
BAKGRUNN OG HENSIKT
I 2004 rapporterte nettsidene til NRK
Østlandssendingen om funn av store
mengder gjærsopp i en efedrinmikstur (1).
Funnet førte til at 15 000 flasker ble truk-
ket tilbake fra markedet. På daværende
tidspunkt var efedrinmiksturen tilgjengelig
i Norge med natriumbenzoat (0,1 %) som
konserveringsmiddel. Soppen som ble
funnet (Zygosaccharomyces bailii) fryktes
for nettopp sin evne til å motstå de
antimikrobielle mekanismene som for-
bindes med svake organiske syrer (2).
Konserveringsmidler som er vanlige i mat-
varer er bortimot alltid svake syrer (eddik-
syre, propionsyre, SO2 (som sulfitt/-
bisulfitt), sorbinsyre og benzosyre) (3) og
sopparten har forårsaket store økono-
miske tap for næringsmiddelindustrien (2).
Denne oversiktsartikkelen har som mål å

se nærmere på virkningsmekanismene til
svake organiske syrer som konserverings-
midler, med spesiell vekt på et tidligere
rapportert tilfelle der det ble funnet sopp i
en mikstur produsert i Norge (1, 4).

MATERIALE OG METODER
Følgende eksperimentelle detaljer er hentet
fra en tidligere publisert studie (4) og gjen-
gir fremgangsmåten for identifisering og
resistensbestemmelsen av en soppart som
ble funnet i høyt antall i en norskprodusert
efedrinmikstur (1).
Arten (Zygosaccharomyces bailii) som

ble funnet i miksturen ble identifisert basert
på sekvensering av 18S rDNA-genet og
gjennom sin enestående evne til å vokse
på selektive medier tilsatt kaliumsorbat
(0,1 %) og eddiksyre (0,5 %) som selektive
agens (4).
For å undersøke om toleranse/resistens

mot benzosyre lå til grunn for ettervekst av
Z. bailii i efedrinmiksturen, ble den
fremstilt med 0,1 % natriumbenzoat, 0,1 %
kaliumsorbat (begge syrer) eller para-
benblanding (0,1 – 0,15 %). Tabell 1
oppgir miksturenes sammensetning og pH.
Flaskene ble så tilsatt Z. bailii til en

startkonsentrasjon på 105–106 celler/ml.
Forandringer i soppkonsentrasjonen ble
fulgt over en periode på 28 døgn ved
utstryk av prøveporsjoner på testagar (4,
5). Ved endt vekstforsøk ble celler som
hadde vokst i flasker tilsatt kaliumsorbat
overført til nye flasker tilsatt natrium-
benzoat og omvendt, for å undersøke om
resistensen var syrespesifikk (4).
Minste hemmende konsentrasjoner ble

målt for natriumbenzoat og kaliumsorbat
for både Z. bailii og vanlig bakegjær
(Saccharomyces cerevisiae) (4 og refe-
ranser i denne).
Data og teorier innhentet fra publisert

litteratur på området, ble brukt parallelt
med våre tidligere resultater (4) for å
forklare nærmere hvordan Z. bailii
sannsynligvis ble introdusert i flaskene,
hvordan den kunne vokse og hvilke tiltak
som må til for å forhindre liknende
episoder i fremtiden.
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Noen sopparter har evnen til å vokse i
legemidler og næringsmidler som inne-
holder konsentrasjoner av sure konser-
verende stoffer som grenser mot, eller
overstiger, de anbefalte maksimal-
verdiene. Herværende presentasjonen
har som hensikt å forklare resistens-
mekanismene som ligger til grunn for
rapportert soppvekst i en efedrinmikstur
og å drøfte hvordan dette problemet kan
løses.

MATERIALE OG METODER

Resistens overfor konserveringsmidler
som tilhører klassen svake organiske
syrer forklares basert på eksperimentelle
data og tidligere publisert forskning på
området. Bakgrunnen er funn av høy
soppkonsentrasjon i en mikstur fremstilt
ved et norsk produksjonsapotek.

RESULTATER

Zygosaccharomyces bailii ble påvist i
høyt antall i en efedrinmikstur.
Gjærarten ble sannsynligvis introdusert i
flaskene via råsaften brukt som smaks-
tilsetning. Da Zygosaccharomyces bailii
ble tilsatt nye flasker som inneholdt
enten sorbat eller benzoat som konser-
veringsmiddel, vokste den til i overkant
av 150 000 celler/ml. Dette var et resul-
tat av soppens resistensegenskaper.

