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Nødder og kolesterol

Af Lone J. Bjerregaard, klinisk diætist, Lipidklinikken,
Kardiologisk afdeling og Kardiovaskulært Forskningscenter,
Aalborg Sygehus, stud. med. Helle Kirkegaard og stud. med.
Birgitte Lindved

Livsstilsmodifikation, herunder kostomlægning, er en vig-

Nødder er imidlertid rige på mono- og

tig komponent i den primære forebyggelse af hyperkole-

polyumættet fedt (MUFA og PUFA) og

sterolæmi og risikoen for udvikling af iskæmisk hjertesygdom (IHS). Sammenhængen mellem kostens fedtindhold
og udvikling af IHS har været genstand for talrige undersøgelser. Disse har hovedsageligt haft fokus på, at
ændringer i kostens fedtindhold påvirker blodets kolesterolkoncentration, og dermed udvikling af aterosklerose.

har et lavt indhold af mættet fedt (se tabel
1, side 7). Det umættede fedt stammer
bl.a. fra oliesyre (18:1), linolsyre (18:2
n-6) og α-linolensyre (18:3 n-3), hvor specielt sidstnævnte synes at spille en vigtig
rolle i forebyggelse af IHS (3). Valnødder
har et bemærkelsesværdigt højt indhold
af α-linolensyre svarende til 7,5g/100g,
hvorimod andre nødder som mandler, pistacie og pecan kun indeholder 0,2-0,7g af
α-linolensyre/100g (4).

Nødder har, grundet deres høje fedtind-

cashew, macadamia, pecan og pistacie

hold, tidligere været anset som tilhørende

nødder, velvidende at disse nødder ikke

I et vist omfang kan α-linolensyre (18:3

gruppen af levnedsmidler som skulle be-

har samme botaniske herkomst, og at

n-3) omdannes til eicosapentaensyre (20:5

grænses. Indtil sidst i 80´erne var der kun

sammensætningen af indholdsstoffer vari-

n-3, EPA) og docosahexaensyre (22:6 n-3,

få publicerede data om kliniske studier

erer mellem forskellige typer af nødder.

DHA). EPA og DHA (der primært findes i
marine produkter) indgår i syntesen af
prostaglandiner, tromboxaner og leukotri-

dag internationalt fokus på nødder og

Nødders ernæringsmæssige
karakteristika

deres sundhedsfremmende egenskaber,

Nødder er karakteriseret ved en gunstig

on og inflammatorisk respons (5).

herunder forebyggelse af IHS. Nødder er

fedtsyresammensætning og en række ind-

således en væsentlig del af kosten i mid-

holdsstoffer med muligt kardioprotektive

Epidemiologiske studier

delhavslandene, som generelt anses for

egenskaber; eks. kostfibre, vitamin E,

Der findes i dag særligt fire store obser-

værende hjertevenlig.

magnesium, kalium, arginin, samt bioakti-

vationelle befolkningsundersøgelser fra

ve komponenter som flavonoider, polyphe-

USA, hvor man har undersøgt sammen-

noler og phytosteroler (1,2).

hængen mellem indtag af nødder og risi-

tid ændret synet på nødder, og der er i

Der foreligger i dag en del litteratur om
nødder fra såvel epidemiologiske studier

ener, der alle har betydning for karfunkti-

koen for fatal eller non-fatal IHS.

som kliniske interventions studier. Denne

En portion nødder, der i engelsk litteratur

artikel vil omfatte nødders effekt på blod-

regnes som 1 ounce svarende til 28g,

Nurses´ Health Study er baseret på data

lipider og deres betydning i en hjerteven-

indeholder mellem 653-840 kJ og 12-22g

fra en kohorte på 86016 sygeplejersker

lig kost. Nødder bruges i artiklen som

fedt, hvilket svarer til at mellem 66-96% af

initialt mellem 30 og 55 år. Over en 10

samlet betegnelse for mandler, hasselnød-

energien i nødder stammer fra fedt.

