksmediciner. Det finns ingen detaljerad information om vilka 
blodtrycksmediciner som användes, men i Kina så är kalciumantagonister vanliga. 
 
För att bestämma mängden MSG som konsumerades av personerna i studien så 
använde man sig av ett detaljerat frågeformulär. 
 
Medelvärde av MSG-intag var 3,8 gram per dag. Medelvärde av blodtrycksförändring 
under fem år var 4,5 mmHg (diastoliskt tryck) och 3,0 mmHg (systoliskt tryck). 
 
Det var en klar dos-respons relation mellan mängd av MSG-intag och 
blodtrycksförändringar. Associationer mellan MSG-intag och förändring av 
diastoliskt tryck var starkare hos kvinnor, icke-rökare och de som regelbundet tog 
blodtrycksmediciner. En signifikant association kunde också ses mellan MSG-intag 
och förändring av systoliskt tryck hos de som regelbundet tog blodtrycksmediciner. 
Kvinnor associaserades med både högre systoliskt och diastoliskt blodtryck. 
 
Sammanfattning: 
Intag av MSG tyder på en blodtrycksstegring under fem år, speciellt bland kvinnorna 
och de som tog blodtrycksmediciner. 
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4.3 Olestra och läkemedelsinteraktioner 
 
Olestra är tillåten i USA som fettersättningsmedel och används huvudsakligen i vissa 
snacks (chips etc). 
Olestra i sig absorberas enbart i minimal utsträckning, men kan påverka absorption 
av andra lipidlösliga substanser. Jag kunde identifiera flera randomiserade studier 
som undersökte påverkan av läkemedelsabsorption genom olestra. 
 
 
4.3.1 Influence of absorbable and nonabsorbable lipids and lipid like 
substances on drug bioavailability (5) 
 
I denna studie undersöks med hjälp av tre olika dieter (olestra, triglycerid olja, och 
vatten) biotillgängligheten av en enkeldos av propranolol, diazepam, noretindron och 
ethinyl estradiol.  
För varje läkemedelssubstans så blev de tre olika dieterna randomiserad 
administrerade i en studie med crossover design, en period på minst 14 dagar 
separerade varje läkemedelssubstans studie. AUC bestämdes med hjälp av 
trapetsmetoden. 
 
Åtta till tio frivilliga deltagare ingick i varje läkemedelssubstansgrupp. Deltagarna var 
utsedda att testa alla substanser i en randomiserad crossover studie så att alla 
substanser blev testade i olika omgångar. 
Propranolol: 8 volontärer mellan 23-47 år, fem män och tre kvinnor deltog i studien. 
Diazepam: 8 volontärer mellan 20-40 år, fyra män och fyra kvinnor deltog i studien. 
Noretindron och etinyl estradiol: Tio kvinnliga volontärer deltog i studien. 
 
De tre testdieterna inkluderade 18 gram av (I) olestra eller (II) triglyceridolja mixat 
med 177,44 ml av fettfri mjölk eller (III) 177,44 ml vatten.  
 
Propranolol 20 mg, diazepam 5 mg, etinyl estradiol 0,07 mg och noretindron 1,0 mg 
användes i respektive grupp. Läkemedelssubstanserna gavs i typiskt 
rekommenderade doser förutom de grupper som tog etinyl estradiol och noretindron. 
Dessa grupper gavs i dubbla typiska doser för att försäkra sig om att substanserna 
skulle kunna analyseras. Efter intag av testsubstansen och dieten så var det inte 
tillåtet att äta någon typ av mat under följande fyra timmar.  
 
Blodprover togs före och efter intag av läkemedlet och test diet. Propranolol mättes 
efter 0.33, 0.66, 1, 2, 3, 4, 5 och 8 timmar. Diazepam mättes efter 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
12 och 24 timmar. Noretindron och etinyl estradiol mättes efter 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 24 
och 48 timmar. 
Blodprov togs efter samma schema för samtliga testdieter. En period på minst 14 
dagar separerade de tre testdieterna för varje läkemedelssubstansstudie. 
 