KONKLUSJON

Vekst av Zygosaccharomyces bailii i en
efedrinmikstur som inneholdt enten
sorbat eller benzoat, viser at disse mye
brukte konserveringsmidlene i noen
tilfeller kan ha utilstrekkelig effektivitet.
Forståelse av resistensmekanismer som
Zygosaccharomyces bailii og andre
sopparter innehar er viktig for utvikling
av preparatsammensetning, fremstillings-
metode og fastsetting av oppbevarings-
betingelser.

HOVEDBUDSKAP
Noen sopparter har evnen til å vokse
til et høyt antall i næringsmidler og
legemidler som inneholder lipofile,
svake organiske syrer som konser-
verende stoff. Dette kan forringe det
ferdige produktets kvalitet, medføre
økonomisk tap for produsenten og i
noen tilfeller representere en helse-
risiko.

Sopparter innehar ulike resistens-
mekanismer overfor konserverings-
midler. En forståelse av disse meka-
nismene er viktig i legemiddel-
produksjon og -oppbevaring.
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RESULTATER
Følgende resultater er hentet fra en tid-
ligere publisert studie (4). Det gjengis
informasjon om identiteten til en soppart
(Zygosaccharomyces bailii) som ble isolert
fra en efedrinmikstur og det dokumenteres
soppens evne til å vokse i nærvær av sure
konserveringsmidler.
Soppen funnet i efedrinmiksturen

konservert med natriumbenzoat ble identi-
fisert som Z. bailii basert på sekvensering
av 18S rDNA-genet og vekst på selektive
medier tilsatt sorbat og eddiksyre (4).
Da Z. bailii ble reinokulert i efedrin-

miksturene tilsatt 0,1 % kaliumsorbat eller
0,1 % natriumbenzoat, ble antallet forme-
ringsdyktige soppceller redusert eller
hemmet i løpet av 14 døgn for deretter å
øke til mer enn 150 000 celler/ml. Tallet
er tilnærmet lik kontaminasjonsnivået som
ble påvist da miksturen ble trukket tilbake
fra markedet (1). Figur 1 viser utfallet av
testen med miksturer tilsatt kaliumsorbat
eller natriumbenzoat.
Celler som vokste i miksturen tilsatt

natriumbenzoat vokste umiddelbart i
flasker tilsatt kaliumsorbat og omvendt.
Dette indikerer overlappende resistens-
mekanismer. Den minste hemmende kon-
sentrasjon (mM) for natriumbenzoat og
kaliumsorbat for Z. bailii/S. cerevisiae var
henholdsvis 5,0–10/2,5 og 5,0–10/2,5
(4). Den kontaminerte efedrinmiksturen der
soppen opprinnelig ble påvist inneholdt
0,1 % (ca. 7 mM) natriumbenzoat (1).
Reinokulering av Z. bailii i nye flasker

med parabener som konserveringsmiddel,
førte til en rask reduksjon i antall forme-
ringsdyktige celler til under deteksjons-
grensen uten påfølgende ettervekst. Ved
bruk av spiritus conservans (0,1 % para-
bener) ble ingen formeringsdyktige sopp
påvist i prøven tatt 10. døgn etter inokule-
ring (4) og kriteriene for konserverings-
middeleffektivitet som skissert i den euro-
peiske farmakopeen (5) var oppfylte.
Parabener brukes nå i fremstillingen av
miksturen.

DISKUSJON
Figur 1 viser at Z. bailii har evnen til å
formere seg i høyt antall i efedrinmikstur
tilsatt natriumbenzoat eller kaliumsorbat.
Dette er ikke en evne som alle sopparter er
i besittelse av. Av i alt ca. 800 kjente
gjærarter, er det kun et fåtall som ofte for-
bindes med forringet næringsmiddel-
kvalitet (6). Næringsmidler som typisk
tillater vekst av slike gjærsopper har ofte
likhetstrekk med efedrinmiksturen: lav pH
og en betydelig konsentrasjon av forgjær-
bart sukker og organiske syrer.
Zygosaccharomyces er en slekt som

