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NOTAT 

Til Fødevarestyrelsen

Vedr. Anmodning om risikovurdering af zeaxanthin til kosttilskud, Fødevare-
styrelsens j.nr.: 2018-29-7100-00495 

Fra DTU Fødevareinstituttet 9. december 2018
j.nr. 18/13306

Risikovurdering af zeaxanthin til kosttilskud 

Forespørgsel 
Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet, har anmodet DTU Fødevareinstituttet om at foretage 

en risikovurdering af tilsætningen af zeaxanthin til et kosttilskud (2 mg pr anbefalet daglig dosis), samt 

angivelse af en almindeligt accepteret specifikation for renhed, anbefalet af internationale organer, 

som kan gælde for stoffet. Hvis en sådan ikke forefindes, skal der udarbejdes en specifikation for stof-

fet. Det er en gebyrbelagt anmeldelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1398 af 28. november 2016 om 

tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Konklusion 
DTU Fødevareinstituttet konkluderer på baggrund af dels det fremsendte materiale gennemgået her, 

dels de seneste vurdering fra JECFA (2018) og EFSA (2012) af zeaxanthin, at den ansøgte tilsætning 

af stoffet zeaxanthin på 2 mg per daglig dosis ikke giver anledning til sundhedsmæssige bekymringer. 

Baggrund 
DTU Fødevareinstituttet har modtaget følgende dokumenter til brug for risikovurderingen af zeaxan-

thin samt udarbejdelse af specifikationer: 

1. Anmeldelse af produkt X.docx 

2. Natural Zeaxanthin Specifications and tests.pdf1  

3. Product Data Sheet Natural Zeaxanthin.pdf1

4. GRAS Notice (GRN) No. 639 

Samt fortroligt materiale: 

CONFIDENTIAL Product X Toxicity Studies.pdf  

1 Indeholder oplysninger relevant for udarbejdelse af specifikation for stoffet zeaxanthin 
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Med undtagelse af de to med fodnote 1 markerede dokumenter er det ovenstående materiale indgået i 

denne risikovurdering af stoffet zeaxanthin. 

Virksomheden oplyser i sin ansøgning, at der er tale om en tilsætning af 2 mg zeaxanthin pr anbefalet 

daglig dosis af kosttilskuddet. Zeaxanthin tilsættes kosttilskuddet som ”Produkt Y”, der indeholder 5% 

zeaxanthin. 

Vurdering 
DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen blevet bedt om at lave en risikovurdering af stoffet 

zeaxanthin i det pågældende kosttilskud. En risikovurdering indebærer udelukkende en vurdering af et 

produkts potentielle skadelige effekter. 

Anmeldelse af produkt X.docx 

Dette dokument indeholder blandt andet en henvisning til Summary Report fra JECFA2s 86. møde af-

holdt i juni 2018. På baggrund af en bred vifte af toksikologiske studier i dyr og mennesker konklude-

res det at syntetisk zeaxanthin, sammen med lutein fra Tagetes erecta og lutein estere fra Tagetes 

erecta, kan tildeles gruppe ADI’en ”not specified”. Denne gruppe ADI afløser en tidligere gruppe ADI 

på 0-2 mg per kg legemsvægt per dag gældende for lutein fra Tagetes erecta og syntetisk zeaxanthin 

(JECFA, 2018). 

ADI ”not specified” anvendes af JECFA ved vurderinger af tilsætningsstoffer og tildeles stoffer med 

meget lav toksicitet kombineret med at den samlede eksponering fra kosten ikke udgør en fare for 

helbredet. Derudover forudsættes det blandt andet at stoffet anvendes i den laveste mængde muligt 

for at opnå den ønskede effekt og at mængden ikke må skabe en ernæringsmæssig ubalance. 

I dokumentet henvises endvidere til at zeaxanthin er vurderet til at være Generally Recognized As Sa-

fe (GRAS). Dette forholder DTU Fødevareinstituttet sig til i det efterfølgende. 

GRAS Notice (GRN) No. 639 

Dette dokument indeholder en omfattende risikovurdering af zeaxanthin (samt ekstrakter indeholden-

de zeaxanthin, zeaxanthin i kombination med andre carotenoider samt andre carotenoider) med hen-

blik på tilsætning til en lang række fødevarer.  

I det følgende er abstrakter af studier på zeaxanthin eller ekstraktet Z indeholdende zeaxanthin 

vurderet. 

