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LEAB/MORP 

Risikovurdering af chondroitinsulfat som kosttilskud 

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

en risikovurdering af tilsætningen af chondroitinsulfat til et kosttilskud (1200 mg per 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 specifika-

tion for stoffet. Det er en gebyrbelagt ansøgning i henhold til bekendtgørelse nr. 1237 af 28. november 

2019 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Konklusion 

På grund af manglende data vurderer DTU Fødevareinstituttet at en sundhedsmæssig risiko ikke kan 

udelukkes for den generelle befolkning ved indtag af 1200 mg chondroitinsulfat per dag. 

Usikkerhedsvurdering 

Da der ikke foreligger studier med chondroitinsulfat indtaget som kosttilskud i den generelle befolk-

ning, inkl. børn, gravide og ammende kvinder, vurderes usikkerheden ved denne vurdering at være 

middel til stor.  

Baggrund 

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

itinsulfat samt etableringen af specifikationer: 

BfR 2018: Risk assessment of chondroitin sulfate in food supplements. Updated BfR Opinion No. 

40/2018 of 7 December 2018. (1) 

EC 2018/1023: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1023 of 23 July 2018 correcting Im-

plementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods L 187, 24.7.2018. (3) 

Produkt X 2018: Technical Product Data and Specification. (4)

USP-NF 2020: Chondroitin sulfate sodium method of analysis. (5) 
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Firma Y 1 (ikke dateret): Manufacturing process for chondroitin sulfate sodium. (6) 

Henrotin et al. 2010: Chondroitin sulfate in the treatment of osteoarthritis: from in vitro studies to clini-

cal recommendations. Ther Adv Musculoskel Dis 2(6) 335-348. (7) 

1A Food Consulting 2013: Safety assessment of Chondroitin Sulfate. (8) 

Produkt X (ikke dateret): Chondroitin Sulfate Sodium, BSE/TSE-Free Statement. (9) 

Miraglia et al. 2016: Safety assessment of non-animal chondroitin sulfate sodium: Subchronic study in 

rats, genotoxicity tests and human bioavailability. Food and Chemical Toxicology 93, 89-101. (10) 

Novel Foods Unit 2017: Chondroitin sulphate. Assessment of safety for the consumer, in accordance 

with European Regulation 258/97 concerning novel foods and novel foods ingredients. No. 2017-03 

BNV, Utrecht, May 23, 2017. (11) 

Firma Y 2 (ikke dateret): Information requested – Annex 3, Food Supplements (BEK nr. 1237 af 

28/11/2019). 

Vurdering 

Risikovurderinger fra andre europæiske lande 

Chondroitinsulfat i kosttilskud er blevet vurderet nationalt i flere europæiske lande, heriblandt Tyskland 

(BfR 2018), Holland (Novel Foods Unit 2017) og Frankrig (ANSES 2019). 

Holland (Novel Foods Unit 2017) 

Den Hollandske vurdering er baseret på et specifikt kommercielt chondroitinsulfat-produkt, som er pro-

duceret via bakteriel fermentation. VNV komiteen konkluder at en daglig dosis på maksimum 1200 mg 

af det pågældende chondroitinsulfat-produkt kan blive brugt i kosttilskud uden risiko. Konklusionen 

bygger på 1) at produktet er velkarakteriseret med høj renhed, 2) at et stort antal mennesker allerede 

har taget chondroitinsulfat over længere perioder uden uønskede effekter, 3) fravær af genotoksicitet i 

de udførte in vitro test, og 4) et dyreforsøg uden observerede skadelige effekter ved 50 gange højere 

doser (Miraglia et al. 2016). 

