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Abstrakt 
Syfte: Att undersöka ifall ett ökat intag av antioxidanter via kost eller supplement kan 

förhindra uppkomst och progression av åldersrelaterad makuladegeneration, AMD. 

Metod: Granskning och sammanställning av publicerade forskningsresultat inom 

området. 

Resultat: Av 7 granskade studier visade 5 på en skyddande effekt mot uppkomst eller 

progression av AMD vid ett ökat intag av antioxidanter. Resterande 2 studier kunde inte 

finna något signifikant samband. Resultatet varierar för specifika antioxidativa ämnen i 

olika studier.  

Slutsats: Forskningen tyder på att ett ökat intag av antioxidanter, antingen via kosten 

eller supplement, skulle kunna förebygga och bromsa de skador som uppkommer vid 

AMD. Man bör dock ytterligare utreda eventuella negativa bieffekter vid höga doser av 

bland annat β-karoten och E-vitamin. Det behövs fler långtidsstudier för att fullt ut 

förstå samspelet mellan hur olika livsmedel och specifika antioxidanter tas upp och 

metaboliseras och hur dessa kan påverka uppkomst och progression av AMD. 

 

 

 



 

Summary 

Antioxidants prevent AMD – truth or myth? 

 

Age-related macular degeneration (AMD) is a multifactorial disease in which retinal cells 

degenerate and loses their function. A theory behind the origin of this disease is that the 

reactive pro-oxidants that are constantly generated in the eye are damaging the retinal cells.  

To protect the eye against these reactive molecules, there are several different antioxidants 

in the retina that can neutralize and eliminate these oxidants.  

Normally there is a balance between pro-oxidative and anti-oxidative processes in the eye. 

If this balance is disrupted in favour of the pro-oxidants, the cell is put to a state known as 

oxidative stress. This will result in retinal cell damages which are a typical sign of AMD.  

 

The purpose of this project is to investigate published research to see if an increased intake 

of antioxidants either through diet or supplements may prevent the onset and/or progression 

of AMD.  

 

It is difficult to find any consistent results in this area since much research still is based on 

theories and hypotheses. Most studies show a positive effect following high intake of 

various antioxidants, while other studies could not see any effect at all. Some studies even 

show a negative effect with high-dose supplement of some specific antioxidants. 

  

Of the seven studies reviewed in this work, five showed a protective role against onset or 

progression of AMD correlated with an increased intake of antioxidants. The remaining 

two studies could not find any significant relationship. The results vary for specific 

antioxidants in different studies.  

 

The conclusion of this project is that the current research indicates that an increased intake 

of antioxidants, through diet or supplements, could prevent and slow the degeneration of 

retinal cells in AMD. However, there should be further investigation on the possible 

adverse effects with high doses of particular antioxidants such as β-carotene and vitamin E. 

More long-term studies need to be done to fully understand the interaction between how 

different antioxidants and foods are metabolized and how they may affect the onset and 

progression of AMD. 
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1.0. Introduktion 

Antioxidanter som medicin mot åldersrelaterade sjukdomar är ett aktuellt ämne hos 

många optiker idag. Fler och fler butiker börjar sälja preparat som påstås kunna 

förebygga olika ögonsjukdomar. 

Tanken med detta arbete är att reda ut vilken roll de reaktiva syreföreningarna spelar vid 

uppkomsten av åldersrelaterad näthinnedegeneration, vilka mekanismer som påverkar 

förloppet och hur antioxidanterna kan tänkas förhindra detta. Innehållsmässigt kommer 

störst vikt läggas på att granska de antioxidanter som vanligen förekommer naturligt i 

livsmedel och återfinns i många kostsupplement. 

 

1.1. Näthinnans uppbyggnad 

Näthinnan (retina) är uppbyggd av flera olika cellager som täcker ögats insida (se figur 

1.) (Remington, 2005. s. 55). Underst finns ett lager med kraftigt pigmenterade celler som 

kallas retinala pigmentepitelet (RPE). Dessa celler hjälper till att uppehålla näthinnans 

funktion genom att fagocytera, bryta ner och transportera bort skräpmaterial som bildas 

då fotoreceptorernas yttersegment nybildas (Liles et al., 1991). 

Fotoreceptorena är de nervceller som reagerar på ljuset som kommer in i ögat och startar 

igång nervimpulsen mot hjärnan (Remington, 2005. s. 72). Det finns två olika typer av 

fotoreceptorer; stavarna skiljer på ljust och mörkt och tapparna ansvarar för färgseendet. 

Dessa är uppbyggda av ett yttersegment och ett innersegment (Remington, 2005. s. 58). 

Yttersegmentet som är fäst i RPE består till stor del av fleromättade fettsyror som är 

särskilt känsliga för oxidation (Schmidt-Erfurth, 2005. s. 123). Det är även här i 

yttersegmenten som man hittar synpigmentet som aktiveras när ljusfotoner träffar 

näthinnan. Innersegmentet innehåller mitokondrier som förser cellen med energi 

(Remington, 2005. s. 60). Fotoreceptorerna är i sin tur kopplade till olika interneuron som 

för nervimpulsen vidare mot syncentrum i hjärnan där signalen omvandlas till synintryck 

(Remington, 2005. s. 72).  

Hela näthinnan vilar på ett rikligt kärlförsörjt bindvävslager som kallas choroidea 

(Remington, 2005. s. 48). Det är främst härifrån näthinnan får sin näring. Neuroretina 

separeras från choroidea av ett tunt membran som kallas bruchs membran (Remington, 

2005 s. 49). 
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Figur 1. Ögats anatomi. (med tillstånd från http://webvision.umh.es) 

 

Den plats på näthinnan där ljuset fokuseras kallas makula. Här sitter tapparna som allra 

tätast vilket ger oss skarp detaljsyn (Remington, 2005. s 76). Om cellerna i makula 

skadas så försämras vårt centrala seende drastiskt (Kanski, 2007. s. 629). På 

ögonbottenbilder kan man se makula som en mörkare fläck ungefär 5,5x3,5mm stor 

centralt på näthinnan (se figur 2.) (Remington, 2005. s. 75).  

 

   Figur 2. Makula. (bild hämtad med tillstånd från http://webvision.umh.es)        

                  

1.2. AMD: åldersrelaterad makuladegeneration 

AMD står för ”age-related macular degeneration”, det vill säga en åldersrelaterad 

degeneration som drabbar makula. Det är en multifaktoriell sjukdom med flera 

bakomliggande riskfaktorer såsom ålder, ärftlighet, rökning, ras, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, katarakt, ljus ögonfärg och övervikt (Taie, Nolan & Neelam, 

2006. ss. 187-189). 
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Sjukdomen är precis som namnet antyder en degeneration; nedgradering av cellerna i 

makula. Detta är den vanligaste orsaken till kronisk synnedsättning hos personer över 50 

år (Kanski, 2007. s. 629). AMD delas in i två olika typer; torr (atrofisk) och våt 

(kärlnybildande). 

1.2.1. Torr AMD  

Torr AMD orsakas av en långsamt tilltagande celldöd hos RPE, fotoreceptorer och 

choroidala blodkärl (Kanski, 2007. s. 634). Ett typiskt första tecken är att man kan se små 

gulaktiga prickar på näthinnan. Dessa prickar kallas drusen och uppkommer då RPE-

cellerna inte lyckas städa bort skräpmaterialet som bildas när fotoreceptorerna 

fagocyteras (Kanski, 2007. ss. 629-631). Drusen lägger sig ovanpå RPE och försämrar 

därmed dess funktion vilket sekundärt drabbar fotoreceptorena som nu inte längre kan 

nybildas som de ska. 

Till en början kan man se pigmentförändringar på näthinnan. Detta visar sig antingen som 

bleka atrofiska områden eller överpigmentering av RPE (Taie, Nolan & Neelam, 2006. 

s.193). I flertalet studier benämns dessa förändringar som tidig AMD (van Leeuwen et 

al., 2005; Cho et al., 2008; Tan et al., 2008). Då fler celler drabbas växer de atrofiska 

områdena och choroidala blodkärl blir mer synliga. När dessa förändringar sker i 

makulaområdet försämras synen (Kanski, 2007. s. 634).  

1.2.2. Våt AMD 

Förändringarna i näthinnan vid torr AMD kan leda till att RPE lossnar (Kanski, 2007. ss. 