omfatter arter som forgjærer, er osmoto-
lerante og resistente overfor konser-
veringsmidler og etanol (6). Z. bailii er
mer resistent enn noen andre gjærarter
overfor konserveringsmidler og regnes
som arten som har påført størst økonomisk
tap for næringsmiddel- og vinindustrien (7).
Vekst ved konsentrasjoner av konser-

veringsmidler som er langt høyere enn de
høyeste tillatte konsentrasjoner i nærings-
midler i Europa, og ved pH-verdier under
syrens pKa-verdi er dokumentert for
denne arten (8 og referanser i denne).
Viktigheten av pKa-verdien i forbindelse
med konservering er diskutert under. At
antallet formeringsdyktige sopp først synes
å bli redusert (basert på kolonitall på
agar) i efedrinmiksturen for så å øke (figur
1), kan forklares ved at cellene trenger tid
til å tilpasse seg nærværet av konserve-
ringsmiddel. Alternativt er noen få av de
tilsatte cellene resistente, overlever i flas-
kene og vokser opp i høyt antall. De
liknende responskurvene for to ulike svake
organiske syrer (figur 1), og observa-
sjonen om at celler som har tilpasset seg
den ene syren vokser umiddelbart i
nærvær av den andre, kan være et tegn
på overlappende tilpasnings-/resistens-

mekanismer. Se diskusjon under.
Den minste hemmende konsentrasjonen

for både natriumbenzoat og kaliumsorbat
mot Z. bailii var tilnærmet lik konser-
veringsmiddelkonsentrasjonen (0,1 %; 7
mM) i efedrinmiksturen. Minste hemmende
konserveringsmiddelkonsentrasjon mot S.
cerevisiae var imidlertid kun 2,5 mM, det
vil si langt under konsentrasjonen av
konserveringsmiddel brukt i miksturen (1).
I temaskrivet 40/96 Konservering av
legemidler i apotek (9) kan man lese at
preparatet skal inneholde tilstrekkelig
konserveringsmiddel til at aktiviteten
beholdes gjennom lagring og bruk. Det
stilles ingen krav til øvre brukskonsen-
trasjon, men det bemerkes at en konsen-
trasjon på 0,1 (–0,2) % vanligvis benyttes.
Den europeiske unionen (direktiv
95/2/EC) (10) tillater maksimum 1,6 mM
(ca. 0,025 %) kaliumbenzoat i alkoholfrie
drikker. Basert kun på minste hemmende
konsentrasjoner er disse produktene i fare-
sonen for vekst av Z. bailii.
Det anses som sannsynlig at bærsaften

var kontamineringskilden. Råsaften brukt
som smakstilsetning (tabell 1) er normal
pressaft som etter bunnfelling og klaring
konserveres før bruk. Varmebehandling
benyttes normalt ikke. Efedrinsaken har
for øvrig felles trekk med en hendelse fra
forfatterens tid ved et kommunalt nærings-
middeltilsyn. En nyoppstartet produsent av
sportsdrikk leverte stadig flasker til testing
som viste seg å inneholde mange tusen
soppceller per ml. Kontaminasjonen var
utelukkende i flasker tilsatt jordbær-
ekstrakt. Den andre smaken, sitron, var
alltid fri for sopp. Lav pH, sukker og
nærvær av svake organiske syrer gjen-
speiler miljøer (for eksempel bær) som er
naturlige oppholdssteder for sopp. Evnen
til formering i miksturen og sportsdrikken

NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 4/2009 23

Innholdsstoff g/100 ml
preparat*

Efedrinhydroklorid 0,1
Usukret solbærsaft 15
Sorbitol 25
Konserveringsmiddel** 0,1

pH ble målt til ca. 3,5
* renset vann ad 100 ml
** enten natriumbenzoat, kaliumsorbat eller
parabener

Tabell 1. Sammensetning av efedrinmikstur

Figur 1. Forandringer
i konsentrasjonen til
Zygosaccharomyces
bailii i miksturer tilsatt
0,1 % natriumbenzo-
at eller 0,1 % kalium-
sorbat. Figuren viser
resultatene fra to
runder med testing
og er hentet fra en
tidligere publikasjon
(5).
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anses da å ha et logisk og evolusjons-
messig utspring i soppens naturlige til-
holdssteder.