Resultaten visade inga statistiska signifikanta skillnader i absorption av de olika 
läkemedelssubstanserna när de administrerades med olestra, triglycerid olja eller 
vatten, förutom en topp i koncentrationen av diazepam som var signifikant längre 
med triglyceridoljan än med olestra eller vatten. 
 
Sammanfattning:  
Denna randomiserade och kontrollerade crossover studie visade inga statistiska 
signifikanta skillnader i absorption av de olika läkemedelssubstanserna i samband 
med olestra, förutom att toppkoncentrationen av diazepam var signifikant längre när 
det intogs tillsammans med triglyceridoljan jämfört med intag tillsammans med 
olestra eller vatten. 
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4.3.2 The effect of olestra on systemic levels of oral contraceptives (4) 
 
Studien gjordes på 30 friska kvinnor i åldrarna 28-38 år. Studien hade en 
dubbelblind, placebo-kontrollerad crossover design. Deltagarna blev randomiserat 
indelade i två grupper. Av de 30 deltagarna så fullföljde 28 stycken hela studien. En 
deltagare avbröt behandlingen under placeboperioden och deltog inte i olestra fasen. 
Den andra deltagaren avbröt sitt deltagande efter fyra dagar med olestra behandling 
utan att det uppgavs förklaring för varför hon hoppat av studien. 
Effekten av olestra på absorptionen och effektivitet av mycket lipofila preventivmedel 
undersöktes. Den ena gruppen fick kakor/bars innehållande 18 gram olestra per dag 
och den andra gruppen fick kakor/bars innehållande 18 gram triglycerider per dag. 
Efter 28 dagar så bytte man intervention mellan grupperna så att grupperna fick ta 
del av även den andra gruppens diet (crossover design).  
 
Deltagarna fick 18 gram olestra varje dag i 28 dagar under tiden de fick orala 
preventivmedel innehållande 300 µg norgestrel och 30 µg etinyl estradiol. Blod togs 
dag 12 till dag 14 och analyserades. 18 gram olestra per dag räknas som överdriven 
konsumtion (över 12 gram per dag) (21).  
 
Det framkom ingen statistiskt signifikant skillnad i tid för att komma upp i 
maxkoncentration av preventivmedlen och ingen skillnad i AUC mellan olestra och 
placebo behandlingar. Mätningar av serumhalt av progesteron visade att intag av 
olestra troligen inte minskar preventivmedlens effektivitet. Studien visar att intag av 
18 gram olestra per dag inte påverkar absorptionen eller effektivitet av de mycket 
lipofila orala preventivmedlen.  
 
Sammanfattning:  
Ingen statistiskt signifikant skillnad i tid för att komma upp i maxkoncentration av 
preventivmedlen kunde ses. Ingen skillnad i AUC mellan olestra och placebo kunde 
ses. 
 
 
4.3.3 Olestra: Assessing its potential to interact with drugs in the 
gastrointestinal tract (8) 
 
I denna översiktsartikel skrivs det om olestras eventuella interaktioner med 
läkemedel i matsmältningskanalen. 
Olestra har setts sänka serumnivåerna av fettlösliga vitaminer när det ersätter vanligt 
fett i matprodukter (8). Därför ställs frågan om olestra antingen ökar absorptionen 
eller ökar eliminationen av läkemedel. 
 
Det finns studier som stöder hypotesen att olestra interagerar med både 
näringsämnen och läkemedel med anledning av dess fettlöslighet. De flesta studier 
som stöder den här hypotesen är studier gjorda på näringsämnen och de studierna 
visar på att olestra påverkar absorption och elimination av näringsämnen som β-
karoten, E-vitamin, K1-vitamin, vitamin D3, kolesterol, retinol, DDT och DDE. 
 