årig periode besvarede deltagerne fire

der, valnødder, pinjekerner, para/brazil,

kostspørgeskemaer, som blev sammen-
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med nødder. Nyere forskning har imidler-

SIDE

5

DIÆTISTEN NR. 78 - 2005

ARTIKEL

holdt med oplysninger om helbredstil-

56g), end hos dem, der indtog dem min-

oliebaserede diæt ikke fandtes nogen sig-

stand m.m. Hyppigt indtag af nødder var

dre end én gang per måned (< 28g).

nifikant ændring i TC og LDL.

såvel fatalt som nonfatalt myokardiein-

Interventionsstudier

I et studie af Sabaté et al. (12) af 25 mode-

farkt. Kvinder som spiste >140g nødder

De nævnte epidemiologiske studier, der

rat hyperlipidæmiske, raske mænd og

per uge havde signifikant lavere risiko for

har vist mulig evidens for sammenhæng

kvinder (20-60 år), syntes der at være en

total IHS (relativ risiko: 0,65, 95% CI (0,47-

mellem indtag af nødder og nedsat risiko

mulig dosis-respons relation. Deltagerne

0,89)) end kvinder som aldrig eller kun

for IHS, har ført til flere kliniske interven-

blev randomiseret til enten en Step 1 diet

sjældent spiste nødder (6).

tionsstudier, hvor nødders effekt på risi-

(American Heart Association) med 30E%

kofaktorer for IHS er søgt vurderet. I stu-

fedt, en diæt med lavt mandelindhold

The Adventist Health Study inkludere-

dierne er der primært anvendt mandler,

(LM) med 35E% fedt, hvor 10% af

de 26473 mænd og kvinder over 25 år,

valnødder, pecannødder og macadamia-

energiindholdet i Step 1 diet blev

som alle var syvende-dags adventister.

nødder, men denne artikel vil kun refere-

erstattet af 34g mandler eller

Deltagerne fik tilsendt et detaljeret kost-

re studier om mandler og valnødder, da

en diæt med højt mandelind-

frekvensskema med 65 forskellige føde-

der foreligger flest data for disse nødder,

hold (HM) med 39E%

emner, herunder nødder. Deltagerne

som samtidig har en større udbredelse i

fedt, hvor 20% af energi-

besvarede derefter én gang om året i de

Danmark.

indholdet blev erstattet

associeret med en reduceret risiko for

af 68g mandler.

efterfølgende seks år et spørgeskema om
eventuelle nye tilfælde af IHS. Der var en

Mandler

Sammenlignet med

signifikant nedsat risiko for udvikling af

Hyson et al. (10) har i et randomiseret

Step 1 diet og LM ned-

både non-fatal og fatal IHS ved indtag af

crossover studie af 22 normolipidæmiske

satte HM signifikant

nødder mere end 5 gange om ugen (≥

raske mænd og kvinder, vist signifikant

TC (fra 5,61 til 5,17

140g), sammenlignet med indtag under 1

fald i total kolesterol (TC) (5,35 til 5,12

mmol/L, svarende til

gang om ugen (< 28g). Den relative risiko

mmol/L, svarende til 4%), LDL-kolesterol

8%) og LDL (fra 3,86 til

var, efter justering for confoundere, 0,52,

(LDL) (3,47 til 3,26 mmol/L, svarende til

3,48 mmol/L, svarende til

95% CI (0,30-0,87) for non-fatal IHS og for

6%) efter 6 ugers indtag af 66g mandler

10%), mens der ikke sås

fatal IHS 0,62, 95% CI (0,44-0,90) (7).

eller 35g mandelolie dagligt (= 66g pres-

nogen forskel mellem Step 1

sede mandler). Herudover sås et fald i

diet og LM. Der blev ikke fundet

The Iowa Women´s Health Study,

triglycerider (TG) fra 3,52 til 3,01

nogen signifikant ændring i HDL.

baseret på data fra 34111 postmenopausa-

mmol/L, svarende til 15%, samt en signifi-

le kvinder (55-69 år), viste en ikke-signifi-

kant stigning i HDL-kolesterol (HDL) fra

Jenkins et al. (13) sammenlignede i et

kant nedsat risiko for død af IHS ved ind-

1,16 til 1,21 mmol/L, svarende til 4%.

randomiseret crossover studie af 27
hyperlipidæmiske mænd og kvinder
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tag af nødder >2 gange ugentligt sammen-
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holdt med indtag under 1 gang om måne-

Spiller et al. (11) har ligeledes rapporteret

effekten af hvedemuffins med henholds-

den. Den relative risiko for død af IHS var

gunstig effekt af mandler i et parallelstu-

vis 37 og 73g mandler. Der sås et signifi-

0,81, 95% CI (0,60-1,11) (8).