634-637). Bruchs membran som separerar RPE från choroidea blir då defekt och det kan 

bildas en reva. En obalans av tillväxtfaktorer leder till ökad nybildning av blodkärl i 

choroidea (Taie, Nolan & Neelam, 2006. s. 191). De nybildade kärlen kan börja växa in 

genom revan i Bruchs membran och in i neuroretina (Kanski, 2007. ss. 634-637). 

Nybildade kärl är sköra och har en tendens att spricka och läcka vätska. Då förtjockas 

näthinnan och man kan se exsudat, det vill säga ansamlingar av proteiner och lipider från 

de läckande blodkärlen (se figur 3) (Kanski, 2007. s. 637). När detta sker i makula 

försämras det centrala seendet kraftigt. Bilden blir förvrängd till följd av vätskeläckaget i 

näthinnan vilket kallas för metamorfopsi (Kanski, 2007. s. 636) . Tillslut leder 

förändringarna till att även fotoreceptorerna dör och då går det centrala seendet totalt 

förlorat. I detta stadie kan man se stora atrofiska områden med ärrvävnad över makula 

(Kanski, 2007, ss. 636-637). 
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Figur 3. Näthinna med drusen och exsudat. (bild hämtad med tillstånd från 

http://webvision.umh.es) 

 

1.3. Oxidation och reaktiva syreföreningar 

Hela vårt synsystem bygger på att ljus kommer in i ögat och träffar fotoreceptorerna i 

näthinnan. Då skickas en nervsignal vidare till syncentrum i hjärnan där signalen 

omvandlas till den bild vi ser (Remington, 2005. s.72). 

Ljuset kan även vara skadligt för näthinnan. Främst den kortvågiga, blå komponenten av 

det synliga spektrumet kan vid långvarig exponering skada näthinnans celler (Godley et 

al., 2005). Det har visat sig att då näthinnan exponeras för stora mängder ljus induceras 

celldöd hos fotoreceptorerna (Remé et al., 1995 i Wenzel et al., 2000).  En av 

mekanismerna bakom detta är att när det blåa ljuset träffar särskilda ljuskänsliga celler 

(kromoforer) i näthinnan induceras bildningen av skadliga syreföreningar (Wenzel et al., 

2005; Godley et al, 2005). Vi människor behöver syre för att överleva men via en liten 

strukturförändring kan detta ämne förvandlas till föreningar som är allvarligt skadliga för 

våra celler (Mozaffarieh et al., 2008). Boven i dramat är de reaktiva syreföreningarna, 

även kallade fria radikaler eller oxidanter (Nolan, Neelam & Beatty, 2006. s102). Fria 

radikaler är molekylföreningar eller atomer som har en oparad elektron i sitt yttersta skal. 

De blir därmed kraftigt reaktiva då de strävar efter att åter fylla sina elektronskal genom 

att rycka till sig en elektron från något annat ämne (Langseth, 2000. s. 304). De fria 

radikalerna reagerar därför med första bästa molekyl de träffar på. Man säger att 

radikalen reduceras; tar upp en elektron, medan molekylen som den reagerat med 

oxideras; fråntas en elektron (Nolan, Neelam & Beatty, 2006. s. 102). Oxidation kan även 

förklaras som upptag av syre och reduktion som förlust av syre (Mozaffarieh et al., 

2008). 
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Genom oxidation kan de fria radikalerna förändra uppbyggnad och funktion hos 

proteiner, lipider, kolhydrater och DNA. När detta sker hos levande organismer kan 

allvarliga cellskador uppkomma (Langseth, 2000. s. 304). Det har beräknats att ungefär 3 

% av syret vi använder omvandlas till reaktiva syreföreningar (Algvere et al., 2006). 

Alla oxidativa ämnen är dock inte radikaler. Det finns även icke-radikaler; 

molekylföreningar med kompletta elektronskal som ändå verkar oxidativt. Detta beror på 

att de befinner sig i ett ostabilt, exciterat stadie och blir därmed reaktiva (Nolan, Neelam 

& Beatty, 2006. s. 102a). I tabell 1 anges några oxidativa ämnen i ögat.  

 

1.4. Oxidativa ämnen i ögat  

Tabell 1. Oxidativa ämnen i ögat. 

Radikaler Icke-radikaler 

Superoxid: O2·- Singlet syre: 
-1

O2 

Hydroxyl: OH- Väteperoxid: H2O2 

Kväveoxid : NO· Peroxidnitrat: ONOO- 

 Lipidperoxid: LOOH 

 

Singletsyre är en exciterad form av syre som skapats då ljuskänsliga celler i näthinnan för 

över extra energi till en vanlig syremolekyl (Mozaffarieh et al., 2008). Detta är ett 

reaktivt ämne som även genererar andra reaktiva föreningar såsom superoxid (Jarrett et 

al., 2008). Främsta källan till superoxid är mitokondrien (Brand et al., 2004). Då en 

elektron läcker ut från dess ständigt pågående elektrontransportkedja så skapas denna 

syreförening. Superoxid kan oxidera lipider, proteiner och DNA. Via enzymet superoxid 

dismutas kan föreningen omvandlas till väteperoxid (Brand et al., 2004). Detta är ett 

svagt oxidativt ämne men när väteperoxid passerar cellmembran och reagerar med 

koppar- eller järnjoner så produceras den kraftigt reaktiva föreningen hydroxyl 

(Mozaffarieh et al., 2008). Hydroxylgruppen kan orsaka allvarlig skada på bland annat 

mitokondriernas proteiner (Jarrett et al., 2008). 

Ett annat oxidativt ämne i ögat är kväveoxid. Det är en oladdad förening som har en 

oparad elektron i sitt yttre skal och verkar därmed som en radikal (Mozaffarieh et al., 

2008). Denna förening reagerar lätt med hydroxyl och då bildas peroxidnitrat som bidrar 

till oxidationen av lipider. Produktionen av kväveoxid kan lokaliseras till mitokondrien 

(Jarrett et al., 2008). 
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De fleromättade fettsyrorna i näthinnan är ett enkelt mål för de reaktiva syreföreningarna 

eftersom de har flertalet dubbelbindningar som radikalerna kan ta en väteatom ifrån 

(Aslan et al, 2008). Oxidationen av lipider är den största anledningen till vävnadsskada i 

ögat eftersom den startar en kaskad av reaktioner (Schmidt-Erfurth, 2005. s. 122). När 

fria radikaler reagerar med fleromättade fettsyror så bildas lipidperoxider. Dessa är i sin 

tur reaktiva och kommer att oxidera andra närliggande ämnen. Så länge syre finns 

tillgängligt kan en enda radikal starta igång oxidation av tusentals fettsyror (Schmidt-

Erfurth, 2005. s. 122). 

 

1.5. Ögats antioxidantiva försvarssystem  

En antioxidant är ett ämne som skyddar mot oxidation genom att kunna avge en av sina 

elektroner till radikalen innan denna hinner reagera med något annat ämne (Mozaffarieh 

et al., 2008). Antioxidanterna är verksamma även vid koncentrationer som är betydligt 

lägre än hos ämnena som skyddas (Dragsted, 2005. s. 99). 

Det finns även sekundära antioxidanter som verkar genom att binda upp antingen 

radikalen själv eller ämnet som radikalen vill reagera med (Mozaffarieh et al., 2008). På 

så vis förhindras radikalens förmåga att oxidera dessa ämnen. Man säger att 

antioxidanterna verkar som så kallade scavengers; de kan oskadliggöra och plocka bort 

fria radikaler (Mozaffarieh et al., 2008).  

Det finns en mängd olika antioxidanter verksamma i ögat. Beroende på uppbyggnad och 

egenskaper verkar dessa på olika sätt (Nolan, Neelam & Beatty, 2006. ss 103-105).  

Antioxidanterna kan vara antingen endogena eller exogena (Nolan, Neelam & Beatty, 

2006. s. 103-105). Enzymer och proteiner är endogena ämnen som kroppen själv kan 

syntetisera. Exogena ämnen såsom vitaminer, karotenoider och vissa spårämnen kan 

kroppen inte tillverka själv utan måste tillföras via kosten (Nolan, Neelam & Beatty, 

2006. s. 103-105). Tabell 2 visar rekommenderat dagligt intag av de vanligaste exogena 

antioxidanterna. 