Effekten av olestra i samband med olika läkemedel och deras biotillgänglighet 
studerades och inga tecken på interaktionsrisk hittades. Här tas upp studier som 
finns med i föreliggande examensarbete (4,5).  
 
Ett ämne liknande olestra som heter sucrose polyester har rapporterats störa 
absorptionen av kolkicin, men detta har bara studerats i djurförsök som inte 
simulerade normal läkemedelsanvändning. 
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Ett annat ämne som också liknar olestra som heter orlistat visar inte heller på någon 
effekt på biotillgängligheten eller elimination av glibenklamid, digoxin, nifedipin, 
fenytoin, furosemid, atenolol, captopril eller warfarin. 
 
Olestras effekt på eliminationen av DDT och dess metabolit DDE har också 
undersökts. Det experimentet förtydligade att mycket lipofila sammansättningar som 
kan vara kandidater för en interaktion med olestra sekvestrerades i kroppsfettet och 
fick därför begränsad möjlighet att interagera med olestra i matsmältningskanalen. 
 
Studierna som gjorts på olika näringsämnens interaktion med olestra visar på en 
möjlig interaktion med warfarin. Olestra kan sänka vitamin K förråden och därför 
göra vissa patienter ovanligt känsliga för läkemedlet warfarin. Men bevisad effekt att 
serumhalt av vitamin K sänks, saknas och förblir därför osäker. 
 
Av de mycket lipofila läkemedel som används idag så verkar det vara få som har en 
klinisk signifikant interaktion med olestra. 
 
Sammanfattning: 
Denna reviewartikel belyser olestras eventuella interaktioner med läkemedel i 
matsmältningskanalen. Olestra har setts sänka serumnivåerna av fettlösliga 
vitaminer när det ersätter vanligt fett i våra matprodukter och därför ställs frågan om 
olestra antingen möjligen kan sänka absorptionen eller öka eliminationen av 
läkemedel. Studier visar på en möjlig interaktion med warfarin, men effekten är 
osäker. Av de mycket lipofila läkemedel som används idag så verkar det vara få som 
har en klinisk signifikant interaktionsrisk med olestra. 
 
 
4.3.4 Effect of the moderate consumption of olestra in patients receiving 
long-term warfarin therapy (21) 
 
Olestra används som fettersättningsmedel i snacks i USA. Olestra kan minska 
kroppens förråd av fettlösliga vitaminer som till exempel vitamin K.  
Warfarin inducerar en antikoagulativ effekt genom att hämma vitamin K-cykeln. 
Efter administrering av Warfarin så börjar levern att producera delvis funktionella 
och delvis icke funktionella koagulations faktorer, vilket leder till full terapeutisk 
effekt inom 7-14 dagar. Förändringar av halten av vitamin K kan orsaka 
fluktureringar av patientens INR (international normalized ratio). INR är kvoten 
mellan koagulationstidenför patientplasma och normal koagulationstid. 
 
I en prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebo- kontrollerad, parallell-grupps 
prövning utvärderades effekten av måttlig konsumption av snacks innehållande 
olestra på 40 patienter som långtidsbehandlades med warfarin. 
 
Patienterna fortsatte som vanligt med sin dos av warfarin. Den ena gruppen fick 1.5 
prtioner (42 gram) dagligen i två veckor av Pringles Original Flavor Fat Free Potato 
Crisps med olestra (12 gram olestra per 1.5 portion). Den andra gruppen som var 
placebogruppen fick Pringles Original Flavor Potato Crisps i två veckor. Patienternas 
INR mättes varje vecka under dessa två veckor. Trettiosex patienter avslutade första 
veckan. Efter en vecka hade förändringar i INR mätts från baseline och setts öka med 
0,02 (+/-) 0,5 i olestragruppen och 0,17 (+/-) 0,4 i placebogruppen (p-värdet 0,327). 
Efter den andra veckan hade tio patienter i olestragruppen fullföljt terapin och 12 
patienter från placebogruppen. Den genomsnittliga förändringen av INR från 
baseline under vecka två visade ingen signifikant skillnad jämfört med vecka ett; 
(medelvärde ± standardavvikelse) 0,18 ± 0,38 i olestragruppen och 0,09 ± 0,53 i 
placebogruppen (p-värdet 0,193). Gastrointestinala biverkningar såsom diarré, gaser 
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och meteorisme upplevdes av tre patienter i olestragruppen och av fem patienter i 
placebogruppen (p-värdet 0,3 och därmed ej heller statistiskt signifikant). 
 