die med 45 hyperlipidæmiske mænd og

kant fald i LDL og TC ved begge mandel-

kvinder. Deltagerne indtog enten en man-

diæter, og LDL blev reduceret med 9,4%

Physicians´ Health Study inkluderede i

delbaseret diæt (100g mandler), en oliven-

ved indtag af 73g mandler og 4,4% ved

alt 21454 raske mandlige læger mellem 40

oliebaseret diæt (48g olivenolie, 113g hyt-

indtag af 37g mandler. I dette studie var

og 84 år (9). Deltagerne udfyldte spørge-

teost og 21g rugkiks) eller en kontroldiæt

såvel mandler som muffins et supplement

skemaer om deres helbredstilstand, fysisk

(85g cheddarost, 28g smør og 21g rug-

til en selvvalgt kost, mens det i studiet af

aktivitet, samt et kostfrekvensskema

kiks). Alle tre diæter indeholdt samme

Sabaté et al. (12) blev sammenlignet med

angående deres indtag af nødder det sid-

mængde protein- og kulhydrat. Der sås i

en i forvejen kolesterolsænkende kost,

ste år før inklusion. Man sammenlignede

dette studie et signifikant fald i TC (6,5

men begge studier kunne tale for en posi-

indtaget af nødder og antal tilfælde af

mmol/L til 5,8 mmol/L, svarende til 11%)

tiv dosis-respons effekt af nødder på TC

pludselig hjertedød, og fandt en signifi-

og LDL (fra 4,4 mmol/L til 3,7 mmol/L,

og LDL.

kant lavere risiko for mænd, som spiste

svarende til 16%) ved mandeldiæten i for-

nødder to eller flere gange per uge (≥

hold til baseline, mens der ved den oliven-
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Valnødder

ved VD og 5% efter MD i TC. Ligeledes

Nødder indgår i dag i de generelle danske

Morgan et al. (14) undersøgte 42 mænd

sås en reduktion i LDL, som ved VD faldt

anbefalinger for frugt og grønt, hvor nød-

og kvinder med moderat hyperlipidæmi.

med 11% og med 6% ved MD. En nogen-

der kombineret med tørret frugt anbefa-

Deltagerne fulgte først en Step 1 diet i 6

lunde tilsvarende effekt på TC og LDL sås

les som variation for almindelig frisk frugt

uger, hvorefter de randomiseredes til

i et studie af Chisholm et al. (16), hvor del-

(19). I relation til hjertepatienter og/eller

enten at fortsætte med denne eller til 64g

tagerne (n= 16 moderat hyperlipidæmiske

patienter med dyslipidæmi, anbefales nød-

valnødder per dag som erstatning for

mænd) indtog enten en fedtreduceret

der indtaget som del af en varieret kost.

andet fedt med efterfølgende crossover i

diæt eller en fedtreduceret diæt + valnød-

American Heart Association anbefaler

6 uger. Resultatet viste et signifikant fald i

der (78g/dag).

tilførsel af umættet fedt fra blandt andet
nødder i en hjertevenlig kost med formå-

TG i forhold til baseline, men ingen
ændring i TC, LDL og HDL.
Deltagerne, som indtog valnødder, havde dog et 1,2
MJ større energiindtag

Endelig modtog 18 raske mænd (21-43 år)

let at opnå en gunstig lipidprofil (20).

med normale lipider i et crossover studie

Hverken i udlandet eller herhjemme er

af Sabaté et al. (17), i 4 uger enten en

der i anbefalingerne til hjertepatienter/

Step 1 diet eller en identisk diæt, hvor 84g

patienter med dyslipidæmi oplyst et anbe-

valnødder erstattede en tilsvarende

falet dagligt indtag af nødder, eftersom

men uden at der var

mængde energi. Valnødderne blev indta-

anbefalingerne tager udgangspunkt i et

vægtøgning gennem

get fordelt over dagen som snack, i salat,

mere overordnet niveau med råd om

forsøgsperioden.

på morgenmadscerealier eller i retter. Ved

kostens samlede fedtsyrefordeling. Det vil

afslutningen af forsøget sås signifikante

således umiddelbart være meget individu-

fald i TC (12%), LDL (16%) og HDL (5%).

elt, hvorvidt nødder anbefales i daglig

end kontrolgruppen,

I et studie af 49

praksis. Et større dagligt indtag af nødder

mænd og kvinder
med moderat hyper-

Diskussion

er naturligvis betinget af, at patienten kan

lipidæmi blev delta-

Danskernes indtag af nødder er generelt

lide nødder, og at patienten formår at vari-

lavt, idet en voksen dansker gennemsnit-

ere indtaget således, at nødderne kan

enten en middelhavsdiæt

ligt indtager 2g nødder dagligt, og kun

integreres i flere af dagens måltider.

