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Mejeriprodukter og blodtrykket

Mejeriforeningen ønskede en uvildig gennemgang af litteraturen omkring mejeriprodukters effekt på blodtrykket.
Denne gennemgang har Allan Stubbe Christensen, på vegne
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af Foreningen af Kliniske Diætister, udført i perioden juli –
september 2007. Dette har mundet ud i en litteraturgennemgang, der kort gennemgås her, og som kan læses i fuldt
omfang på www.mejeri.dk/dash. Der er desuden udgivet en
pjece til patienter med hypertension; den kan downloades
på www.mejeri.dk/dash eller bestilles hos Mejeriforeningen

Allan Stubbe Christensen

via e-mail: kundeservice@mejeri.dk.

Baggrund
Det er estimeret, at 1,2 million danskere har forhøjet blodtryk (1). Forhøjet
blodtryk er en kendt risikofaktor for
iskæmisk hjertekarsygdom og apopleksi, der tilsammen forårsager omkring
14.000 dødsfald i Danmark årligt (1).
Selv et blodtryk i den høje ende af normalområdet ser ud til at øge

Beskrivelse af studier

risikoen (2,3). Flere store internationale organisationer angiver det

Gennem litteratursøgningen blev der fundet 10 studier, der kunne

derfor som ”optimalt”, at det systoliske tryk ligger på < 120

inkluderes (9-18). Et studie inkluderede kun mænd, mens de

mmHg og det diastoliske tryk på < 80 mmHg. Størstedelen af alle

resterende ni studier inkluderede både mænd og kvinder.

voksne danskere har et blodtryk, der ligger over det ”optimale”.

Gennemsnitsalderen var i de fleste studier 41-52 år. I et studie
blev der ikke opgivet vægt eller BMI, og i de sidste ni studier var

Megen forskning tyder på, at mejeriprodukter har en gavnlig effekt

det gennemsnitlige BMI 26-35. Det gennemsnitlige systoliske tryk

på blodtrykket (4,5). I over 20 år har man overvejende set en

varierede fra 120 til 150 mmHg, og det diastoliske tryk varierede

gavnlig effekt af mineralerne; Ca, K og Mg. En række meta-analy-

fra 72 til 94 mmHg i studierne.

ser viser stort set alle en blodtrykssænkende effekt på både det
systoliske og det diastoliske tryk. Der er flere fysiologiske mekanis-

Hovedparten af disse studier er baseret på kostomlægning, hvor

mer, hvor igennem Ca, K og Mg kan påvirke blodtrykket (6,7).

en øget indtagelse af mejeriprodukter har været en del af kostæn-

Mejeriprodukter indeholder desuden en række peptider, der ser

dringerne. I seks af de 10 studier er interventionsgruppen baseret

ud til at have en gavnlig effekt på blodtrykket (4,8). Peptider fra

på en ”Dietary Approaches to Stop Hypertension” (DASH) diæt

mælk menes blandt andet at kunne påvirke blodtrykket ved at

(9,10,12-14,17). DASH-diæten har et højt indhold af frugt, grønt,

hæmme angiotensin-I-converting enzymet (4,8). Peptider fra

nødder, fisk og mejeriprodukter samt et lavt indhold af sukker,

mælk kan også påvirke bioaktiviteten af flere mineraler (8) og der-

fedtstoffer og rødt kød. Dette sammenlignes i de fleste af studier-

ved muligvis forstærke mineralernes effekt.

ne med en traditionel amerikansk kost, der har et lavt indhold af
frugt, grønt og mejeriprodukter. I to studier er der ændret på pro-
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teinkilderne mellem kontrol- og interventionsgrupperne (16,17).

Det tyder dog på, at mejeriprodukterne har en del af denne positi-

Her har man hovedsageligt erstattet mejeriprodukter med kødpro-

ve effekt. For eksempel var der i DASH-studiet en gavnlig effekt

dukter. I de sidste to studier er der kun lavet ganske få kostæn-

ved at øge indtagelsen af nødder, frugt og grønt samt reducere

dringer (9,12). I studiet af Bierenbaum et al. (9) skulle forsøgsper-

indtagelsen af ”søde sager” (11). Denne effekt blev omtrent for-

sonerne, udover at følge deres normale kost, indtage enten 1 liter

doblet ved yderligere at øge indtagelsen af mejeriprodukter og fisk

appelsinjuice eller følgende fedtfattige mejeriprodukter: 115 gram

samt nedsætte indtaget af fedtstoffer og rødt kød.

hytteost, 250 ml yoghurt og 500 ml mælk dagligt. I studiet af Barr
et al. (12) skulle den ene gruppe ikke lave nogen ændringer i