Måttlig konsumtion av snacks innehållande olestra påverkade inte INR signifikant 

efter en vecka på patienter som långtidsbehandlades med warfarin. Det verkar inte 

som att måttlig konsumtion skulle påverka INR efter två veckor, men det måste 

undersökas ytterligare och då måste ett större provurval av lämplig mängd beaktas 

och observationstiden vara längre. Om samma sak gäller för överdriven ( ≥12 gram 

olestra per dag) konsumtion av olestra är inte känt. 

 

Sammanfattning:  

Måttlig konsumtion av olestra påverkade inte INR signifikant efter en vecka och det 

verkar inte som att INR påverkas efter två veckor, men det måste undersökas 

ytterligare och då måste ett större provurval beaktas och observationstiden vara 

längre. 
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5. Diskussion 
 
Traditionellt har bedömning av nya födoämnestillsatser varit isolerad och ofta haft 
fokus på toxikologiska egenskaper, utvärdering av gentoxikologiska studier av ämnen 
och tester för cancerogenitet. Först på senare tid har man börjat uppmärksamma 
möjligheten att födoämnestillsatser även kan interagera med andra xenobiotika, 
bland annat läkemedel. Förhoppningsvis kommer man i framtiden i större grad att 
uppmärksamma interaktionsrisker. 
 
Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som specifikt handlade om interaktioner 
mellan FÄT och läkemedel. FÄT används i stadigt ökande grad och det utvecklas hela 
tiden nya terapeutiska principer och läkemedel. Detta ökar också rent teoretiskt 
chansen för att FÄT eventuellt kan interagera med olika typer av läkemedel, 
kosttillskott och liknande. 
 
I denna litteraturstudie hittades få väl genomförda studier som var ägnade till att 
undersöka frågeställningen som formulerades i syftet av detta arbete. Många artiklar 
är anekdotiska och snarare berättelser om subjektiva upplevelser och är därför av 
begränsat värde för en vetenskaplig undersökning. I andra artiklar som hade 
randomiserad, placebo-kontrollerad design hittade man inte signifikanta skillnader 
mellan kontrollgruppen och den aktiva behandlingsgruppen. Som framgår av tabell 2 
visade ingen av de randomiserade, placebo-kontrollerade studierna positiva resultat 
för interaktionsrisk. 
I den verkliga världen kan exponeringen för födoämnestillsatser variera i betydande 
omfång och dosen kan i extremfall vara mycket större än vad som testades i kliniska 
studier. Det finns alltid extremvarianter av människor som överkonsumerar. I det 
föreliggande arbetet ingår till exempel en fallbeskrivning av en person som 
överkonsumerat aspartamsötad nyponsoppa. Denna patient behandlades med MAO-
hämmaren fenelzin och konsumerade samtidigt flera liter nypondryck sötad med 
aspartam och det ledde i sin tur till biverkningar. Det var svårt att förutse att en 
person skulle kunna tänka sig att konsumera en så stor mängd nyponsoppa som i sin 
tur ledde till en omfattande aspartam exponering (16). 
 