Humane studier 

2 Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
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Der er abstrakter af 19 human studier på zeaxanthin alene eller i kombination med lutein og/eller an-

dre carotenoider. Studierne undersøger effekten af zeaxanthin på degenerering af nethinden eller 

synsfunktion. I forsøgene fik forsøgspersoner (begge køn) fra 1,2 mg op til 20 mg zeaxanthin/dag. 

Forsøgenes varighed varierede fra 2 måneder (5 mg zeaxanthin) op til 5 år (2 mg zeaxanthin), hvor de 

fleste forløb over 3-6 måneder (med daglig indtag af 1,2; 2; 5; 10 eller 20 mg zeaxanthin). Ingen af 

forsøgende rapporterede om negative helbredseffekter (”adverse effects”).    

Appendix 6 til GRAS Notice (GRN) No. 639 (fortroligt material) 

Dette appendix indeholder fortroligt materiale bestående af to studier vurderet herunder. 

Genotoksicitet 

In vitro genotoksiciteten af produkt Y blev undersøgt i kromosomaberrationstesten. Studiet er udført i 

henhold til OECD TG 473 (1997). DTU Fødevareinstituttet vurderer at Zeaxanthin ikke er klastogent 

ifølge kromosomaberrationtesten. Dette er i overensstemmelse med EFSA vurdering af zeaxanthin 

(EFSA 2008).  

Subkronisk toksicitet 

Studiet er udført i 2015 i overensstemmelse med OECD Test Guideline 408 (1998). 

Grupper af han og hun Sprague Dawley rotter fik produkt Y en gang 

dagligt i doser på 110, 220 eller 550 mg af produkt Y / kg legemsvægt pr dag i 90 dage ved oral indgift 

(kontrol gruppen fik ...). Der blev ikke observeret skadelige effekter som følge af behandlin-

gen og et No Observed Effect Level (NOEL) for produkt Y er den højeste anvendte dose på 550 mg 

/kg legemsvægt pr dag. Den formulering af produkt Y, der er anvendt, indeholder 14% zeaxanthin, 

hvilket svarer til 77 mg zeaxanthin/ kg legemsvægt pr dag. 

DTU Fødevareinstituttet er enig i konklusionen. Når et dyrestudie indgår i risikovurderingen af et ke-

misk stof, anvendes en sikkerhedsfaktor for at tage højde for variationen mellem dyr og mennesker 

(faktor 10), variationen mellem mennesker (faktor 10) og i dette konkrete tilfælde for at korrigere for at 

studiet er subkronisk (faktor 2). Dvs. i dette tilfælde bliver sikkerhedsfaktoren 200 (10*10*2). En Mar-

gin of Safety (MoS) beregnes derefter ud fra den fastsatte NOEL (for zeaxanthin på 77 mg/ kg legem-

svægt pr dag) og det anbefalede daglige indtag af zeaxanthin. Virksomheden oplyser det anbefalede 

daglige indtag til at være 2 mg, svarende til en eksponering på 0,03 (0,0286) mg/kg legemsvægt pr 

dag for en voksen på 70 kg. MoS beregnes herefter til ca. 2500 [idet MoS = NOEL (77 mg/kg legems-

vægt pr dag) divideret med eksponeringen (0,03 mg/kg legemsvægt pr dag) = 2567]. For at ekspone-

ringen kan anses for at være uden risiko skal MoS være større end sikkerhedsfaktoren på 200. Den 

ansøgte tilsætning af zeaxanthin på 2 mg per daglig dosis giver derfor ikke anledning til sundheds-

mæssige bekymringer. 
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Anden information end det af virksomheden fremsendte materiale 

EFSA3 har i 2012 vurderet syntetisk zeaxanthin som en ingrediens i kosttilskud (ansøgt tilsætning: op 

til 2 mg zeaxanthin per daglig dosis) og konkluderede at der ikke er nogen sundhedsmæssige betæn-

keligheder ved et indtag på 0,75 mg syntetisk zeaxanthin per kg legemsvægt per dag fra et kosttil-

skud, baseret på et to-generations reproduktions/toksicitets studie (EFSA, 2012). Dette svarer til et 

dagligt indtag på 53 mg zeaxanthin for en person på 70 kg. Den ansøgte tilsætning af zeaxanthin på 2 

mg per daglig dosis giver derfor ikke anledning til sundhedsmæssige bekymringer. 
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