 

Tabell 2. Rekommenderat dagligt intag av exogena antioxidanter 

 Kvinnor 10-60 år Män 18-60 år 

Vitamin C 75 mg 75 mg 

Vitamin E 8 mg = 5,33 IU 10 mg = 6,67 IU 

Vitamin A (som retinol) 0,7mg 0,9 µg 
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Vitamin A (som betakaroten) 8,4 mg 10,8 mg 

Zink 7 mg 9 mg 

Koppar 0,9 mg 0,9 mg 

(http:// 1 ) 

1.5.1. Enzymer 

De flesta antioxidativa enzymer i näthinnan verkar genom att kunna avlägsna olika 

reaktiva syreföreningar (Mozaffarieh et al., 2008).  

Superoxid dismutas kan avlägsna superoxid medan glutation peroxidas och katalas 

oskadliggör väteperoxid genom att omvandla det till vatten och syre (Beatty et al., 2000).  

1.5.2. Proteiner 

I ögat finns även antioxidativa proteiner. Dessa verkar genom att försvåra för oxidanterna 

att reagera med andra ämnen (Mozaffarieh et al., 2008).   

Transferrin och haptoglobin binder upp ämnen som annars skulle stimulera till bildning 

av fria radikaler medan metallotionien avlägsnar väteperoxid och hjälper till att balansera 

halterna av koppar och zink i kroppen (Mozaffarieh et al., 2008; Webb, 1987 i Beatty et 

al., 2000). 

1.5.3. Vitaminer 

I ögat finns flertalet vitaminer som verkar antioxidativt genom att kunna fånga upp de 

skadliga radikalerna (Mozaffarieh et al., 2008). 

Vitamin C (askorbinsyra) får sin antioxidatiova effekt genom att reducera bland annat 

superoxid, singletsyre och hydroxylradikaler (Janish, Milde, Schempp & Elstner, 2005. s. 

60). Detta vattenlösliga vitamin finns representerat i hela näthinnan och sägs ha en 

skyddande effekt speciellt vid ljusinducerad oxidation (Neelam & Nolan, 2006a. s. 78; 

Beatty et al., 2000). Cirusfrukter, jordgubbar, tomater, broccoli och potatis är exempel på 

livsmedel som är rika på detta ämne (Neelam & Nolan, 2006a. s. 78). 

E-vitamin finns i flertalet olika former varav α-tokoferol är den vanligaste (Beatty et al., 

2000). I näthinnan återfinns den högsta koncentrationen av vitaminen i RPE och 

fotoreceptorernas yttersegment (Schmidt-Erfurth, 2005. s. 128).  

Tokoferoler verkar som scavengers och kan avlägsna peroxylradikaler. Därmed 

förhindrar de lipidoxidation (Janisch et al. 2005. s. 62). Vegetabiliska oljor, nötter och 

spenat är några livsmedel som är rika på detta ämne (Schreier, 2005. s. 7).  
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Ett annat vitamin som är viktigt för ögat är A-vitamin (retinol). Denna är speciellt 

betydelsefull för synen eftersom det kan omvandlas till aldehyden retinal som bygger upp 

synpigmentet i näthinnans stavar (Neelam & Nolan, 2006a. s. 74).  

Vitamin A har visat sig kunna skydda mot lipidoxidation och är även involverad i 

reparationen av fotoreceptorer som skadats vid oxidativ stress (Keys & Zimmerman, 

1999; Beatty et al., 2000). A-vitamin är fettlösligt och återfinns i livsmedel såsom biff, 

kycklinglever och mejeriprodukter (Neelam & Nolan, 2006a. s. 75). 

1.5.4. Karotenoider 

Karotenoider är en klass av fettlösliga färgämnen som återfinns i bland annat växter, 

grönsaker, frukt, alger och bakterier (Stahl, 2005. ss. 70, 73). Karotenoiderna delas in i 

två undergupper: karotener och xantofyller (Nolan & Nelam, 2006c. ss. 91-92). 

Karotener innefattar lykopen, α-karoten, β-karoten och β-cryptoxaxantin. Dessa ämnen 

finns i bland annat morötter, tomat och citrusfrukter (Langseth, 2000. s. 307). Alla dessa 

karotener förutom lykopen har förmågan att omvandlas till retinol och kallas därför för 

provitamin A (Nolan & Nelam, 2006c. ss. 95-96).  

En av de viktigaste provitaminerna är β –karoten. Detta ämne återfinns i högst 

koncentration i RPE och choroidea och har dessutom förmågan att oskadliggöra 

singletsyre (Schmidt-Erfurth, 2005. ss. 128-129). 

Karotener som blivit syreberikade kallas xantofyller. Makulas pigment byggs upp av de 

två xantofyllerna lutein och zeaxantin (Nolan & Nelam, 2006c. s.92). Koncentrationen av 

dessa ämnen i makula minskar med åldern och är ännu lägre hos patienter med AMD 

jämfört med motsvarande friska ögon (Bernstein et al., 2002).  

Ofta anges koncentrationen av lutein och zeaxantin tillsammans eftersom de är svåra att 

separera (Schreier, 2005. s. 31). Dessa ämnen skyddar makula mot skadligt ljus genom 

att absorbera den kortvågiga blå ljuskomponenten (Cai et al., 2000). De har även 

förmågan att fånga upp syreradikaler och stabilisera cellmembran (Moeller et al., 2006). 

Lutein och zeaxantin finns i bland annat äggula, majs, sallad, spenat och broccoli 

(Johnson, 2005).  

1.5.5. Spårämnen 

Zink är ett viktigt ämne för det antioxidativa försvarssystemet i ögat. Zink hjälper till att 

uppehålla funktionen och stabilisera strukturen hos enzymerna superoxid dismutas och 

catalas (Neelam & Nolan, 2006b. s. 85). Spårämnet bidrar även till bildningen av 

metallotionien och skyddar fotoreceptorerna mot lipidoxidation genom att stabilisera 
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även deras cellmembran (Beatty et al, 2000; Neelam & Nolan, 2006b. s 85). 

Livsmedelskällor till zink är bland annat skaldjur, kött och nötter (Schreier, 2006. s. 24). 

Ett annat viktigt spårämne är koppar. Denna metall är nödvändig för att flertalet 

enzymsystem ska fungera (Schreier, 2006. ss. 24-25). Ett exempel på detta är att koppar 

ingår i mitokondriens enzym cytokrom C oxidas som behövs för att kunna generera 

energi till cellen. Skaldjur, nötter och sädesslag är livsmedelskällor till detta ämne 

(Schreier, 2006. ss. 24-25). 

 

1.6. Oxidativ stress 

Normalt sett finns en balans mellan oxidativa och antioxidativa processer i ögat. Om 

denna balans rubbas så att det antioxidativa systemet inte längre orkar kompensera för 

oxidanterna så försätts cellen i ett stadium som kallas för oxidativ stress (Nolan, Neelam 

& Beatty, 2006. s. 101). 

Det startas en kedjereaktion när de reaktiva syreföreningarna stjäl en elektron från 

närliggande ämnen (Langseth, 2000. s 306). Dessa ämnen förvandlas då i sin tur till fria 

radikaler eftersom de blir benägna att återfå elektronen som de förlorat. Det sker en 

kaskad av oxidationer som inte avstannar förrän en radikal träffar på en antioxidant eller 

två fria radikaler reagerar med varandra och därmed blir neutrala (Scmidt-Erfurth, 2005. 

s. 122). Det finns flera faktorer som gör näthinnan till en utsatt plats för oxidativa skador. 

I ögat sker naturligt flertalet olika processer som genererar reaktiva syreföreningar 

(Schmidt-Erfurth, 2005. s. 123; Taie et al, 2006). Näthinnan är dessutom rikt kärlförsörjd 

och metaboliserar stora mängder syre vilket ökar risken för att oxidation ska ske 

(Schmidt-Erfurth, 2005. s. 123). 