 
5.1 Hur stor mängd födoämnestillsatser får vi i oss varje dag? 
 
Det finns väldigt många födoämnestillsatser, FDA har listat mer än 3000 stycken. 
EFSA listar däremot bara ca 10 % av antalet FÄT jämfört med FDA (n=365) som 
kontrolleras och följs upp. Dessutom kontrolleras dessa tillsatser i USA mer 
regelbundet än vad görs här i Sverige och andra europeiska länder. Generellt tycks 
europeiska myndigheter vara mera restriktiva vad gäller FÄT jämfört med USA. 
 
Det har varit svårt att hitta litteratur som var relevant för att göra det här arbetet. 
Material har sökts och har delvis hittats indirekt via hänvisningar från annan 
originallitteratur. Att det är svårt att hitta dokumentation om interaktioner mellan 
FÄT och läkemedel är inget nytt fenomen, liknande problem finns när det gäller att 
hitta dokumentation av interaktioner mellan NLM och läkemedel. Europeiska 
myndigheter är mer restriktiva när det gäller godkännande av FÄT och ett exempel 
på det är att olestra inte är godkänt i Sverige, eller Europa i övrigt. 
 
Den mängd födoämnestillsatser som vi exponeras för per dag och som anses vara en 
acceptabel mängd för de ämnen som ingick i föreliggande arbete listas här: 
 
Aspartam: ADI-värde 40 mg/kg vilket betyder att en person som väger 60 kg kan 
konsumera 2,4 gram per dag (40 mg/kg ×60 kg). I USA har gjorts en undersökning 
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som visar på att befolkningen får i sig i genomsnitt 3 mg aspartam per dag och i 
Europa cirka 5 mg per dag. Det mest extrema intaget av aspartam är uppmätt en 
varm sommardag hos en diabetiker i Kanada och dosen mättes till 11,4 mg/kg per 
dag. Aspartamsötade läskedrycker får innehålla högst 600 mg/liter, vilket betyder att 
en person som väger 60 kilogram kan dricka fyra liter aspartamsötad läsk per dag för 
att överstiga ADI-värde (1). Generellt är det alltså liten risk att man genom 
normalkonsumtion kan överstiga ADI-värde för aspartam. 
 
MSG: Enligt livsmedelsverket så finns inget ADI-värde definierat. Det beror på att 
kroppen behöver glutamat och att vi får i oss relativt mycket glutamat naturligt 
genom kosten. Kroppen gör ingen skillnad på glutamat från tomater eller glutamat 
som är tillsatt i en tomatsås. Undersökningar visar att glutamat från mat eller MSG 
behövs för normal funktion av matsmältningen och för matspjälkningskanalen.  
Uppgifter visar på att en genomsnittlig konsumtion av MSG i USA ligger på 0,55 
gram per dag, i Storbritannien 0,57 gram per dag och hela tre gram per dag i Taiwan. 
En studie som gjordes på vuxna män och på ökenråttor (dos justerad för kroppsvikt), 
vilka gavs en dos på (147 gram per dag) 200 gånger högre än normalt i maximalt 42 
dagar visade inga tecken på biverkningar. Slutsatsen drogs att glutamat i väldigt höga 
doser är väl tolererat och inga neurologiska förändringar kunde ses hos ökenråttorna 
eller hos männen i studien (24). 
En långtidsstudie tyder på att MSG-intag faktiskt är associerad med 
blodtrycksstegring (29). 
 
Olestra: Jag kunde inte hitta någon uppgift angående reokmmenderatADI-värde. 
Enligt uppgift över konsumtion av olestra i USA så ligger medelvärdet på 0,40 gram 
per dag om man tittar på amerikanska befolkningen. Medelvärdet över alla faktiska 
användare är 3,1 gram olestra per dag. Vuxna kvinnor är de största konsumenterna 
av produkter innehållande olestra som till exempel kakor, chips, popcorn och andra 
snacks (25). Överdriven konsumtion av olestra räknas vid intag på mer än 12 gram 
per dag (21). 
 