De to studier med de færreste kostændringer viste modstridende

deres kost, mens den anden gruppe skulle øge indtagelsen af

resultater. I det ene studie var der en nonsignifikant stigning i det

mælk med 3 glas á 250 ml dagligt og ellers ingen ændringer.

systoliske tryk, mens det diastoliske tryk var uforandret (12). I det
andet studie var der et blodtryksfald, der dog kun var signifikant

Ændringer i blodtrykket

ved det systoliske tryk (9). Det var overvejende normotensive per-

Et studie viste en nonsignifikant stigning i det systoliske tryk på 1

soner, der deltog i disse to studier.

mmHg og ingen forskel på det diastoliske tryk hos interventionsgruppen i forhold til kontrolgruppen (12). De resterende ni studier

Selvom meget tyder på, at mejeriprodukter har en gavnlig effekt

viste alle en reduktion i både det systoliske tryk – fra 0,6 til 8,0

på blodtrykket, kan dette litteraturstudie ikke konkludere, om

mmHg – og det diastoliske tryk – fra 0,9 til 5,0 mmHg. De fleste

mejeriprodukter har en selvstændig blodtrykssænkende effekt

af disse blodtryksfald nåede et statistisk signifikant niveau. Nogle

eller ej. Der er derimod god evidens for, at DASH-diæten som hel-

af studierne analyserede både normotensive og hypertensive

hed har en gavnlig effekt på blodtrykket hos både personer med

(11,13,14). Personerne med hypertension opnåede et større fald i

normalt som forhøjet blodtryk.

blodtrykket end personerne med normalt blodtryk.

Perspektivering
Konklusion

I DASH-studiet var indtagelsen af mejeriprodukter i DASH-grup-

I otte ud af de ti studier var der foretaget en del kostændringer, og

pen på 360 gram mælk, 86 gram yoghurt og 39 gram ost ved et

det kan derfor ikke konkluderes, præcist hvilken eller hvilke af

energiindtag på 8800 kJ. Ved et energiindtag på 13000 kJ var

disse ændringer der er skyld i den blodtryksnedsættende effekt.

indtagelsen af mejeriprodukter yderligere øget med det, der svarer
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til ca. et glas mælk. I de fleste af studierne var indtagelsen af

DASH-diæten er forenelig med de Nordiske Næringsstofanbe-

mejeriprodukter i interventionsgruppen nogenlunde på samme

falinger og de officielle kostråd i Danmark ”De otte kostråd”. Det er

niveau som i DASH-studiet.

altså ikke nogen ny alternativ diæt men en diæt, der bygger på evidensbaserede kostråd.

Dette svarer stort set til de officielle danske anbefalinger, der lyder på
½ l mælk eller mælkeprodukt samt 1-2 skiver ost dagligt. Indtagelsen

Ofte har de hypertensive patienter, der kommer til diætbehandling

var lidt lavere i DASH-studiet hos personerne med et lavt energiindtag

også dyslipidæmi og/eller type 2 diabetes. Her kan DASH-diæten

og tilsvarende lidt højere hos personerne med et højt energiindtag.

også benyttes. De studier, som har målt disse parametre, viser
positive resultater ved DASH-diæten (10,18,20). DASH-diæten er

En stor del af befolkningen indtager mindre mejeriprodukter end

endvidere vurderet at være mere velsmagende og acceptabel end

anbefalet. Voksne danskere indtager i gennemsnit 307 gram mælk

den traditionelle amerikanske kost, som kontrolgruppen indtog i

og mælkeprodukter samt 29 gram ost dagligt (19). Omkring en

DASH-Sodium-studiet (21).

tredjedel indtager under 200 gram mælk og mælkeprodukter dagligt (19).

Det drejer sig ikke om, at vi skal til at have specielle anbefalinger
vedrørende mejeriprodukter til patienter med hypertension, eller at

Reduktion i indtagelsen af salt og alkohol, øget fysisk aktivitet samt

alle danskerne skal indtage mere mælk, men snarere at en øget

vægttab er alle livsstilsændringer, der kan påvirke blodtrykket i

indtagelse kan have en blodtrykssænkende effekt, og at vi måske

gavnlig retning. DASH-diæten er yderligere en livsstilsændring, der

bør lægge mere fokus på mejeriprodukterne hos de patienter, der

kan sænke blodtrykket.

indtager mindre end det anbefalede.

Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men snarere at der er en

alcrs@ringamt.dk

række muligheder, hvor man kan benytte alle eller en kombination
af nogle stykker for at opnå det bedste resultat gennem diætbehandlingen.
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