 

1.7. AMD: oxidativ teori 

Vid normalt åldrande sker olika förändringar i näthinnans celler. I RPE ansamlas 

överskottsprodukter som inte brutits ned ordentligt. Detta kallas för lipofuscin (Algvere et 

al., 2006). Lipofuscin är en kromofor som kan bilda fria radikaler vid ljusexponering 

(Jarrett et al., 2008). Detta sker genom att lipofuscinet absorberar ljusfotoner och försätts 

då i ett exciterat stadium. Denna extra energi kan sedan föras över till närliggande 

syremolekyl som då omvandlas till singletsyre. I näthinnan finns även andra ämnen 

såsom cytokrom c oxidas, retinoider och melanosomer som verkar på liknande sätt 

(Jarrett et al., 2008). 
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I ögat sker dessutom ständigt flera andra processer som genererar reaktiva syreföreningar. 

När RPE fagocyterar fotoreceptorer så oxideras en del av lipiderna i yttersegmenten till 

lipidoxider(Cai et al., 2000). Lipidoxiderna fortsätter i sin tur att oxidera andra lipider och 

skadan förvärras. För att förhindra att oxidativa skador sker så har RPE ett antioxidantivt 

försvar som bland annat består av vitamin E, superoxid dismutas, catalas och glutation 

(Liang & Godley, 2003). Dessvärre så avtar effekten hos de antioxidativa enzymerna med 

åldern (Cai et al. 2000; Liles et al. 1991). 

Den främsta källan till fria radikaler i ögat är dock ingen av ovan nämnda utan cellens 

egna kraftverk; mitokondrien (Liang & Godley, 2003). Dessa små organeller skapar 

energi till cellen i form av ATP genom en elektrontransportkedja. Under denna process 

kan en del syre läcka ut och bilda reaktiva syreföreningar såsom hydroxylradikaler och 

superoxid (Jarrett et al., 2008). Mitokondrierna styr över metabolism och programmerad 

celldöd och blir därmed avgörande för cellers funktion och överlevnad. Det finns starka 

antydningar till att en funktionsrubbning hos dessa organeller har anknytning till 

uppkomsten av AMD (Jarrett et al, 2008). 

Antalet mitokondrier i en vävnad beror på hur metaboliskt aktiva cellerna där är. I ögat 

finns flest mitokondrier i RPE och fotoreceptorernas innersegment (Remington, 2005. s. 

60; Jarett et al., 2008). Dock minskar mitokondrierna i RPE i både antal och storlek hos 

åldrade ögon (Feher et al, 2006). Hos personer med AMD är denna minskning mer 

drastisk. Mitokondrien är själv känslig mot oxidativ stress (Cai et al., 2000). Särskilt dess 

DNA skadas lätt eftersom det finns fritt i organellens innandöme och blir därmed lätt 

åtkomligt för de reaktiva föreningarna som skapas från elektrontransportkedjan (Cai et 

al., 2000). Det finns mekanismer för att reparera skadat mitokondrie-DNA (Mandavilli et 

al., 2002). Detta sker främst genom något som kallas base excision repair. Den skadade 

delen av DNA-kedja byts ut mot en ny. Om denna reparationsmekanism inte räcker till 

för att kompensera för den oxidativa påfrestningen så ansamlas skadat DNA i 

mitokondrien. När denna ansamling blir för stor så förändras dess funktion. Mitokondrien 

kan då inte längre syntetisera de proteiner som behövs för att driva 

elektrontransportkedjan framåt (Mandavilli et al., 2002). Produktionen av ATP minskar 

och det bildas ännu fler fria radikaler vilket i sin tur leder till att RPE får nedsatt 

fagocytosförmåga (Liang & Godley, 2003). 

Fotoreceptorerna skadas dels direkt genom oxidation av yttersegmentens lipider och dels 

sekundärt till följd av att underliggande RPE-celler mister sin funktion (Cai et al., 2000). 

Då denna celldöd sker i makula uppkommer tecken på AMD (Kanski, 2007. s. 629). 
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Figur 4. Förenklad modell för uppkomst av AMD vid oxidativ stress (utvecklad från 

figur av Liang & Godley, 2003).  

Reaktiva syreföreningar genereras från flera olika processer i ögat. De reaktiva 

föreningarna påverkar näthinnans celler som då får nedsatt funktion. Detta leder till att 

ännu fler syreradikaler bildas och skadorna förvärras. Om dessa skador sker i 

makulaområdet uppkommer tecken på AMD (Liang & Godley, 2003).  
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1.8. Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka om ett ökat intag av antioxidanter, via 

kostintag eller supplement skulle kunna förhindra och/eller bromsa de skador som 

uppkommer vid AMD. 
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2. 0. Material och metoder 

Detta är en litteraturstudie vilket innebär att det inte har framtagits några egna resultat 

utan alla slutsatser baseras på forskning som redan finns publicerad inom området. 

Artiklar har hittats genom universitetets sökmotorer Pubmed och Scopus med sökorden 

”antioxidant”, ”diatary”, ”supplementation” och ”age-related macular degeneration” i 

olika kombinationer. Vidare har referenslistan i artiklarna används för att hitta ytterligare 

intressanta studier. 

 

Till introduktionen användes fakta från böcker, originalartiklar och översiktsartiklar för 

att få fram den bakgrundsinformation som behövs för att kunna förstå och tolka studier. 

Till resultat användes endast originalartiklar. 

 

Vid val av artiklar har fokus lagts på att hitta de studier med flest antal deltagare då detta 

minimerar slumpens inverkan på resultatet. Denna urvalsmetod resulterade i en studie 

som undersökte effekten av supplement och sex studier som undersökte effekten av 

kostintag med hjälp av så kallade ”food frequency questionnaire”, i detta arbete förkortat 

”FFQ-formulär”. Vid granskandet av studier har endast resultat med p-värde 0,05 eller 

mindre bedömts som signifikanta. 

I detta arbete syftar kostintag till intag av antioxidanter i livsmedel och supplement till 

kosttillskott i form av studiemedicin, multivitamintabletter och liknande preparat. 
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3. 0. Resultat: 

För summering av utvalda studier, se tabell 3, bilaga 1. 

 

3.1. A Randomized, Placebo-Controlled, Clinical Trial of High-Dose Supplementation 

With Vitamins C and E, Beta Carotene, and Zinc for Age-Related Macular 

Degeneration and Vision Loss. AREDS Report No. 8 

(Age-Related Eye Disease Study Research Group., 2001) 

 

Syfte:  

Att utreda hur supplement med höga doser av vitamin C, vitamin E, β-karoten och zink 

påverkar uppkomst och progression av AMD. 

 

Urval och deltagare:  

3640 deltagare med diagnostiserad AMD bidrog till resultatet i denna studie. Deltagarna 

delades vid start in i 4 olika kategorier beroende på hur framskriden sjukdomen var. Alla 

patienter var vid rekryteringen i åldrarna 55-80 år, hade visus bättre än 0,6 och var fria 

från ögonsjukdomar som kunde försvåra bedömningen av AMD i minst ett öga. 

 

Metoder och uppföljning:  

Studien var dubbelmaskerad. Deltagarna delades in i en av fyra behandlingsgrupper som 

fick dagligt supplement i tablettform av: 

1. Antioxidanter (500mg vitamin C, 400IU (266,7mg) vitamin E, 15mg β-karoten) 

2. Zink (80mg zink som zinkoxid och 2mg koppar som kopparoxid) 

3. Antioxidanter + zink (500mg vitamin C, 400IU vitamin E, 15mg β- karoten, 80mg 

zink, 2mg koppar) 

4. Placebo 

Deltagarna följdes upp i genomsnitt 6,3 år. Varje halvår gjordes ögonundersökningar som 

innefattade mätning av visus, intraokulärt tryck, biomikroskop, oftalmoskop och 

ögonbottenfotografering. Förekomst och svårighetsgrad av AMD bedömdes utifrån 

ögonbottenbilderna. Årligen genomfördes även refraktionering och en generell 

hälsoundersökning.  

Patienterna fick ange uppgifter om rökning, solljusexponering, sjukdomshistoria, 

mediciner och tidigare intag av kosttilskott. Vid olika tillfällen under studiens gång gavs 
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FFQ-formulär där deltagarna fick ange hur ofta och mycket de ätit vissa utvalda 

livsmedel. 

 

Resultat: 

Studien visade att höga doser av zink och antioxidanter, antingen ensamt eller i 

kombination, minskade risken att utveckla allvarlig atrofisk eller våt AMD bland de 

patienter som redan hade framskriden AMD i minst ett öga.  