Det har gjorts djurstudier där exponeringen av FÄT har varit 30-100 gånger större än 
vid ”normal” exponering för att undersöka om biverkningar kan uppstå men inga 
kunde hittas. Behöver vissa patientgrupper vara rädda för födoämnestillsatser? Om 
man har en normal kost och en normal livsstil så verkar FÄT vara relativt säkra att 
konsumera för människor. 
 
 
5.2 Tolkning av studier 
 
Aspartam används som sötningsmedel i många av våra livsmedel och det är väldigt 
vanligt. Säkerheten att använda aspartam har varit i ljuset både i USA och i Europa. 
Grundliga genomgångar av dess toxikologiska egenskaper har utförts och det anses 
numera som ofarligt att använda i normal mängd. 
Det finns andra sötningsmedel på marknaden som till exempel sukralos som är 
kalorifritt och har en sötningseffekt på cirka 600 gånger högre än vanligt socker. 
Undersökningar har även gjorts på sukralos och inga skadliga effekter har setts så 
därför har det också ansetts som säkert att använda. Det har godkänts i över 80 
länder runt om i världen. 
 
Vilken interaktionsrisk som utgår från icke-absorberbara fettsubstitut som t.ex. 
olestra, beror främst på hur det läkemedlet inkorporeras i miceller genom 
solublisering av fettet. Ju mer lipofilt ett läkemedel är, desto högre risk att det kan 
solubiliseras av fettet och att läkemedelsabsorptionen kan hämmas (4). Generellt har 
användandet av olestra snabbt dalat även i USA under de senare tiden (33). 
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Den enda substansen där signifikant interaktion uppstod noterades mellan 
ciklosporin och olestra. I studien konsumerades olestra mellan 0,35 gram/kilo/dag 
upp till 16 gram/person/dag. AUC-värdena av ciklosporin minskades och en 
reduktion av max plasma koncentrationen (Cmax) kunde märkas (25). 
Orlistat (ett fettsubstitut) som finns i läkemedlen Alli och Xenical har studerats för 
att utröna om det skulle kunna ge ökad risk för leverskador. Det som har setts i 
fallrapporter är potentiellt ökad risk för hepatit, gallstenssjukdom och förändringar i 
leverenzymer, men det kan inte uteslutas att det beror på andra faktorer (20). EMA 
har nyligen fastslagit att fördelarna med att använda orlistat som läkemedel 
överväger riskerna med att det skulle uppstå någon av de sällsynta leverskadorna 
(20).  
 
Användningen av MSG i våra livsmedel och främst då i asiatisk mat, har visat kunna 
ge symtom som huvudvärk, svettningar och tryck över bröstet. Det kallas för 
”Chinese restaurant syndrome”, eller ”monosodium glutamate symptom complex”. I 
fallrapporterna om ”Chinese restaurant syndrome” kan mycket väl tyramininnehållet 
ha varit ”boven”. 
Det var troligen även tyramin från sojasåsen som orsakade den påstådda 
interaktionen mellan MAO-hämmaren tranylcypromin och MSG (31). 
 
Teoretiskt finns många läkemedel, där en interaktion på NMDA-receptornivå är 
möjlig (Figur 5). Teoretiskt skulle man alltså kunna förvänta farmakodynamiska 
interaktioner med läkemedel som verkar som antagonister på denna receptor som till 
exempel fencyklidin (knark), ketamin (analgetikum), dextromorfan, kväveoxid (även 
den är involverad i smärtsystemet). Dessutom anti-Parkinson-medel som memantin 
och amantadin. Alla dessa läkemedel har antagonistiska effekter på NMDA-receptorn 
och deras verkning kunde vid en potentiell interaktion med MSG försvagas. Inom 
schizofreni-behandlingen har man diskuterat D-cykloserin, som är en NMDA-
receptoragonist. Men den sistnämnda är "framtidsmusik".  
 