Tyskland (BfR 2018) 

BfRs vurdering er en opdateret risikovurdering af deres tidligere vurdering fra 2007. I vurderingen har 

BfR gennemgået en række nyere humane forsøg, hvor chondroitinsulfat er givet oralt. 
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De fleste human studier med intervention med chondroitinsulfat-tilskud er udført i patienter, der lider af 

leddegigt. Sådanne studier med 800-1200 mg chondroitinsulfat per dag i længere perioder har ikke 

vist en højere forekomst af bivirkninger sammenlignet med placebo. BfR bemærker, at deltagerne i 

disse studier har haft samtidig tilladelse til brug af smertestillende og anti-inflammatorisk medicin af 

etiske årsager. Denne type medicin kan i sig selv give bivirkninger, men kan også dæmpe uønskede 

effekter skabt af fx chondroitinsulfat. BfR konkluderer, at det dermed er uvist om resultater fra disse 

human studier kan ekstrapoleres til den generelle befolkning (som er målet for kosttilskud) hvor forbru-

get af samme type medicin er anderledes. 

Grundet manglende data var det ikke muligt at foretage en risikovurdering af chondroitinsulfat som 

kosttilskud til børn, unge og gravide eller ammende kvinder, og BfR anbefaler derfor at chondroitinsul-

fat som ingrediens i kosttilskud ikke indtages af de nævnte grupper.  

Personer i behandling med thrombocythæmmende medicin (antiplatelet drug use) anbefales af BfR til 

at søge råd hos deres læge før indtag af chondroitinsulfat mellem 800 og 1200 mg per dag. 

I forbindelse med oralt indtag af chondroitinsulfat i medicinalprodukter i øvrige Europæiske lande er 

der ved et dagligt indtag på 730 – 1000 mg (i nogle tilfælde med initiale doser på 1200 mg), rapporte-

ret om milde, reversible, og uønskede effekter. Disse effekter inkluderer fordøjelsesbesvær, mave-

smerter, diarre, kvalme, hovedpine og svimmelhed.  

Frankrig (ANSES 2019) 

ANSES (2019) risikovurdering af chondroitinsulfat bygger bl.a. på indrapportering af bivirkninger fra 

forbrugere af kosttilskud indeholdende glucosamin og/eller chondroitinsulfat i tidsrummet 2009-2018. 

Da de fleste af produkterne var blandingsprodukter kunne ingen af de 74 indberetninger relateres til 

chondroitinsulfat alene. ANSES konkluderede, at grundet manglende data kan kosttilskud med chond-

roitinsulfat ikke anbefales til børn og gravide eller ammende kvinder. ANSES bemærkede yderligere at 

de forskellige maksimumsgrænser fra andre europæiske lande (500 – 900 mg chondroitinsulfat i 

2017) er baseret på en begrænset mængde af toksikologisk data og ikke en komplet risikovurdering. 

Akut toksicitet 

Chondroitinsulfat er ikke akut toksisk. LD501 > 10.000 mg/kg (NTP 2002). 

Kronisk toksicitet 

Mikrobielt fremstillet chondroitinsulfat er blevet undersøgt i et 90-dages subkronisk toksicitetsstudie 

(Miraglia et al. 2016). Studiet blev udført i overensstemmelse med OECD TG 408 og inkluderede 120 

rotter fordelt på seks grupper (10 rotter per køn per gruppe), der blev givet (oralt, gavage) 0 (kontrol), 

1 Dosis ved hvilken 50% af dyrene (rotter/mus) dør i et akut toksicitetsforsøg. 
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250, 500 eller 1000 mg chondroitinsulfat/kg legemsvægt per dag i 90 dage. Ingen skadelige effekter 

relateret til chondroitinsulfat blev identificeret.  

Genotoksicitet 

Mikrobielt fremstillet chondroitinsulfat var ikke genotoksisk i en Ames test (S. typhimurium og E. coli), i 

en in vitro chromosomal aberration test (hamster ovarie celler) og en in vitro mammalian cell gene mu-

tation test (lymphoma L5178Y celler fra mus) (Miraglia et al. 2016). 

Virksomhedens sikkerhedsvurdering (1A Food Consulting 2013) 

Virksomhedens sikkerhedsvurdering bygger på en summarisk gennemgang af 335 referencer og inde-

holder beskrivelse af chondroitinsulfats toksicitet (skadelige/uønskede effekter), interaktion med andre 

kosttilskud, medicin og fødevarer, farmakokinetik og dynamik og effektivitet ift. behandling af syg-

domme (leddegigt, knoglesygdomme, hjertekarsygdomme m.m.).  

DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen blevet bedt om at lave en risikovurdering af det på-

gældende kosttilskud. En risikovurdering indebærer udelukkende en vurdering af et produkts potenti-

elle skadelige effekter. Studier med formål at undersøge gavnlige effekter af chondroitinsulfat er ikke 

relevante for en risikovurdering og indgår derfor som udgangspunkt ikke. Dette gælder bl.a. for de stu-

dier, der henvises til fra side 24 til side 79, der er en gennemgang af chondroitinsulfats potentielle 

gavnlige effekter på en række sygdomme (slidgigt, inkontinens, knoglesygdomme, hjertekarsygdom, 

smertefuldt blæresyndrom, øget optag af jern, muskelømhed, øjensygdomme, psoriasis og urinvejsin-

fektioner).  

Toksikologiske studier er beskrevet på side 4-5 (under Brief Safety Summary) og på side 8-12 (under 

Toxicology) og er adresseret herunder. 

Referencenumrene 5-8, 59-71, 110, 114 og 120 er studier med formål at undersøge gavnlige effekter 

af chondroitinsulfat udført i patienter. Dette er også gældende for den vedlagte artikel af Henrotin et al. 

2010. Fraværet af forskelle i bivirkninger i disse studier kan som beskrevet af BfR (2018) skyldes sam-

tidig brug af medicin og derfor kan resultater fra disse studier ikke direkte ekstrapoleres til den gene-

relle befolkning (som er målet for kosttilskud) hvor forbruget af samme type medicin kan være anderle-

des. 

Referencenumrene 12, 69, 72-79, 86, 92, 99, 126 henviser til studier, hvor chondroitinsulfat er givet 

via huden (topically), øjnene (ophthalmic), blæren, intramuskulært eller intravenøst og er dermed ikke 

relevante for risikovurderingen af et kosttilskud, der indtages oralt.  

Studierne med referencenumrene 4, 63, 69, 80-101 (side 4-5) er refereret til under overskriften Pos-

sible Unsafe (side 4), der er en gennemgang af de befolkningsgrupper/patientgrupper hvor en skade-

lig effekt af chondroitinsulfat alene eller i kombination med glucosamin ikke kan udelukkes. Herunder 
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nævnes bl.a. børn og gravide og ammende kvinder for hvilke der ikke er data til en risikovurdering. 

Kosttilskud skal kunne indtages uden risiko for den generelle befolkning. Derfor indgår skadelige ef-

fekter der anses som specifikke for de pågældende patientgrupper ikke i risikovurderingen af det på-

gældende kosttilskud. 

Under overskriften Likely Unsafe (side 5) er der refereret til to studier, der begge har vist skadelige ef-

fekter (levertoksisitet og skaldyrsallergi) efter indtag af en kombination af glucosamin og chondroitin-

sulfat (ref. nr. 102, 103). Der henvises til ikke nærmere beskrevet secondary sources for mulige ska-

delige sammenhænge mellem chondroitinsulfat og udviklingen af prostatakræft og leversygdomme. 

Ud fra disse studier kan det ikke udelukkes, at chondroitinsulfat er delvist ansvarlig for den observe-

rede levertoksicitet og skaldyrsallergi.  

Under overskriften Toxicology (side 8) er der, udover allerede beskrevne referencer, henvist til et pro-

spektivt kohorte studie med 77.673 deltagere (ref. nr. 129), hvor der blev vist en korrelation mellem 

indtag af chondroitinsulfat som kosttilskud og lavere dødelighed. Der kan ud fra studiet ikke konklude-

res noget om årsagssammenhæng eller eventuelle skadelige effekter. 

Referencenumrene 130-145 omhandler effekter opstået efter indtag af et produkt beskrevet som ”che-

mically induced oversulfated chondroitin sulfate as a heparin contaminant from an intravenous heparin 

product used in early 2008” og er ikke relevante for risikovurderingen af det pågældende produkt. 