Bland dessa deltagare minskades risken med 17% för de patienter som fick antioxidanter 

och 21% för de som fick zink. De som fick antioxidanter och zink kombinerat minskade 

risken med 25%. 

 

 

3.2. Prospective Study of Intake of Fruits, Vegetables, Vitamins, and Carotenoids and 

Risk of Age-Related Maculopathy 

(Cho et al., 2004) 

 

 Syfte: 

Att utreda hur intag av antioxidativa vitaminer, karotenoider, frukt och grönsaker 

påverkar risken att utveckla AMD. 

 

Urval och deltagare: 

118 428 deltagare fullföljde denna studie.  Alla deltagare var vid rekryteringen 50 år eller 

äldre och fria från AMD. 

 

Metod och uppföljning: 

Deltagarna följdes upp 12-18 år med FFQ-formulär var 4:e år. De delades in i olika 

kategorier efter intag av frukt och grönsaker. Faktorer såsom rökning, BMI, totalt 

energiintag och eventuella kostsupplement togs hänsyn till. 

Data över diagnostiserad AMD samlades in vid ett tillfälle under studiens gång. Därefter 

fick patienterna själva rapportera in om de fått AMD diagnostiserat. 

 

Resultat:  

Högt intag av frukt var kopplat till en minskad risk för våt AMD. De som åt 3 frukter 

eller mer per dag hade 36% minskad risk att utveckla AMD jämfört med de som åt 1,5 
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stycken. Bananer och apelsiner gav starkast samband mellan kostintag och förekomst av 

AMD. Varken grönsaker eller specifika vitaminer eller karotenoider gav något signifikant 

resultat. Supplement av vitamin C och/eller vitamin E påverkade inte resultatet jämfört 

med endast kostintag. 

 

 

3.3. Dietary Intake of Antioxidants and Risk of Age-Related Macular Degeneration 

(van Leeuwen et al., 2005) 

 

Syfte:  

Att undersöka om dagligt kostintag av antioxidanter kan minska risken för uppkomst av 

AMD. 

 

Urval och deltagare: 

I denna studie deltog 4170 personer som var 55 år eller äldre och fria från AMD. 

 

Metoder och uppföljning:  

Deltagarna följdes upp i genomsnitt 8 år med FFQ-formulär och ögonbottenfotografering 

var 3:e eller 4:e år. AMD graderades utifrån ögonbottenbilderna. 

Studien undersökte kostintaget av α-karoten, β-karoten, β-cryptoxantin, lutein+zeaxantin, 

lykopen, vitamin A, vitamin C, vitanim E, järn och zink. 

Resultatet justerades för totalt energiintag, ålder, kön, BMI, rökning, eventuellt intag av 

kostsupplement och blodtryck. 

 

Resultat: 

Högt intag av E-vitamin (mer än 13.42mg/dag) kunde kopplas samman med 8% minskad 

risk för AMD. Intag av mer än 9,67mg zink per dag visade en nära signifikant skyddande 

effekt (p=0,06). Högt kostintag av AREDS-kombinationen: vitamin C (mer än 120,2mg), 

vitamin E (mer än 13,4mg), β-karoten (mer än 3,84mg) och zink (mer än 9,67) 

tillsammans minskade risken för AMD med 35%. Övriga antioxidanter gav inga 

signifikanta resultat. 
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3.4. Associations Between Intermediate Age-related Macular Degeneration and Lutein 

and Zeaxanthin in the Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study (CAREDS) 

(Moeller et al., 2006) 

 

Syfte: 

Att utreda sambandet mellan högt respektive lågt kostintag av lutein+zeaxantin och 

förekomst av AMD. 

 

Urval och deltagare: 

1787 kvinnor i åldrarna 50-79 år bidrog till resultatet i denna studie. Förekomst av AMD 

vid start anges ej då deltagarna rekryterats från en annan studie som undersökte 

allmänhälsa. Moeller et al. rekryterades de personer som rapporterat högst (2,8+/-

0,1mg/dag) respektive lägst (0,79+/-0,16mg/dag) intag av lutein+zeaxantin vid start. 

 

Metoder och uppföljning: 

Studien använde retrospektiva FFQ-formulär som fyllts i 5 respektive 15 år tidigare. Vid 

rekryteringen till CAREDS togs ögonbottenbilder som graderades för AMD.  

Resultatet justerades för totalt energiintag, ålder, rökning, heriditet för AMD, BMI, 

solljusexponering, sjukdomshistoria och användning av kostsupplement. 

 

Resultat: 

Det var ingen signifikant skillnad i förekomst av AMD hos de med högt respektive lågt 

intag av lutein+zeaxantin. Studien visade dock en tendens till skyddande effekt endast för 

friska kvinnor under 75 år som hade ett stabilt, högt intag av lutein+zeaxantin. En 

signifikant minskning i förekomst av AMD fanns hos de kvinnor under 75 år som hade 

högst intag av grönsaker. 

 

3.5. The Relationship of Dietary Carotenoid and Vitamin A, E, and C Intake With 

Age-Related Macular Degeneration in a Case-Control Study. AREDS Report No. 22 

(Age-Related Eye Disease Study Research Group., 2007) 

 

Syfte:  

Att undersöka förhållandet mellan förekomst av AMD och kostintag av karotenoider, 

vitamin A, vitamin E och vitamin C. 
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Urval och deltagare:  

4281 personer rekryterades till denna studie. Alla deltagare var i åldrarna 60-80 år och 

hade diagnostiserad AMD i olika stadier.  

 

Metoder och uppföljning: 

Deltagarna följdes inte upp utan genomgick undersökningar för förekomst av AMD vid 

ett enda tillfälle. Undersökningarna innefattade generell hälso- och ögonundersökning, 

ögonbottenfotografering och FFQ-formulär som undersökte hur ofta det senaste året de 

hade ätit olika livsmedel som är rika på vitaminer och karotenoider.  

Förekomst och svårighetsgrad av AMD bedömdes utefter ögonbottenbilderna och 

kostintag justerades för totalt energiintag och supplementanvändning.  

 

Resultat: 

Det var en minskad prevalens av de senare AMD-stadierna hos de personer som 

rapporterade högst intag av lutein+zeaxantin (lägst intag var 0,68mg och högst intag var 

3,5mg). Övriga vitaminer som undersöktes gav inga signifikanta resultat. 

 

 

3.6. Dietary Antioxidants and the Long-term Incidence of Age-Related Macular 

Degeneration. The Blue Mountain Eye Study. 

(Tan et al., 2008) 

 

Syfte: 

Att utreda hur antioxidanter i kost eller supplement påverkar den långsiktiga risken för 

uppkomst och progression av AMD. 

 

Urval och deltagare: 

2454 deltagare, 49 år eller äldre deltog i denna studie. Både personer med friska ögon och 

AMD-förändringar rekryterades. 

 

Metoder och uppföljning: 

Deltagarna fick fylla i FFQ-formulär, genomgå generell ögonundersökning och 

ögonbottenfotografering. Uppföljning skedde efter 5 respektive 10 år. Vid dessa tillfällen 
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gjordes på nytt ögonundersökning med ögonbottenbilder som undersöktes för förekomst 

och svårighetsgrad av AMD. 

Antioxidanterna som utreddes var α-karoten, β-karoten, β-cryptoxaxantin, 

lutein+zeaxantin, lykopen, vitamin A, vitamin C, vitamin E, järn och zink. 

Resultatet justerades för totalt energiintag, ålder, kön, heriditet för AMD och rökning. 

 

Resultat: 

De deltagare som rapporterade högst intag av zink (mer än 15,8mg/dag) hade minskad 

risk att utveckla AMD. De som fick i sig mer än 0,74mg lutein+zeaxantin per dag hade 

en minskad risk för drusen medan de med ännu högre intag (mer än 0,94mg/dag) av dessa 

karotenoider även hade en minskad risk för våt AMD. 

β-karoten visade sig vara sammankopplat med en ökad risk för AMD och risken ökade ju 

högre intaget var. Detta samband gällde för både rökare och icke-rökare. 

Studien kunde inte påvisa någon signifikant effekt vid högt intag av kombinationen av 

antioxidanter som användes i AREDS; vitamin C (mer än 206mg), vitamin E (mer än 

8,2mg), betakaroten (mer än 6,8mg) och zink (mer än 12mg). 