 
Figur 5: NMDA-receptor med fysiologiska ligander och läkemedel som interagerar 
(23). 
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Om sådana NMDA-agonister skulle användas inom psykiatrin i framtiden så kan 
man eventuellt förvänta synergistiska effekter vid exponering av för höga doser av 
MSG (23). Man tror att både aspartam och MSG påverkar NMDA-receptorerna. 
NMDA-receptorn är en jonkanalkopplad receptor för bl.a. glutamat. Överaktivering 
av receptorn kan leda till excitotoxicitet vilket kan kopplas till många neurologiska 
sjukdomstillstånd (6). 
 
 
5.3 Validiteten av studier 
 
Det finns alltid risker för att studier kan tolkas fel. Icke-kontrollerade, icke-blindade 
studier har stor risk för bias som påverkar forskningsresultatet. Även fallrapporter 
om samband mellan exponering för substanser och olika sjukdomar måste tolkas 
med stor skepsis. Prevalensen av exponeringen för FÄT är så stor att även chansen 
för slumpmässiga sammanträffanden (koincidenser) blir stor utan att det indikerar 
ett kausalsamband. I och med att FÄT är så universella och vi exponeras hela tiden så 
kan det hända att personer blir sjuka av andra orsaker utan att sjukdomen eller 
symptomen är relaterade till FÄT. Till exempel vid stora studier på olestra så kan det 
vara så att någon eller några personer råkar ut för magsjuka och det kan misstolkas 
som det är olestra som ger biverkningar. Enbart blindade, randomiserade och 
placebo-kontrollerade studier kan ge svar som har hög validitet och resultat som kan 
överföras till andra sammanhang. 
 
Många av studierna som jag evaluerade i samband med detta arbete var utförda av 
anställda på de olika produktföretagen som producerar FÄT. Man måste självklart 
vara kritisk mot hur objektiva dessa forskare kan ha varit. Det finns stor risk för 
observationsbias och jävhetssituationer. Resultat i studier kanske vinklas så att de 
uppfattas annorlunda? Kanske det positiva framhävs mer och det som anses som 
negativt inte ens tas upp i artikeln? Det finns även risk för publikationsbias, där 
enbart positiva och inte neutrala eller negativa resultaten publiceras. Generellt 
behövs fler studier av oberoende instutioner för evaluering av eventuella risker i 
samband med konsumtion av FÄT, däribland även potentialen att interagera med 
läkemedel. 
 
 
5.4 Hur många FÄT behöver vi egentligen? 
 
Listan på olika födoämnestillsatser som finns i livsmedel är omfattande och det är 
nästan omöjligt att visa på att en tillsats ensam utgör risk för interaktioner. Trots det 
så fortsätter testningen av individuella tillsatser var för sig. Undersökningar visar att 
vi har 300-500 olika kemikalier i vår kropp som inte existerade för 50 år sedan (13). 
Väldigt få studier har gjorts som har sträckt sig över en lång tidsperiod och 
kumulativa toxiska effekter har knappt undersökts alls (12). 
Interaktioner som kan uppstå mellan FÄT och läkemedel kan vara av olika karaktär, 
som förresten även är fallet vid interaktioner mellan läkemedel och mat, mellan 
läkemedel och naturläkemedel eller mellan läkemedel och födoämnestillsatser. 
 
Vissa interaktioner är lätta att undvika i vardagen, men det som är svårast att hålla 
reda på är just interaktioner mellan läkemedel och födoämnestillsatser för att de är så 
universellt förekommande att det ibland nästan är omöjligt att undvika vissa FÄT 
helt och hållet. 
 
