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Sedan hösten 1995 finns det
ett kolesterolsänkande margarin
att köpa i vanliga livsmedels-
affärer i Finland under handels-
namnet Benecol. Den verksam-
ma substansen i margarinet är
en sitostanolester. Flera studier
på människa har visat att an-
vändning av margarinet kan
leda till ca 10 procents sänkning
av totalserumkolesterol och
13–15 procents sänkning av
LDL-kolesterol. Fytoöstrogena
och endokrina effekter, liksom
effekterna på växande individer,
särskilt pojkar vad gäller fram-
tida fertilitet, bör dock studeras
ytterligare. 

Margarinet betraktas i Fin-
land som en s k »functional
food», men aktualiserar frågan
var gränsen går mellan läkeme-
del och livsmedel. 

Växtsteroler är kolesterolliknande
lipider som normalt ingår i födan i un-
gefär samma mängd som kolesterol,
vilket innebär ett intag på ca 200–400
mg/dag [1]. Det finns flera olika sorter
av vilka de vanligaste är β-sitosterol,
stigmasterol, brassicasterol och cam-
pesterol. De ingår i vegetabiliska oljor,
spannmål m m. Sedan 1950-talet har
försök gjorts att behandla personer med
förhöjda kolesterolvärden genom att
öka andelen växtsteroler i kosten [1].

För att förbättra de kolesterolsän-
kande egenskaperna hos växtsteroler
har dessa substanser modifierats, ofta
genom att man har mättat dem i 5-α-po-
sition. På så sätt har bl a β-sitostanol
(Figur 1) framställts.

Mekanismen för den kolesterolsän-
kande effekten är inte helt klarlagd, men
plantsterolerna verkar tävla med ko-
lesterol om plats i blandade miceller i
tarmen [2] och påverkar troligen också
andra absorptionssteg i tarmslemhin-
nan [3]. Behandling med plantsteroler i
kristallin form har har prövats, men har
i de flesta fall endast åstadkommit en
ganska måttlig sänkning av serumko-
lesterol.

Behandlingseffekterna har också va-
rierat kraftigt i olika studier: det har rört
sig om 0,5–26 procents sänkning av
plasmakolesterol och 2–33 procents
sänkning av LDL-kolesterol [1]. Kon-
troll- och förbehandlingsdieter har gi-
vits i de flesta studier som utförts, och
dessa dieter har i sig stått för en del av
effekterna [1]. Behandlingsresultaten
har också påverkats av att mängden
konsumerat kolesterol påverkar den ef-
fekt som erhålls av både β-sitosterol
och β-sitostanol. Ett primärt lågt intag
av kolesterol leder till att den koleste-
rolsänkande effekten av växtsteroler
blir mindre [4]. 

Växtsterol från barrträd
Betasitostanol är en växtsterol som

kan utvinnas ur barrträd, bl a används
tallavfall från massaindustrin. Betasi-
tostanol består av ett 5-α-mättat sito-
sterolderivat som har visat sig i högre
grad än sitosterol sänka absorptionen
av kolesterol i tarmen. Några studier vi-
sar att sitostanol absorberas i mycket
låg grad eller inte alls [5, 6]. Den kol-
esterolsänkande effekten av sitostanol
har ökats ytterligare genom att man har
kunnat framställa den i en fettlöslig
esterform.

Margarin och majonnäs med sitosta-
nolester smakar som liknande rapsbase-
rade produkter och tolereras väl. Sito-
stanolester utgör därför basen i det kol-
esterolsänkande margarin (Benecol)
som utvecklats i Finland och som är
tänkt att ersätta en del av den dagliga
fettkonsumtionen.

Sitostanolesters effekt
på serumkolesterol
Flera studier har gjorts med sitosta-

nol och sitostanolester i olika befolk-
ningsgrupper. En majoritet av dessa stu-

dier är gjorda i Finland, några enstaka i
Tyskland och Kanada. I en studie av nio
barn med svår familjär hyperkolestero-
lemi (medelvärde för totalkolesterol
9,57±2,06 mmol/l; LDL-kolesterol
7,87±2,08 mmol/l) [7] jämfördes sito-
sterol med sitostanol givet i en öppen
korsstudie (Tabell I).