Däremot hade de deltagare med högst intag av grönsaker en minskad risk för AMD. 

 

3.7. Prospective study of lutein/zeaxanthin intake and risk of age-related macular 

degeneration. 

(Cho et al. 2008) 

 

Syfte:  

Att utreda sambandet mellan kostintag av lutein+zeaxantin och risken för AMD relaterat 

till rökningsstatus, intag av antioxidativa vitaminer och BMI. 

 

Urval och deltagare: 

113 058 deltagare följdes upp efter 16-18 år. Alla deltagare var vid rekryteringen 50 år 

eller äldre och fria från AMD.  

 

Metoder och uppföljning: 

Deltagarna följdes upp 12-18 år med FFQ-formulär var 4:e år. De delades in i olika 

kategorier efter intag av frukt och grönsaker. Faktorer såsom rökning, BMI, totalt 

energiintag och eventuella kostsupplement togs hänsyn till. 
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Data över diagnostiserad AMD samlades in vid ett tillfälle under studiens gång. Därefter 

fick patienterna fick själva rapportera in om de fått AMD diagnostiserat. 

 

Resultat: 

Studien kunde inte finna något signifikant samband mellan intag av lutein+zeaxantin och 

förekomst av AMD. Resultatet förblev oförändrat även efter att man justerat för rökning, 

supplement av vitaminer och BMI. Dock fanns en ickesignifikant tendens till skyddande 

effekt av lutein+zeaxantin mot våt AMD hos icke-rökare. 
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4.0. Diskussion 

Det finns otroligt mycket skrivet inom detta område vilket har gjort det nödvändigt att 

begränsa urvalet. Detta arbete har koncentrerats på studier gjorda på människor och 

därmed har all den forskning som bedrivits i laboratorium på försöksdjur och odlad 

näthinnevävnad uteslutits. Tiden till förfogande visade sig vara alldeles för kort tid för att 

hinna täcka upp och granska all den forskning som finns publicerad. Som läsare bör man 

därför ha i åtanke att detta arbete inte är en komplett förteckning över framtagna 

forskningsresultat utan snarare en fingervisning till dagslägets teorier och 

rekommendationer. 

 

Det finns flera olika teorier bakom uppkomsten av AMD varvid vissa riskfaktorer såsom 

ålder och ärftlighet inte går att påverka (Schmidt-Erfurth, 2005. ss. 122-125; Taie, Nolan 

& Neelam, 2006. ss. 188-189). Antioxidanter är alltså inte svaret på alla problem men 

kan förhoppningsvis vara en väg att gå för att förebygga sjukdomen då oxidativ stress 

antas vara en viktig bakomliggande orsak (Schmidt-Erfurth, 2005. ss. 122-124). 

En studie av Feher et al (2006) indikerar att oxidativa skador på mitokondrien kan spela 

en avgörande roll för sjukdomsförloppet. Denna studie visade nämligen att 

mitokondrierna i RPE var reducerade till både antal och storlek hos ögon med AMD 

jämfört med friska. Även strukturen hos mitokondriernas membran var annorlunda hos de 

AMD-drabbade ögonen (Feher et al, 2006).   

RPE innehåller mycket mitokondrier och ljuskänsliga ämnen som kan generera oxidativa 

ämnen (Jarrett et al. 2008). Därmed är det troligt att sjukdomsförloppet börjar just här. 

RPE utsätts även för stor oxidativ påfrestning då det ständigt genereras reaktiva 

föreningar från fagocytosen av fotoreceptorernas yttersegment (Tate et al. 1995). 

Eftersom det dessutom är konstaterat att det endogena antioxidativa försvaret i RPE avtar 

med åldern så är det möjligt att ett ökat intag av exogena antioxidander skulle kunna 

motverka att ögats försätts i oxidativ stress (Liles et al, 1991). 

 

Det är svårt att hitta några konsekventa resultat inom området. De flesta studier visar på 

en positiv effekt vid högt intag av olika antioxidanter (Age-Related Eye Disease Study 

Research Group., 2001 och 2007; van Leeuwen et al., 2005; Tan et al., 2008) medan 

andra studier inte kunde se någon effekt alls (Moeller et al., 2006; Cho et al., 2008). Det 
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finns även studier som visar på negativa effekter vid ökat intag av specifika antioxidanter 

(Tan et al., 2008; Robman et al., 2007). 

Av de studier som har granskats i detta arbete så är AREDS från 2001 den enda som 

undersökt effekten av supplement. De andra har undersökt vanligt kostintag med hjälp av 

FFQ-formulär. 

 

AREDS (2001) blev en banbrytande studie inom området då resultaten visade oväntade 

positiva effekter vid supplement med höga doser vitamin C, vitamin E, β-karoten och 

zink mot progression av AMD. Studien var välkontrollerad då deltagarna kontinuerligt 

genomgick ögon- och hälsoundersökningar. Doserna av antioxidanter som de fick var 

många gånger högre än rekommenderat dagligt intag. Patienterna informerades om 

eventuella biverkningar och alla negativa effekter rapporterades in.  

Tan et al. (2008) och van Leeuwen et al. (2005) undersökte i sina studier om de kunde se 

någon skyddande effekt vid vanligt kostintag av samma antioxidanter som användes i 

AREDS. Tan et al. (2008) kunde inte se någon positiv effekt medan van Leeuwen et al. 

(2005) fick fram 35 % minskad risk för uppkomst av AMD vid högt kostintag.  

Det är svårt att hitta någon uppenbar förklaring till de olika resultaten. Tan et al. (2008) 

inkluderade kostsupplement i medianintaget varvid det jämförda kostintaget av 

antioxidanter var betydligt högre i denna studie än i van Leeuwen et al. (2005) (se tabell 

4, bilaga 2). Detta borde dock ha påverkat resultatet i en mer positivt riktning och inte 

tvärt om. van Leeuwen et al. (2005) hade nästan dubbelt så många deltagare vilket ger 

större vikt åt resultatet. En annan skillnad är att alla deltagare i van Leeuwens studie hade 

friska ögon vid start medan Tan et al. (2008) använde sig av personer med både friska 

ögon och AMD-förändringar och kunde således undersöka både förekomst och 

progression av AMD.  

I van Leeuwens studie gav kombinationen av vitamin C, vitamin E, β-karoten och zink en 

större riskminskning tillsammans än var och en för sig. Denna effekt sågs även hos 

AREDS då kombinationen av antioxidanter+zink gav större effekt tillsammans än 

ensamt. Det kan tänkas att det finns någon form av synergisk effekt mellan dessa ämnen. 

Zink uppvisar en positiv effekt i flera studier (Age-Related Eye Disease Study Research 

Group., 2001; Tan et al., 2008; van Leeuwen et al. 2005). Eftersom detta ämne hjälper 

ögats enzymatiska försvarssystem skulle den ökade effekten kunna bero på att då zink 

tillsätts så förstärks även ögats endogena antioxidanter (Beatty et al, 2000; Neelam & 

Nolan, 2006b. s.85).  
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Vissa av de granskade ämnena har i andra studier uppvisat negativa effekter vid högt 

intag. Miller et al. (2005) sammanfattade flera studier där intag av vitamin E har 

undersökts och kom fram till att doser över 400 IU (266,7mg) kunde kopplas samman 

med ökad generell dödlighet. En teori bakom detta är att då E-vitamin ansamlas i 

fettvävnad kan det trycka undan andra fettlösliga antioxidanter (Miller et al., 2005; 

Neelam & Nolan, 2006a. s. 77). I AREDS (2001) där deltagarna fick exakt 400IU var 

dock dödligheten hälften så stor som hos en jämförbar befolkning. Det är bevisat att höga 

doser av E-vitamin kan verka blodförtunnande hos personer som har 

koagulationsrubbningar. Därför bör dessa personer rådgöra med läkare innan supplement 

av detta vitamin tas (Barlett & Eperjesi, 2006. s 237). Resultaten över om vitamin E kan 

förebygga AMD varierar. En studie som undersökte supplement med 500IU (333,3mg) 

E-vitamin hos 870 personer kunde inte finna någon koppling mellan intag och risk för 

AMD (Taylor et al., 2002) medan van Leeuwens studie (2005) gav en signifikant 

riskminskning vid ökat kostintag.  