Skadelige effekter som følge af indtag af kombinationsprodukter indeholdende både glucusamin og 

chondroitinsulfat (fx ref. nr. 62, 81, 82, 84, 85, 93) og tillægges ikke afgørende vægt i risikovurderin-

gen af chondroitinsulfat.  

Side 11 er en liste over patient/befolkningsgrupper, der anbefales at udvise forsigtighed ved indtag af 

chondroitinsulfat og inkluderer børn, gravide og ammende kvinder samt personer med blødersyg-

domme (inkl. brugere af anti-koagulant eller antithrombosemedicin), astma, hjertekarsygdomme, ma-

vetarmproblemer, nedsat immunforsvar, neurologiske sygdomme, psykologiske sygdomme, med eller 

i risiko for prostatakræft, leversygdomme eller allergi eller overfølsomhed overfor chondroitinsulfat pro-

dukter.   

Virksomheden (1A Food Consulting 2013) konkluderer at chondroitinsulfat i doser op til 1500 mg per 
dag er uden risiko i perioder op til 36 måneder. 

DTU Fødevareinstituttets vurdering 

Firmaet ansøger om tilsætningen af chondroitinsulfat til et kosttilskud (1200 mg pr anbefalet daglig do-

sis), Sikkerheden af chondroitinsulfat er blevet undersøgt i in vitro forsøg, dyreforsøg og humane stu-

dier. I in vitro og dyreforsøget er der ikke set skadelige effekter, som kunne relateres til chondroitinsul-

fat. Den anvendte dosis brugt i dyreforsøget var op til 50 gange højere end det ansøgte niveau. Ved 

brug af dyreforsøg til farevurdering af et kemisk stof er det normalt at anvende en sikkerhedsfaktor på 
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100 for at tage hensyn til forskellen mellem dyr og mennesker og mellem mennesker. Der er udført en 

række humane forsøg med daglige doser fra 800-1200 mg som er givet fra 6 mdr. op til 3 år. I enkelte 

forsøg er der testet doser op til 2 g. Hyppigheden og alvorligheden af uønskede bivirkninger af chond-

roitinsulfat har i de udførte studier været sammenlignelig med placebogruppen. Målgruppen i de hu-

mane studier har udelukkende været patientgrupper, primært slidgigtpatienter. Resulter fra disse for-

søg kan derfor ikke direkte ekstrapoleres til den generelle befolkning, som er målgruppen i denne an-

søgning. Det forventes ikke at raske voksne personer vil opleve en højere hyppighed af alvorlige bi-

virkninger ved en daglig dosis af chondroitinsulfat på 1200 mg, men da det ikke er undersøgt, kan det 

heller ikke udelukkes. Det er yderligere usikkert, om et dagligt indtag over en årrække (>3 år) kan føre 

til øget forekomst af skadelige effekter. Chondroitinsulfat i kosttilskud til børn, unge og gravide eller 

ammende kvinder er ikke undersøgt, og risikoen kan derfor ikke vurderes. I risikovurderingerne fra 

BfR og ANSES anbefaler indtag af chondroitinsulfat ikke til disse grupper. 

Desuden bør personer i behandling med thrombocythæmmende medicin (antiplatelet drug use) samt 

patientgrupperne nævnt i 1A Food Consulting 2013 søge læge inden indtag af kosttilskud med chond-

roitionsulfat.   

Tilsætningen af chondroitinsulfat til kosttilskud (800-1200 mg pr anbefalet daglig dosis) har ikke ført til 

øget forekomst af skadelige effekter, men pga. manglende data for den raske voksne befolkning vur-

derer DTU Fødevareinstituttet at en sundhedsmæssig risiko som følge af tilsætningen af chondroitin-

sulfat til et kosttilskud (1200 mg pr anbefalet daglig dosis) ikke kan udelukkes. 

Specifikation 

Ansøger har fremsendt en specifikation for chondroitinsulfat som opfylder specifikationskravene i den 

Amerikanske Pharmakopé (USP NF, 2015) for chondroitinsulfat (se separat bilag)). 

Benyttet litteratur 
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