Sitosterol reducerade LDL-koleste-
rol med 20 procent och var mindre ef-
fektivt än sitostanol, som minskade
LDL-kolesterol med 33 procent. Effek-
ten var i samma storleksordning som
den som åstadkoms med farmakologisk
terapi.

I en annan studie av barn med famil-
jär hyperkolesterolemi [8], där barnen
fick äta margarin innehållande sitosta-
nolester, konstaterades också goda ef-
fekter med sänkning av både total- och
LDL-kolesterol (Tabell I).

Dubbelblind studie
I en randomiserad dubbelblind stu-

die undersöktes 67 personer med mått-
lig hyperkolesterolemi [6]. De fick er-
sätta 50 g av det dagliga fettintaget med
rapsoljebaserad majonnäs, med eller
utan fettlöslig sitostanolester. Den tota-
la fetthalten i kosten blev därmed rela-
tivt hög (37 procent), speciellt med tan-
ke på att personer med högt koleste-

Är det finska ’’hälsomargarinet’’
mat eller medicin?
Tillsats av växtsteroler kan sänka höga kolesterolvärden

Författare
ANN-CHARLOTTE WIKSTRÖM

docent, leg läkare, Karolinska insti-
tutet, enheten för preventiv nutri-
tion, institutionen för medicinsk
näringslära, NOVUM, Huddinge
sjukhus.

H3C

CH3

CH3

C2H5

CH3

HO

CH3

H3C

CH3
C2H5

CH3

CH3

HO

CH3

Figur 1 . Strukturformler för β-sitosterol
(överst) och β-sitostanol. Molekylerna
har karakteristiskt steroidskelett och
skiljer sig inbördes endast genom
dubbelbindningen i position 5. 



rolvärde normalt skall försöka minska
på fettintaget. Samtliga personer intog
under fyra veckor rapsoljemajonnäsen,
därefter intog studiegruppen sitostanol-
ester.

Efter sex veckor konstaterades en
sänkning (Tabell I) av såväl total- som
LDL-kolesterol i den grupp som fått si-
tostanolester jämfört med dem som fått
enbart rapsolja, utöver en första (icke
signifikant) sänkning om ca 1 procent
under den inledande fyraveckorsperio-
den betingad av rapsoljan. Dessa för-
ändringar ledde också till en minskning
av LDL-/HDL-kvoten.

Samma författare [6] har också stu-
derat om det finns en variation i hur oli-
ka försökspersoner svarar på sitostanol-
esterbehandling. Tidigare har visats att
apoE-fenotyp är av betydelse för hur
olika personer svarar på dietförändring-
ar. Personer med apoEε4-allel har hög
och effektiv kolesterolabsorption och
har i vissa studier visat sig svara bra på
dietförändringar. I Vanhanens och med-
arbetares studie [6] visade sig försöks-
personernas apoE-fenotyp korrelera till
hur stor LDL-kolesterolsänkning som
erhölls; sänkningen av LDL-kolesterol
var signifikant hos homozygoter för ε4-
allelen, men ej för dem som var homo-
zygota för ε3-allelen. 

I en uppföljande studie [9] visades
att personer med ε4-allelen, som be-
handlades med sitostanolester dels
minskade sin kolesterolabsorption, dels
svarade med en kompensatorisk ökning
av kolesterolsyntesen. Nettoeffekten
blev dock en kolesterolsänkning.

I en liknande studie utförd på elva
män med icke insulinberoende diabetes
och hyperkolesterolemi [10] erhölls
också motsvarande sänkning av total-
och LDL-kolesterol, men dessutom 11
procents stegring av HDL-kolesterol.
Värden för blodsocker och HbA1c på-
verkades inte. 

Långtidsstudier
med sitostanol
Ovan nämnda studier, som var av

kortare interventionstyp, har följts upp
med en randomiserad, dubbelblind
ettårsstudie [11] omfattande 153 perso-
ner med lindrig hyperkolesterolemi
(>5,58 mmol/l). Studiegruppen delades
i två delar, där 102 personer fick äta

margarin med 1,8 g eller 2,6 g sitosta-
nolester per dag; 51 personer utgjorde
kontrollgrupp och intog margarin utan
sitostanolester.