β-karoten visade sig vara sammankopplat med en ökad risk för AMD i studien av Tan et 

al. (2008) och risken ökade ju högre intaget var. Detta samband gällde både för rökare 

och icke-rökare. 1996 publicerades en studie som visade att supplement med 30mg β-

karoten och 7,5 mg vitamin A ökade risken för lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och 

generell dödlighet hos rökare (Omenn et al., 1996). Då denna studie publicerades fick 

deltagarna i AREDS (2001) bestämma om de ville sluta medicinering eller övergå till 

supplement utan β-karoten. Medicineringen ändrades för 2 % av deltagarna. 

Age-Related Eye Disease Study Research Group utreder nu effekten av att utesluta β-

karoten från AREDS-medicineringen (http:// 2). Resultaten från denna långtidsstudie som 

kallas AREDS2 förväntas bli publicerade inom 4 till 6 år. 

 

Forskningsresultaten över lutein och zeaxantin från olika studier är inkonsekventa.  

Age-Related Eye Disease Study Research Group (2007) kunde se ett samband mellan 

högt intag av dessa ämnen och minskad risk för allvarlig atrofisk eller våt AMD medan 

en studie med 244 deltagare visade att högt intag (0,8-1,1mg/dag) av lutein+zeaxantin 

och omega-3 fettsyror ökade istället risken för progression av AMD (Robman et al., 

2007).  
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En nackdel med AREDS (2007) är att kostintag och förekomst av AMD endast 

undersöktes vid ett tillfälle. För att utreda kostens möjliga inverkan på sjukdomsförloppet 

så bör längre uppföljning göras. 

Den pågående studien AREDS2 utreder nu effekten av supplement med höga doser 

lutein+zeaxantin (10mg/2mg) i kombination med omega-3 fettsyror. Förhoppningsvis 

kommer resultatet från denna studie bringa mer klarhet över dessa karotenoiders 

eventuella skyddande effekt mot AMD (http:// 3) 

 

En viktig aspekt att tänka på när man granskar studier är deltagarantalet. Moeller et al. 

(2006) hade drygt 1700 deltagare, Tan et al. (2008) hade 2400, AREDS (2001 och 2007) 

hade 3600 respektive 4500 och van Leeuwen et al. (2005) hade 4170. 

Cho et al. (2004 och 2008) hade det allra högsta deltagarantalet med över 110 000 

personer. Styrkan med dessa studier är förutom det höga deltagarantalet att de följde upp 

sina patienter under lång tid och gav ut nya FFQ-formulär vid flera tillfällen. Studien från 

2004 visade att högt intag av frukt minskade risken för våt AMD, men hade ingen effekt 

på de tidigare AMD-stadierna. Varken grönsaker eller specifika vitaminer och 

karotenoider gav några signifikanta resultat. Inte heller studien från 2008 kunde hitta 

något signifikant samband mellan intag av lutein+zeaxantin och AMD.  

En förklaring till att man inte fann någon koppling mellan karotenoider och uppkomst av 

AMD i dessa studier skulle kunna vara att även de lägsta intaget av lutein+zeaxantin 

(1,4mg/dag) var tillräckligt högt för att ge en skyddande effekt. Tan et al. (2008) styrker 

denna teori då studien visade att intag över 0,74mg/dag minskade risken för AMD. Det är 

möjligt att det finns tröskelvärden för den skyddande effekten som ett ökat intag av dessa 

ämnen skulle ge. Ett ännu högre intag skulle då inte ge någon ökad effekt. En summering 

över intag och effekt av olika antioxidaner i de granskade studierna återfinns i tabell 4, 

bilaga 2. 

Moeller et al. (2006) kunde inte heller finna någon koppling mellan intag av 

lutein+zeaxantin och förekomst av AMD. Här valde man selektivt ut de deltagare med 

lägst respektive högst intag av dessa karotenoider från en annan studie. 

Studiepopulationen representerade alltså inte den vanliga befolkningen. Hela 36% av de 

tillfrågade tackade nej till att delta i denna studie vilket kan ha påverkat resultatet i både 

positiv och negativ riktig beroende på ögonstatus hos dem som valde att inte delta.  
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Cho et al. (2005) kunde endast se en skyddande effekt av antioxidanter mot de senare 

AMD-stadierna. Att ingen effekt hittades för de tidiga stadierna kan bero på att de tidiga 

förändringarna oftast är symtomfria och därmed svårare att upptäcka då deltagarna själv 

fick uppsöka ögonläkare. 

Motsatt problem uppstår då för få deltagare ur studien utvecklar de senare stadierna av 

AMD för att effekten av antioxidanter hos dessa ska kunna utredas. Detta problem 

uppstod i van Leeuwen et al. (2005), Cho et al. (2008) och bland de tidiga AMD-

kategorierna i AREDS (2001). 

Alla studier förutom Cho et al. (2004 och 2008) har använt ögonbottenbilder för att 

gradera förekomst och svårighetsgrad av AMD. Denna metod är effektiv för att kunna 

undersöka många ögon, men kan bidra till att man försenar upptäckt eller underskattar 

svårighetsgraden. För att göra en mer exakt bedömning bör man undersöka ögat med 

volk-lins och göra flourecein angiografi för att kunna upptäcka choroidal kärlnybildning 

(Taie, Nolan & Neelam, 2006. s. 194). Cho et al. (2004 och 2008) samlade in data över 

diagnostiserad AMD vid ett tillfälle i början av studien. Sedan förlitade de sig på 

självrapportering från deltagarna vilket kan ha gett ett missvisande resultat 

 

Det finns fler faktorer man bör ta hänsyn till när man tolkar resultaten från olika studier. 

Supplementering är ett mer kontrollerat sätt att utvärdera intaget av olika ämnen än att 

utgå från frågeformulär. I detta avseende är AREDS (2001) mer tillförlitlig än övriga 

studier eftersom man inte kan veta hur ärliga deltagarna är när de fyller i FFQ-formulär. 

Det är mycket möjligt att personer som vet att vissa livsmedel har positiv inverkan på 

ögonen anger ett högre intag av dessa.  Å andra sidan kan deltagare i AREDS ha slarvat 

med att ta sina tabletter, men detta kontrollerades genom att deltagarna vid varje 

återbesök fick ta med sig burken med eventuellt kvarvarande tabletter för att få nya. 

Det är dessutom mer sannolikt att personer som redan lever hälsosamt tackar ja till att 

delta i sådana här studier. Detta bör man ha i åtanke när man granskar hur många av de 

tillfrågade som tackade nej till att delta. I Moeller et al. (2006) var denna siffra hela 36 % 

medan motsvarande siffra var 22 % i van Leeuwen et al. (2005) och 17,6 % i Tan et al. 

(2008). Hur detta påverkar resultatet är svårt att förutspå. Det är mest troligt att resultatet 

skulle kunna förändras i en mer positiv riktning om de som valde att delta i studien 

representerar en mer hälsosam del av befolkningen.  

Ett högt intag av antioxidanter var i många studier sammankopplat med ett mer hälsosamt 

leverne generellt. I Cho et al. (2004) var deltagarna som hade högt intag av frukt och 
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grönsaker mer fysiskt aktiva och rökte mindre än de med lägre intag. Liknande samband 

kunde ses i Moeller et al. (2006) och van Leeuwen et al. (2005). Därför är det viktigt att 

justera för faktorer såsom rökning, BMI och totalt energiintag som kan annars skulle 

kunna påverka resultatet. Alla granskade studier i detta arbete har justerat resultatet för 

flertalet olika riskfaktorer. 

En annan felkälla i sammanhanget är att FFQ-formulären omöjligt kan täcka upp alla 

olika livsmedelskällor till de undersökta antioxidanterna. När man äter en balanserad kost 

blir det svårt att utvärdera effekten av enskilda antioxidanter. Dessutom är formulären 

utformade på olika sätt i olika studier. Cho et al. (2004 och 2008) undersökte 130 olika 

livsmedel, van Leeuwen et al. (2006) hade 170, Tan el al. (2008) hade 145 och AREDS 

(2007) hade 90 olika livsmedel i sina formulär. Moeller et al. (2006) skiljde inte på mörk 

och ljus grönsallad vilket kan ha gett felaktiga uppgifter över intag av lutein+zeaxantin. 

