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❙ ❙ Artikeln »Forbidden fruit« av JK Aronsson i Nature Medi-
cine nyligen [1] aktualiserar ett brev som undersköterskan 
Ingrid Nilsson publicerade i Läkartidningen 3/97. Hon med-
delade att blodtrycket fallit dramatiskt hos en medelålders un-
dersköterska som druckit grapefruktsaft samtidigt som hon
behandlades med felodipin på grund av hypertoni [2]. I Lä-
kartidningen 50/97 redogjorde Läkemedelsverket för den av
en slump gjorda iakttagelsen att grapefruktjuice ökar biotill-
gängligheten av felodipin. De som behandlas med dihydropy-
riner avråddes från att dricka grapefruktjuice på grund av den
påvisade interaktionen [3].

Enzymgifter i citrusfrukter
Orsaken till att grapefruktjuice och vissa läkemedel interage-
rar har sammanfattats i artikeln i Nature Medicine. Även and-
ra citrusfrukter, såsom spanska apelsiner, innehåller substan-
ser med liknande effekt som de i grapefrukt. Till en början var
det förbryllande att vissa läkemedel som i vanliga fall är helt
ofarliga i terapeutisk dos ger upphov till svåra toxiska reak-
tioner om de tas tillsammans med vissa citrusfrukter. Vi vet
dock nu att grapefrukt innehåller ett eller flera enzymgifter.
Den isomer av cytokrom P450 (CYP314) som finns i tarm-
väggen hämmas av dessa substanser. Som en följd kan inte
vissa toxiska substanser oxideras och avgiftas innan de resor-
beras. 

Detta gäller också för ett antal läkemedel såsom cyklospo-
rin, antihistaminerna terfenadin och astemizol samt kalcium-
kanalblockerare (kalciumantagonister) såsom felodipin. Un-
der normala förhållanden oxideras de av P450 utan att därmed
förlora sin terapeutiska verkan. Om dessa läkemedel däremot
resorberas i oförändrat skick, som då P450 inaktiverats, ger
de upphov till toxiska reaktioner. 

Interaktion mellan grapefruktjuice och felodipin
Interaktionen mellan grapefruktjuice och felodipin upptäck-
tes 1997 i samband med en studie av orsaken till att känslig-
heten för felodipin påverkas av alkohol [4]. För att dölja sma-
ken av läkemedlet löstes det i grapefruktjuice. Eftersom det
därvid uppkomna kraftiga blodtrycksfallet inte primärt kunde
bero på vare sig läkemedlet eller alkoholen antog man att saf-
ten hade en potentierande effekt. Samtidigt fann man att per-
soner som behandlades med antihistaminet terfenadin kunde
få ventrikelflimmer sedan de druckit grapefruktjuice [5]. 

Det är ännu inte helt klarlagt vilken eller vilka substanser
i citrusfrukter som hämmar cytokrom P450. Starka hållpunk-
ter finns dock för att furanokumariner och flavonoider i gra-
pefrukter och spanska apelsiner är ansvariga [6]. Även andra
substanser är möjliga, eftersom citrusfrukter innehåller ett
hundratal presumtivt potenta föreningar. Helt nyligen har ex-
empelvis visats att en substans som finns i grapefruktjuice
hämmar det P-glykoprotein som ombesörjer tarmsekretionen
av ett antal kemiska föreningar [7]. Som en följd förändras
vissa läkemedels kinetik.

Äldre personer är särskilt känsliga
Äldre personer är särskilt känsliga för följderna av en interak-
tion mellan läkemedel och grapefruktjuice. Som exempel kan
nämnas att de som behandlas med bensodiazepiner och drick-
er saft från vissa citrusfrukter blir slöa och får betydligt för-
sämrad förmåga att lösa psykometriska test [8].

Citrusfrukter uppskattas bl a för sin höga halt av askorbin-
syra. Även om det inte finns några belägg för Nobelpristaga-
ren Linus Paulings påstående att stora doser C-vitamin ger
skydd mot infektioner och annan skröplighet har denna tros-
sats vunnit stor tilltro. Den enda säkra följden av ett massivt
C-vitaminintag är en ökad risk för oxalatstenar i urinvägarna
[9]. 

I den senaste upplagan av Fass anges under interaktioner
för Plendil, dvs felodipin, att »grapefruktjuice kan förstärka
effekten av kalciumantagonister av dihydropyridintyp som
t ex felodipin och bör därför inte drickas i samband med be-
handling med Plendil«. Varningen borde uttryckas betydligt
klarare. Den är också aktuell för flera andra preparat än Plen-
dil, vilket framgår av det av Aronson citerade gamla japans-
ka ordspråket »When the oranges are golden, physicians fa-
ces grow pale« [1]. 

Kan påverka synen på naturläkemedel
Artikeln i Nature Medicine [1] ger intresseväckande aspekter
på Ingrid Nilssons brev till Läkartidningen [2]. Bl a framgår
det att den analytiska förmåga som är förutsättningen för att
oväntade samband uppmärksammas är grunden till veten-
skaplig kreativitet. För att en första hypotes skall kunna bevi-
sas kan dock en viss forskarutbildning vara nödvändig.

Påvisandet av att vanliga frukter kan innehålla substanser
med en genomgripande inverkan på metabolismen av olika

Rolf Zetterström, professor, Acta Paediatrica, Karolinska sjukhuset, Stockholm (rolf.zetterstrom@actapaediatrica.se)

Förbjuden frukt
Upp till ytan igen: Nygammal kunskap 

om citrusfrukternas toxiska interaktioner med vissa läkemedel



läkemedel kan ha stor betydelse för synen på s k naturläkeme-
del. Det förefaller i hög grad möjligt att även andra växtpro-
dukter än citrusfrukter kan påverka metabolismen och där-
med biotillgängligheten av farmaka, vitaminer och spårme-
taller. Sedan länge är det välkänt att växter kan innehålla te-
rapeutiskt värdefulla läkemedel såsom digitalis, kinin, atro-
pin, rauwolfia och cyklosporin. 

Från svensk synpunkt är »födelsen« av Ferrosans nu ut-
gångna preparat apekumarol av intresse. I slutet av 1930-ta-
let hade amerikanska veterinärer funnit att en speciell blöd-
ningssjukdom hos nötkreatur uppträder hos djur som ätit söt-
klöver (Mellilotus albus). Jörgen Lehman insåg att denna växt
kan innehålla en substans som kan utnyttjas för att förebygga
blodpropp. I början av 1940-talet cyklade han med sina två
söner till Hisingen utanför Göteborg, där de samlade en stor
mängd sötklöver. I en hästanspänd skrinda transporterades
materialet till Lehmans laboratorium, där han isolerade anti-
protrombinet dikumarol [10, 11].

Systematiska undersökningar av alla de tusentals olika
växtdelar som studenterna vid den berömda skolan för tradi-
tionell medicin i Chengdu, Sechuan, är tvungna att lära 
sig skulle mycket väl kunna leda till att många nya läkeme-
del blir upptäckta. Det är också möjligt att dylika studier kan
leda till att man identifierar nya substanser, som bl a kan för-
ändra omsättningen av essentiella näringsämnen eller läke-
medel.
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Tidigare artiklar i Läkartidningen
har varnat för att grapefruktjuice

kan utlösa allvarliga läke-
medelsbiverkningar. Även andra
citrusfrukter innehåller substan-

ser med liknande effekt som 
de i grapefrukt. 