Totalkolesterol reducerades med
10,2 procent, och LDL-kolesterol med
14,1 procent. En liten dosrelaterad
skillnad förelåg mellan de olika sitosta-
nolgrupperna. Triglycerider i serum
och HDL-kolesterol påverkades inte.

Kombinationsbehandling
En studie gjord nyligen visar dels att

goda effekter på serumkolesterol kan
uppnås med en kombination av marga-
rin innehållande β-sitostanolester och
simvastatinbehandling hos postmeno-
pausala kvinnor som tidigare haft hjärt-
infarkt [12], dels att kombinationen
hade en bättre effekt än simvastatin el-
ler sitostanolester givet enbart. 

Det finns alltså en ganska utförlig
dokumentation för att margarin som in-
nehåller sitostanolester har god effekt
på förhöjda kolesterolnivåer i blodet.
En viss invändning kan riktas mot att de
flesta av dessa studier har gjorts av ett
begränsat antal forskare i Finland, och
att nuvarande beredningsform och do-
ser hittills inte prövats av andra grupper.
En annan invändning är att effekterna
av β-sitostanolestrar på upptaget av
fettlösliga vitaminer ur föda är ofull-
ständigt studerade. Det förefaller dock
troligt att för personer med förhöjda ko-
lesterolvärden kan intag av Benecol ut-
göra en rimlig, kompletterande behand-
ling.

En betydligt mer kontroversiell fråga
är huruvida margarin som innehåller si-
tostanolester skall betraktas som läke-
medel eller som livsmedel, och i det se-
nare fallet få säljas som vanlig han-
delsvara. Det är en fråga som kan gälla
många nya grupper av »förädlade» fö-
doämnen. 

Vad är »functional food»?
»Functional food» är ett begrepp

som kan definieras på flera olika sätt.
En definition från US National Acad-
emy of Science lyder: »A functional
food is a food in which concentrations
of one or more ingredients have been
manipulated to enhance their contribu-
tions to a healthful diet.»

I denna definition görs inte klart om

detta innebär att man inom begreppet
kan rymma ett födoämne till vilket man
tillsatt något som normalt inte finns i
det. Krävs det att komponenten finns i
födoämnet från början, eller åtminstone
normalt förekommer i föda? I en stor
del av våra livsmedel tillsätts ju sub-
stanser som inte normalt finns i det ur-
sprungliga födoämnet. Den viktiga de-
len av definitionen blir närmast dels att
precisera avsikten med att någon extra
komponent ingår i födoämnet, dels att
bestämma vilka krav man skall ställa
för att denna komponent skall kunna
tillsättas. Om det i något födoämne
skall ingå substanser som normalt inte
förekommer i livsmedel måste intaget
av det aktuella livsmedlet utöver den
goda effekt som man eftersträvar rimli -
gen kunna visas vara oskadligt för alla
befolkningsgrupper.

Producenten bör därför också kunna
dokumentera toxikologisk testning,
dos–responsstudier, farmakokinetik
och interaktionsmönster. Dokumenta-
tion och uppföljning av biverkningar ut-
gör en viktig del av kontrollsystemet för
nya läkemedel. Om en substans med
potenta effekter betraktas som ett livs-
medel minskar också möjligheten till en
adekvat uppföljning. Därför bör grän-
sen mellan föda och läkemedel vara
noggrant prövad.

Sitostanolester
som »functional food»
Sitostanolester utvinns ur tallolja

och förekommer inte normalt vare sig i
växtsteroler eller i föda. Flera studier
anger att sitostanol tas upp i mycket li-
ten mängd eller inte alls [5, 6]. Det är
dock tänkbart att en mycket låg serum-
koncentration (µmol) kan ge upphov till
en steroideffekt. Det finns inga publice-
rade studier som undersökt om sitosta-
nolester har effekter liknande dem hos
fytoöstrogena substanser (östrogena
substanser från växter). Däremot finns
det några studier som visar sådana ef-
fekter av den mycket snarlika substan-
sen β-sitosterol, och i ett fall är β-sito-
stanol i icke-esterform studerat. Nyföd-
da råttor som injicerades med 30 µg
β-sitosterol fick förhöjda basala värden
av luteiniserande hormon vid mätning-
ar utförda efter cirka en månad [13].

Andra studier har visat att β-sitoste-
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Tabell I. Resultat av studier jämförande sitosterol och sitostanol.