 

4.1. Slutsats 

Även om vissa studier inte fick fram några signifikanta resultat så tenderar de flesta 

studier till en positiv effekt vid ökat intag av antioxidanter (Moeller et al., 2006, Cho et 

al., 2008). Något så enkelt som att äta mer grönsaker och frukt verkar kunna minska 

risken för AMD (Moeller et al., 2006; Cho et al., 2004, Tan et al., 2008).  

När det gäller supplement med höga doser av antioxidanter så visade AREDS (2001) 

mycket positiva resultat. Dock bör man ha i tankarna att höga doser av dessa ämnen kan 

ge negativa bieffekter så som det visats med vitamin E och β-karoten (Miller et al., 2005; 

Omenn et al., 1996).  

Ett gemensamt konstaterande från samtliga forskningsrapporter är att det behövs fler 

långtidsstudier för att fullt ut förstå samspelet mellan hur olika livsmedel och specifika 

antioxidanter tas upp, metaboliseras och påverkar varandra och hur detta kan påverka 

uppkomst och progression av AMD. 
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Bilaga 1 

Tabell 3. Summering av studier. 

Studie Deltagare: 

antal, kön 

och ålder: 

Ögonhälsa 

vid start: 

Uppföljnin

g: 

Metod: Vilka 

antioxidanter: 

Justerade 

faktorer: 

Resultat: 

Age-

Related Eye 

Disease 

Study 

Research 

Group. 

(2001) 

 

 

 

 

3640 st. 

kvinnor+män 

55-80 år 

AMD i olika 

stadier + 

referens-

grupp med 

friska ögon. 

Medel: 

6,3år 

Supplement av  

antioxidanter / zink 

/ antioxidanter+ 

zink / placebo. 

Ögonundersökning 

med fundusfoto 

varje halvår och 

generell 

hälsoundersökning 

årligen. 

Supplement av: 

Vitamin C: 500mg. 

Vitamin E: 400UI. 

β-karoten: 15mg. 

Zink: 80mg som 

zinkoxid. 

Koppar: 2mg som 

kopparoxid. 

Ålder, kön, 

rökning, AMD-

kategori, 

solexponering, 

sjukdomshistoria, 

medicinering, 

tidigare 

användning av 

kostsupplement 

Zink och 

antioxidanter+zi

nk minskade 

risken för att 

utveckla senare 

stadier av AMD 

hos de högre 

riskgrupperna. 

Cho et al. 

(2004) 

118 428 st. 

kvinnor+män 

50 år eller 

äldre 

Friska ögon 12-18 år FFQ vid start och 

därefter var 4e år. 

AMD: 

självrapporeting 

vid diagnos från 

ögonläkare 

Kostintag av frukt, 

grönsaker, α- och β-

karoten, β-

crypoxaxantin, 

lutein+zeaxantin, 

lykopen, vitamin A, 

C och E. 

Totalt 

enegriintag, 

rökning, BMI, 

fysisk aktivitet, 

sjukdomshistoria, 

kostsupplement 

Högt intag av 

frukt minskade 

risken för våt 

AMD. 

van 

Leeuwen et 

al.  

(2005) 

4170 st. 

kvinnor+män 

55 år eller 

äldre 

Friska ögon Medel: 8 år FFQ+fundusfoto 

som graderades för 

AMD vid start och 

därefter var 4e år. 

Kostintag av α- och 

β-karoten, β-

crypoxaxantin, 

lutein, zeaxantin, 

lykopen, vitamin A, 

C och E, zink och 

järn. 

Ålder, kön, 

rökning, BMI, 

totalt energiintag, 

supplementintag, 

blodtryck 

Högre intag av 

vitamin E eller 

kombinationen 

av β-karoten, 

zink, vitamin C 

och E minskade 

risken för AMD. 

 



 

 

Moeller et 

al. (2006) 

1787 st. 

kvinnor 

50-79år 

Anges ej. 15 år FFQ vid studiens 

start. 

Fundusfoto vid 

återbesök 

graderades för 

AMD. 

Kostintag av lutein, 

zeaxantin 

Ålder, BMI, 

rökning, heriditet, 

solljusexponering

, totalt 

energiintag, 

kostsupplement, 

sjukdomshistoria 

Ingen skillnad i 

förekomst av 

AMD vid högt 

respektive lågt 

intag av 

lutein+zeaxantin 

Age-

Related Eye 

Disease 

Study 

Research 

Group.  

(2007)  

4519 st. 

kvinnor+män 

60-80år 

AMD i olika 

stadier + 

referens-

grupp med 

friska ögon. 

 

 

 

0 år. 

(förekomst 

av AMD i 

förhållade 

till kost-

intag 

undersöktes 

vid ett 

tillfälle) 

FFQ och 

fundusfoto. 

 

Kostintag av 

lutein+zeaxantin 

Ålder, totalt 

enegriintag, kön, 

kostsupplement, 

rökning, 

sjukdomshistoria. 

Minskad  

prevalens av 

senare AMD-

stadier vid högt 

intag av 

lutein+zeaxantin

. 

Tan et al. 

(2008) 

2454 st. 

kvinnor+män 

49 år eller 

äldre 

Både friska 

ögon och 

AMD 

5 och/eller 

10 år 

FFQ vid studiens 

start. 

Fundusfoto vid 

start och varje 

återbesök 

graderades för 

AMD. 

Kostintag av α- och 

β-karoten, β-

crypoxaxantin, 

lutein, zeaxantin, 

lykopen, vitamin A, 

C och E, zink och 

järn. 

Ålder, heriditet, 

rökning, kön, 

medicinering, 

totalt energiintag, 

sjukdomshistoria 

Minskad risk för 

AMD vid högt 

intag av zink och 

lutein+zeaxantin

. Ökad risk för 

AMD vid högt 

intag av β-

karoten. 

Cho et al. 

(2008) 

113 058 st. 

kvinnor+män 

50 år eller 

äldre 

Friska ögon 12-18 år FFQ vid start och 

var 4e år därefter. 

Självrapportering 

av AMD vid 

diagnos från 

ögonläkare. 

Kostintag av 

lutein+zeaxantin 

Rökning, BMI, 

totalt energiintag, 

intag av vitamin 

C och E 

Inget samband 

mellan intag av 

lutein+zeaxantin 

och förekomst 

av AMD 

visades. 



 

Bilaga 2. 

Tabell 4. Summering över intag av antioxidanter i utvalda studier. 

Studie Vitamin E 

(mg/dag) 

Vitamin C 

(mg/dag) 

β-karoten 

(mg/dag) 

Zink  

(mg/dag) 

Lutein+zeaxantin 

(mg/dag) 

AREDS.  

(2001) 

266 **  

(supplement) 

500 **  

(supplement) 

15 ** 

(supplement) 

80 *
,
 ** 

(supplement) 

 

Cho et al.  

(2004) 

6 → 10 95 → 1073 2,1 → 9,2  1,4 → 6,6 

van Leeuwen et 

al. (2005) 

7,6 → 20,2*
,
 ** 63,7 → 189, 3 ** 2,1 → 6,2 ** 7,3 → 12, 3 ** 1,4 → 3,6 

Moeller et al. 

(2006) 

6,3 → 10,4 74 → 165 2,1 → 7,0 8,5 → 13,8 0,8 → 2,8 

AREDS.  

(2007) 

2,8 → 6,5 

(mg/ 1000kcal) 

31 →129  

(mg/1000kcal) 

0,7 →3,3 

(mg/1000kcal) 

 0,6 → 3,5 * 

Tan et al. 

(2008) 

8,2 

(medianvärde) 

206 

(medianvärde) 

6,8 

(medianvärde) 

12 * 

(medianvärde) 

0,8 * 

(medianvärde) 

Cho et al.  

(2008) 

15 

(medianvärde) 

250 

(medianvärde) 

  1,1 → 6,8 

RDI från 

Nutritionsenheten  

8 / 10 

(kvinnor/män)  

75 / 75 

(kvinnor/män) 

8,4 / 10,8 

(kvinnor/män) 

7 / 9 

(kvinnor/män) 

anges ej. 

* studien visade riskminskning för AMD vid höga doser av detta ämne 

** studien visade positiv effekt vid kombination av ämnen markerade med ** 
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