(MD) rig på MUFA eller

omkring 10% spiser nødder > 1 gang per

Nødder vil (hvis indtaget i større portio-

uge, mens 25% af amerikanerne spiser

ner) typisk skulle indtages i stedet for

nødder minimum 1 gang om ugen (18).

anden mad, og kan ses som et sundt alter-

ter der var crossover (15). VD indeholdt

Mængden af nødder som er givet i studi-

nativ til almindelige former for snack, slik

gennemsnitlig 49g valnødder dagligt, som

erne varierer fra 34g-100g per dag (sva-

og kage, ligesom de med fordel kan

blev spist enten som snack, i salat eller

rende til mellem 34-100 mandler eller 9-25

anvendes i salater og til varme retter og

dessert. Der var et signifikant fald på 9%

valnødder).

bagværk.

gerne randomiseret til

en diæt rig på valnødder
(VD) og dermed PUFA i 6 uger, hvoref-

Tabel 1

2644

26,4

49,3

71

6,3

24,5

15,6

0,0

7,7

Para/brazil nød

2820

14,4

68,5

92

14,8

21,8

29,0

0,1

8,5

Cashew nød

2390

17,0

49,2

78

8,4

31,1

7,5

0,2

5,9
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Macadamia nød

3020

7,6

76,2

96

10,3

61,4

0,9

0,0

6,0

7

Pecan nød

2910

9,8

71,9

94

4,5

39,1

24,8

0,7

8,4

Pistacie nød

2458

19,7

50,6

78

5,8

26,6

15,8

0,3

9,0

SIDE

Næringsprofil af nødder

Pinjekerner

2880

13,0

70,0

92

4,2

23,0

39,8

0,7

5,1

Energi
(kJ)

Protein
(g)

Fedt
(g)

Fedt
E%

SFA
(g)

MUFA
(g)

PUFA
(g)

Mandel

2455

20,0

55,2

85

3,6

36,0

13,1

0,2

8,8

Hasselnød

2610

14,8

61,4

89

2,7

48,6

7,1

0,1

10,4

2850

14,4

69,2

92

4,4

12,1

49,4

7,5

6,4

2444

24,9

42,7

66

8,3

17,8

14,5

0,0

7,7

Valnød
Jordnød (tørret)

1

Jordnød (olieristet og saltet)

1

n-3 PUFA1
(g)

Kostfibre
(g)

Per 100g

SFA= mættet fedt. MUFA= monoumættet fedt. PUFA= polyumættet fedt.
Data er hentet fra AUSNUT, Foodworks version 3.01, Xyris Software med mindre andet er angivet.
1
Levnedsmiddeltabellen, www.foodcomp.dk.
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Konklusion

Compounds in Foods: Their Role in

Serum lipid response to the graduated

De epidemiologiske studier, som er gen-

the Prevention of Cardiovascular

enrichment of a Step 1 diet with

nemgået i denne artikel, har alle fundet

Disease and Cancer. Am J Med. 2002;

almonds: A randomized feeding trial.

en invers association mellem indtag af

113(9B): 71S-88S.

Am J Clin Nutr 2003; 77: 1379-84.

nødder og risiko for IHS. Tilsvarende har

A et al. Dose response of almonds on

blodlipider af en kost rig på nødder, men

acid-rich diet in secondary prevention

coronary heart disease risk factors:

disse studier er udført på et forholdsvis

of coronary heart disease. Lancet

Blood lipids, oxidized low-density lipo-

1994; 343: 1454-9.

proteins, lipoprotein(a), homocystei-

aldersgrupper, hvilket gør tolkning og
sammenligning af data mere usikker.
Generelt er der en tendens til, at nødder

comp.dk.
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ne, and pulmonary nitric oxide.
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effekt, men der ses en knap så klar ten-

of coronary heart disease in women:

dens som ved mandler. Der er i den gen-
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Substituting walnuts for monounsatu-

317: 1341-45.

rated fat improves the serum lipid

nemgåede litteratur ikke påvist nogen
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15. Zambón D, Sabaté J, Muñoz S et al.

7. Fraser GE, Sabate J, Beeson WL et al.

profile of hypercholesterolemic men

A possible protective effect of nut

and women. Ann Intern Med. 2000;

På det foreliggende er det ikke muligt at

consumption on risk of coronary

132: 538-46.

drage nogen entydig konklusion om hvil-

heart disease. The Adventist Health

ke mængder og hvilke nødder, der er

Study. Arch Intern Med. 1992; 152:
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ences plasma fatty acid profile in
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Frequent nut intake and risk of death
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Effects of walnuts on serum lipid levels
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The Iowa Womens´s health Study.

and blood pressure in normal men.

går som et sundt alternativ i den anbefale-

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2001; 11:

de daglige portion på 600g frugt og grønt.

372-77.
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