LDL-kolesterol- Totalkolesterol-
Författare Antal försökspersoner Behandlingstid Substans och dos sänkning, procent sänkning, procent

Becker et al [7] Nio barn med 3 månader Sitosterol 2 g x 3 20 17
hyperkolesterolemi 7 månader Sitostanol 0,5 g × 3 30 24

Gylling et al [8] Elva diabetiker 6 veckor Sitostanolester 3 g/dag 15 11
Vanhanen et al [6] 34+33 kontrollpersoner 6 veckor Sitostanolester 3,4 g/dag 10 7,5
Miettinen et al [11] 51+51+53 kontrollpersoner 1 år Sitostanolester 14,1 10,2

1,8/2,6 g/dag



rol verkar som en östrogenliknande
agonist på uterus och vagina hos råttor,
möss och kanin [14]. I en studie avsedd
att undersöka om nedsatt fortplantning
hos fisk kunde bero på avfall innehål-
lande β-sitosterol från pappersmassain-
dustri konstaterades att guldfisk som in-
jicerats intraperitonealt med β-sitoste-
rol hade nedsatt förmåga att producera
gonadala steroider [15]. I en studie där
man fann östrogenlika effekter av β-si-
tosterol i regnbågslax fann man dock
inte att β-sitostanol hade någon sådan
effekt [16].

Patienter med benign prostatahy-
perplasi som behandlades med 20 mg
×3 β-sitosterol i sex månader (randomi-
serad, dubbelblind, placebokontrolle-
rad multicenterstudie) fick en viss sym-
tomlindring och ett minskat poängtal
enligt IPSS (International Prostate
Symptom Score) samt en minskad vo-
lym av residualurin [17]. Däremot er-
hölls ingen minskad prostatavolym.

De endokrina effekterna av snarlika
substanser, jämte det faktum att det
finns så få studier gjorda med dessa frå-
geställningar av sitostanol och dess
ester, antyder att man bör vara mycket
försiktig med att rekommendera vissa
grupper av individer att använda sito-
stanolesterinnehållande föda.

Personer med prostatacancer och
bröstcancer bör inte utsättas för östro-
gener utan viss eftertanke. Fytoöstroge-
na och endokrina effekter av sitostanol
bör därför ytterligare studeras. Likaså
måste man för växande individer, speci-
ellt pojkar, kräva utförligare dokumen-
tation om eventuella effekter på framti-
da fertilitet.

Det finska 
margarinet lanseras
I Finland har man alltså valt att be-

trakta Benecol som ett livsmedel; dess
årsomsättning värderas till 90 miljoner
finska mark. Margarinet är fyra till fem
gånger dyrare än vanligt margarin. Det
tillv erkas av det finska företaget Raisio,
som i juli 1997 tecknade ett licensavtal
med Johnson & Johnsons dotterbolag
McNeil Consumer Products Corpora-
tion om marknaderna i USA, Kanada
och Mexiko. 

I november utvidgades avtalet till att
bli världsomspännande. Det var ur-
sprungligen planerat att Benecol skulle
lanseras i Sverige under hösten 1997,
men marknadsföringen blev uppskjuten
i väntan på att alla avtal skulle bli klara
[18].

Vi har alltså att se fram emot en in-
troduktion av detta margarin i Sverige.
Frågan kvarstår dock:

Är det ett läkemedel eller ett livsme-
del? Till vilka personer skall vi rekom-
mendera det? Och vilka tillsatser skall
vi acceptera i mat?
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Summary

Is the Finnish diet margarine food or
medicine?
Plant sterol additives can lower
cholesterol levels.

Ann-Charlotte Wikström
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Sine the autumn of 1995, Benecol, a propri-
etary brand of cholesterol-lowering margarine,
has been available in ordinary grocery shops in
Finland. The active ingredient is a sitostanol es-
ter. Several studies in humans have shown use
of the margarine to result in an approximately
10 per cent reduction in total serum cholesterol,
and a 13–15 per cent reduction of LDL-cho-
lesterol. However, further studies are required
of its phyto-oestrogenic and endocrine effects,
and its effects on growing children, particularly
regarding subsequent fertility in boys. Al-
though the margarine is classed as a ‘functional
food’ in Finland, the question arises where the
line is to be drawn between medicines and food-
stuffs.
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