Den konserverende effekten av svake
organiske syrer
Hvorfor har lipofile, svake organiske syrer
en konserverende effekt? Det er godt kjent
at slike syrer bare utøver en effekt ved pH-
verdier i nærheten av eller under pKa-
verdien. Tilstrekkelig med ikke-dissosiert
syre må da være sentralt for aktiviteten, og
noen resistensmekanismer må være rettet
mot å motarbeide svaksyreeffekten.
Likningen under viser dissosieringsreak-

sjonen for svake syrer i akvatiske miljøer

AH + H2O ↔ H3O+ + A-

F.eks. C6H5COOH (benzosyre) +
H2O ↔ H3O+ + C6H5COO- (benzoat)

A = anionet

pH-verdien i efedrinmiksturen er ca. 3,5
(ekstracellulær pH) mens den intracel-
lulære pH-verdien er ca. 7,0. Miksturens
pH er betraktelig lavere enn benzosyres
pKa (4,2), og dermed er >> 50 % av
molekylene i den udissosierte formen
(AH). Ifølge klassisk teori (11), initieres
den antimikrobielle effekten ved en rask
og passiv diffusjon av ikke-dissosierte
(ikke-ladede) lipofile syremolekyler
gjennom cellemembranen. Fordi cellens
indre rom har en pH-verdi nær nøytral, vil
syren dissosiere til anioner (A-) og proto-
ner (H3O+). Ladningen på disse gjør dem
nærmest uløselige i lipidlaget og det blir
opphopning av begge i den indre delen
av membranen og i cytosol. Ifølge model-

len vil denne opphopningen forårsake et
katastrofalt fall i pH som forringer cellens
metabolisme (se under). Viktigheten av en
betraktelig andel av ikke-dissosierte
molekyler er forklaringen på hvorfor
benzosyre, sorbinsyre og eddiksyre kun
velges til beskyttelse av syrlige preparater
og matvarer. Figur 2 oppsummerer den
klassiske svaksyreeffekten. Punkt «c» i
figuren omtales under.
Opphoping av H3O+ og A- forventes å

ha diverse påvirkninger på cellen. Et fall i
intracellulær pH vil hemme mange
metabolske prosesser, blant annet glyko-
lyse (13). Dette skjer gjennom hemning av
enzymer, spesielt fosfofruktokinase.
Opphopning av anionet (figur 2) påvirker
også det osmotiske trykket i cellen (15).
Samtidig som energiproduksjon i glyko-
lysen forringes, opplever spesielt S. cere-
visiae celler et sterk energitap (ATP)
gjennom induksjon og bruk av transport-
proteiner (16 og referanser i denne) for å
motarbeide oppkonsentrering av anionet
og protoner (figur 2).
Lipofile konserveringsmidler vil kunne

forringe membrantransportprosesser og
energikobling i mitokondriene under
aerobe forhold (15). Elektrontransport i
mitokondrier er hovedkilden til produksjon
av reaktive oksygenforbindelser (RO),
blant annet superoksid-anionet. Det er
holdepunkter for at svake organiske syrer
styrker effekten til RO produsert av elek-
trontransportkjeden i gjærceller, og at
dette også gir en økning i mutasjoner i
mitokondrielt DNA (15).
Resistente sopparter må kunne motstå

eller motarbeide effekten som er skissert i
figur 2. En generell «forsuringsmodell»
kan forklare hvorfor både sorbinsyre og

benzosyre delvis var effektive mot Z. bailii
ved pH 3,5 i miksturen (figur 1). På lik-
nende måte kan allmenne resis-
tens/toleranse-mekanismer forklare hvor-
for Z. bailii celler som vokser i nærvær av
benzosyre også vokser umiddelbart når
de blir overført til mikstur med sorbinsyre
og omvendt. Imidlertid er det blitt obser-
vert at monokarboksylsyrene eddiksyre og
sorbinsyre som har nesten identiske pKa-
verdier, har svært forskjellig konser-
verende effekt; sistnevnte er den mest
effektive (7). Denne og liknende obser-
vasjoner krever en annen eller en mer
nyansert tolkning av aktiviteten til svake
syrer enn den som er implisitt i figur 2.
Sorbinsyre (figur 3) er mer lipofil enn
eddiksyre (figur 2). Noen forskningsresul-
tater indikerer at den mer lipofile sorbin-
syren løser seg i biologiske membraner og
at dette endrer membranens struktur (17,
18). Dessuten ble ikke en reduksjon i intra-
cellulær pH registrert da S. cerevisiae ble
utsatt for sorbat (19). Apoptose (program-
mert celledød) ble indusert av 20–80 mM
eddiksyre hos S. cerevisiae, men en
liknende effekt er ikke blitt rapportert for
sorbinsyre og benzosyre (20, 21). Disse
observasjonene satt sammen tyder på at
den konserverende effekten til mono-
karboksylsyrer ved en bestemt pH er en
funksjon av pKa og log D (lipofilisiteten
ved den aktuelle pH-verdien), og sann-
synligvis også andre strukturspesifikke
aspekter av konserveringsmidlene. Sorbin-
syre har et system av konjugerte dobbelt-
bindinger som gjør molekylet utsatt for
nukleofilt angrep. Både posisjon-3 og
spesielt posisjon-5 i molekylet (figur 3) er
potensielle kandidater for angrep fra sterkt
nukleofile agens (22).
Det er for eksempel blitt foreslått at