Mitt arbete understryker att det finns en teoretisk och en praktisk risk att dessa 
födoämnestillsatser kan interagera med läkemedel. En ensidig kost eller ett 
överdrivet intag av någon tillsats kan bidra till att interaktioner kan uppstå. Vid 
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användningen av FÄT så måste alltid en grundläggande fråga ställas: är vinsten 
större än riskerna? Ibland finns en klar vinst och då kan det ses som självklart att 
FÄT ska användas i våra livsmedel, som till exempel när konserveringsmedel tillsätts 
för att förhindra svamptillväxt i våra matvaror. Det bidrar till att skydda oss 
konsumenter mot toxiska effekter av t.ex. aflotoxin. Här överväger nyttan av 
konserveringsmedlet med stor säkerhet eventuella risker vid användning av 
konserveringsmedlet. Vi får alltså tänka oss för när vi läser ”utan 
konserveringsmedel” på förpackningen av matprodukter. Ibland tillsätts FÄT enbart 
av kosmetiska orsaker och det kan då ses som tveksamt att riskera att konsumenter 
drabbas av t.ex. allergier eller liknande, enbart för att korven ska ha en frestande, 
men icke-naturlig röd färg. MSG som smakförstärkare i chips bidrar till att det ska 
smaka bättre, men inducerar även ett sug att äta mer (27) som gör det svårt att 
stoppa och hela påsen äts upp! Indikationen för sådana FÄT är ytterst tveksam och 
gynnar inte konsumenten. Olestras uppgift som ett fettsubstitut i chips för att vi ska 
kunna äta mer utan att bli tjocka känns också som ganska tveksamt att det i 
slutänden är till gagn för oss konsumenter. Istället för att fokusera på att äta något 
som ska göra oss smala så kanske det vore en bättre idé att reducera matintaget och 
förändra livsstilen och att på så sätt gå ner i vikt?  
 
Myndigheterna har ett stort ansvar när de bestämmer vilka FÄT som ska tillåtas och 
vilka som inte ska det. Att man i Sverige och Europa i övrigt har valt att t.ex inte 
godkänna olestra verkar betryggande. Samtidigt gjorde EMA bedömningen att nyttan 
vid läkemedlet orlistat (Xenical) övervägde riskerna (28). Men här har vi med ett 
läkemedel att göra där exponeringen kan styras under kontrollerade förhållanden och 
läkemedlet kan utsättas om biverkningar skulle uppstå. 
  
Eftersom att det varit så svårt att hitta relevanta och väl genomförda studier för mitt 
arbete så är min slutsats att detta område fortfarande är relativt outforskat, men att 
det är mest sannolikt mycket sällsynt att det uppstår interaktioner mellan FÄT och 
läkemedel; eller så har inte ens tanken på att interaktioner kan uppstå kommit upp 
till ytan. 
Det behövs alltså fler vetenskapliga studier från oberoende forskare för att undersöka 
det här området.  
 

 
6. Slutsats 
 
Vid sökning av material till det här arbetet så har det varit svårt att hitta relevanta 
artiklar om just födoämnestillsatsers interaktioner med läkemedel. Generellt tycks 
interaktionsrisken med läkemedel vid normalintag av aspartam, MSG och olestra 
vara liten. Dock har forskningen hittills fokuserat på säkerheten av att använda till 
exempel aspartam isolerad, men inte i kombination med andra tillsatser eller 
läkemedel. Behovet finns för att studera olika födoämnestillsatser i kombination med 
varandra och i kombination med läkemedel för att få en mer verklighetstrogen bild av 
potentiella interaktioner. Det saknas även studier på långtidsanvändning av 
födoämnestillsatser och läkemedelsinteraktioner. 
 
Läkare och farmaceuter har en viktig roll i att informera om alla potentiella 
interaktioner som kan uppstå vid läkemedelsanvändning, men det borde även finnas 
intresse för patienten som tar läkemedlet att själv ta reda på hur det ska tas och vad 
man ska tänka på i samband med dess användning. Generellt behövs mer oberoende 
forskning om möjliga interaktioner mellan FÄT och läkemedel. Myndigheterna har 
ett stort ansvar att ge objektiv information till allmänheten och att begränsa 
befolkningens exponering för FÄT med tveksam indikation och nytta. 
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7. Tackord 

 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jörn Schneede för hjälpfulla 
synpunkter och mycket god handledning under arbetets gång. 
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