sorbinsyre binder seg kovalent til sulfhy-
dryl-gruppene (tiol-addering) i enzymer
som deltar i karbohydratmetabolismen og
hemmer aktiviteten til disse (23–25).
Burlini et al. (26) rapporterer om flere
anionspesifikke effekter på sukkermetabo-
lismen og fører bevis for at disse er mer
utslagsgivende enn et eventuelt fall i den
intracellulære pH-verdien.

Resistens/toleranse-strategier
S. cerevisiae regnes som moderat resi-
stent overfor svake syrer. Arten kan
dekarboksylere sorbinsyre, men denne
aktiviteten synes å bidra lite til resistens-
utviklingen (8). Hos S. cerevisiae er det
imidlertid blitt påvist at fjerning av PDR12-
genet (som koder for en anionpumpe,
pdr12p) gjør cellene mer følsomme over-
for benzosyre, sorbinsyre og eddiksyre
(27). Når S. cerevisiae dyrkes i nærvær av
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Figur 2. Forskjellen i ekstracellulær
og intracellulær pH ligger til
grunn for den klassiske
forklaringen på hvorfor svake
organiske syrer virker konser-
verende (12).

Eddiksyre (CH3COOH) er ca. 15 %
dissosiert ved pH 4 utenfor celle (A).
Ved pH 7 i cellen (B) er mer enn 99
% dissosiert. Protonpumper (C)
fjerner H+ - overskuddet fra cellen.
Surgjøring av cytoplasma under
svaksyreindusert stress som repre-
sentert i denne figuren er blitt påvist
eksperimentelt hos både gjær- og
muggsopp (13, 14).
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0,5–2,5 mM sorbat eller benzoat, arre-
steres cellesyklusen. Etter flere timer starter
veksten igjen og cellene er nå tilpasset
syrene (28 og referanser i denne). Dette
skjer som en konsekvens av induksjon av
visse plasmamembranpumper som
pumper ut syren. pdr12p (en ABC-trans-
portør) i plasmamembranen pumper
sorbat- og benzoatanioner ut fra den
indre delen av plasmamembranen
og/eller cytosol. Produksjon av dette
proteinet induseres som stressrespons og
konserveringsmiddelstressede celler bru-
ker mye energi på aktivt å kvitte seg med
anionene (28). I tillegg er bidraget av H+-
ATPase (protonpumpe) (figur 2, pkt. C)
kjent for å motvirke fall i intracellulær pH
hos S. cervesiae. Aktiviteten og muligens
mengden av dette enzymet øker i svak-
syrestressede S. cerevisiae celler (28–30).
Det vil si, hovedstrategien til S. cerevisiae
synes å være bruk av beskyttende pumper
som utstøter H+ og anioner (28, 29).
Z. bailii er enda mer resistent overfor

konserveringsmidler enn S. cerevisiae.
Dette gjenspeiler seg i for eksempel
konserveringsmidlenes minste hemmende
konsentrasjoner. I en Z. bailii-kultur viser
individuelle celler stor variasjon med hen-
syn til sorbinsyreresistens, og noen få cel-
ler er meget resistente (6). Potensialet for
ettervekst i kontaminerte produkter vil da
avhenge sterkt av den opprinnelige konta-
minasjonsgraden, og her kan råvare-
kvaliteten være viktig. Steels et al. (6) viste
at reinokulering av resistente Z. bailii ga
en distribusjon av resistensfenotyper lik
den i den opprinnelige populasjonen. Det
ble konkludert med at resistente celler ikke
representerer en genetisk unik under-
gruppe, det vil si at resistensfenotypen ikke
er arvelig.
Resistensstrategien hos Z. bailii synes å

være en annen enn den man finner hos S.
cerevisiae. I motsetning til S. cerevisiae
skjer ikke merkante forandringer i sammen-
setningen av plasmamebranproteiner som
en konsekvens av syreindusert stress hos
Z. bailii (29). Resistens hos Z. bailii har
blitt foreslått i stor grad å skyldes redusert

opptak av konserveringsmiddelet (31)
samt potensialet for dets oksydative
nedbryting (32). Z. bailii celler som er
tilpasset vekst i nærvær av benzosyre viser
40 % mindre opptak av forbindelsen (31).
Redusert opptak kan muligens også være
en årsak til manglende eller beskjeden
induksjon av effluksproteiner i plasma-
membranen. Basert på måling av H+
utpumping hos benzosyre-stressede Z.
bailii i aktiv vekst, er det imidlertid nylig
blitt foreslått at H+-ATPase (protonpumpe)
bør regnes som en resistensfaktor (7).
Flere studier peker på metabolsk

omdanning av konserveringsmidler som
en viktig resistensmekanisme hos Z. bailii.
Z. bailii kan, under aerobe forhold, meta-
bolisere benzosyre og sorbinsyre i nær-
vær av ZbYME2-genet som koder for en
monookysgenase med 4-hydroksylase-
aktivitet. Benzosyre blir omdannet via 4-
hydrokysbenzosyre og både benzosyre
og sorbinsyre kan fungere som eneste
karbonkilde. Et tilsvarende enzym mang-
ler hos S. cerevisiae (32).
Hvordan Z. bailii reduserer opptaket av

sure konserveringsmidler er ikke kartlagt,
men det er kjent at mannoproteiner i celle-
veggen kan redusere permeabiliteten (33).
Tilpasning kan muligens komme av en
reduksjon i celleveggens porøsitet. Hos
Zygosaccharomyces rouxii blir membra-
nens fettsyresammensetning forandret i
nærvær av sorbat (34). Slike forandringer
kan påvirke membranens permeabilitet
som i sin tur kan føre til redusert følsomhet
overfor syren. «Barriere»-strategien hos Z.
bailii synes mer fullkommen enn bruk av
membranpumper. Det er fordi den utpum-
pede syren like gjerne kan diffundere inn
igjen, i det som betegnes som en futile
cycle. Syklusen vil påføre cellen et lang-
varig, kritisk tap av ATP-reserver. Dermed
er det blitt foreslått at redusert opptak må
være sentralt for tilpasning også hos S.
cerevisiae. Det er mulig at Z. bailii er mer
effektiv i å hindre fri passasje av syrlige
konserveringsmidler enn S. cerevisiae og at
dette er hovedfaktoren i resistensforskjellen
(28).

KONKLUSJON
Svake organiske syrer ved vanlig bruks-
konsentrasjon kan ha utilstrekkelig konser-
verende effekt overfor Z. bailii. Denne
arten bruker ulike mekanismer i oppnåelse
av konserveringsmiddeltoleranse og
-resistens. Er det tiltak som kan brukes for
å unngå ettervekst av Z. bailii i miksturer
og andre produkter? Oppbevaring av
efedrinmiksturen ved den anbefalte
temperaturen (2–8°C, merket på flaskene)
synes å være det enkleste tiltaket. Hvis
mulig kan varmebehandling av råvarene
minske faren for kontaminasjon med
formeringsdyktige celler. Kvaliteten på
råvarene (mengde sopp som finner veien
til flaskene) vil også være av betydning.
Testene som utføres på råvarer og under
produktkontroll er etter forfatterens
oppfatning av altfor generell karakter.
Agarskåler som er skreddersydd til å vise
veksten av kun konserveringsmiddel-
resistente sopp er lett å lage og tolkes (4),
og kunne utgjøre en del av testerutinene i
forbindelse med legemiddelproduksjon.
Parabener (som var effektive mot Z.

bailii) er de mest brukte konserverings-
midlene i flytende preparater til oral og
utvortes bruk, og siden overgangen til
disse har ikke liknende episoder blitt
rapportert for den norskproduserte efe-
drinmiksturen.
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