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Gennem de seneste fem år har forskere 

ved Aarhus og Københavns universi-

teter undersøgt, hvorledes mælk kan 

påvirke fedtmetabolismen. Fokus har 

været på ændret fedtoptag fra tarmen 

gennem påvirkning af et specifikt gen 

kaldet faste-induceret adipose faktor 

(FIAF) eller ANGPTL4, der resulterer 

i dannelse af FIAF-proteinet. FIAF-

proteinet hæmmer enzymet lipoprotein 

lipasen, som i blodbanen er ansvarlig 

for, at fedtet kan afgives fra blodet og 

deponeres i fedtvævet. Øget produktion 

af FIAF-proteinet vil således reducere 

deponering af fedt. Vi har tidligere vist, 

at mælk kan opregulere FIAF-genet. 

Derfor er det interessant at undersøge, 

hvilke mælkekomponenter, der påvirker 

FIAF, og dermed fedtoptag og -meta-

bolisme. 

Hvad påvirker FIAF? 
Forskere ved Institut for Fødevarer på 

Aarhus universitet har ledt efter ”nålen 

i høstakken”, og fundet at korte- og 

mellemkædede fedtsyrer (C4-C12) i 

mælk opregulerer FIAF-genet. Disse 

MÆLKENS FEDTSYRER 
påvirker sandsynligvis vores fedtoptag i tarmen
Nye undersøgelser viser, at korte- og mellemkædede fedtsyrer i mælken kan regulere optaget 
af fedt i tarmen. Reguleringen sker ved påvirkning af et bestemt gen kaldet faste-induceret 
adipose faktor (FIAF).

fedtsyrer er interessante, da de ikke 

findes i ret mange fødevarer, og derfor 

gør mælken temmelig unik i forhold til 

FIAF-regulering. I tarmcellemodeller 

har vi vist, at korte- og mellemkædede 

fedtsyrer i særdeleshed opregulerer 

FIAF-genet og dermed øger udskillelsen 

af FIAF-proteinet, der er kendt for at 

hæmme lipoprotein lipasen i blodbanen. 

I levende tarmvæv har vi vist, at FIAF-

proteinet ligeledes udskilles til tarmen, 

hvor det kan hæmme bugspytkitlens 

lipase i tarmen, hvorved fedtoptaget 

fra tarmen nedsættes.

FIAF i gris og mennesker
I grisestudie viste vi, at mælkeindtag 

øger FIAF-genudtrykket i tarmen, 

mens FIAF ikke blev påvirket i andre 

organer. Sammenholdt med målinger 

af frie fedtsyrer gennem tarmen, og 

nedbrydningsprodukter i blod og urin 

fra mellemkædede fedtsyrer, synes det 

plausibelt, at kort- og mellemkædede 

fedtsyrer fra mælken kan opregulere 

FIAF-genet i tarmen. FIAF-udskillelsen 

til tarmen kan være medvirkende til at 

hæmme optag af fedtsyrer og dermed 

øge udskillelse af mættede langkædede 

fedtsyrer med afføringen, hvilket der 

også var nogle indikationer på i et hu-

man interventionsstudie. Udskillelse 

af langkædede fedtsyrer sammenholdt 

med cellestudierne tyder på, at mælk 

kan hæmme bugspytkirtlens fedtned-

brydende enzym og derved sænke fed-

toptaget fra tarmen (se figur 1).

Hvad betyder 
bakteriekulturen i tarmen?
Foruden mælkediæten blev inulin lige-

ledes brugt som diæt i interventions-

studier med grise og mennesker. Inulin 

er en ikke-let nedbrydelig fiber, der er 

velkendt for at producere smørsyre og 

andre kortkædede fedtsyrer, og der-

for var det interessant at se, om inulin 

kunne påvirke FIAF og bakteriekultu-

rerne mere end mælkediæten. FIAF-

udtrykket blev ikke påvirket af inulin. 

Bakteriesammensætning i forskellige 

dele af tarmen blev udforsket, og det 

viste som forventet tydelige regionale 

forskelle. Overraskende var det mælke-
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Hvad kan det bruges til?
FIAF-projektet har været med til 

at kortlægge, hvilke komponenter 

i mælken, der har betydning for 

fedtoptag og fedtmetabolismen. 

Resultaterne er med til at belyse 

én af flere mulige mekanismer, der 

kan forklare mælks positive effekt 

på vægtregulering. Denne indsigt 

kan have en positiv effekt på salg 

af mejeriprodukter.   

 Af Trine K. Dalsgaard 



MÆLKERITIDENDE 2017 21NR. 2

Projektinformation
Titel: FIAF: Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdæk-

ning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor (FIAF)-aktivitet.

Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond og Det Strategiske Forsknings-

råd - Sundhed og Fødevarer.

Projektleder: Lektor Trine Kastrup Dalsgaard (AU) på MFF-delen og Insti-

tutleder Arne Astrup (KU) på Fødevarer og Sundheds-delen.

Deltagere: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, NIFES, Gøteborg 

Universitet, BGI-Shenzhen

Projektperiode: 1. januar 2011 - 30. juni 2016. 

Hovedformål: At identificere den FIAF-inducerende komponent i mælk samt 

undersøge mælks indvirkning på fedtmetabolismen.

interventionen og ikke interventionen 

med inulin, der resulterede i de mest 

markante øgninger i antallet af smør-

syreproducerende bakterier, hvilket 

dog ikke blev afspejlet i niveauet af 

smørsyre i de forskellige tarmsektioner 

i grisene. Derfor har vi endnu ikke fået 

den fulde forståelse af sammenhængen 

mellem bakteriesammensætning, fedt-

syreniveau og FIAF-regulering i dyr og 

mennesker.

Hvad siger forbrugeren til 
FIAFsundhedsanprisning?
En forbrugeranalyse med 1189 delta-

gende blev udført med produktet Skyr 

som model. Den viste, at fedtindholdet 

var den mest afgørende faktor for for-

brugernes valg efterfulgt af produktets 

smag. Sundhedsanprisning af kortkæ-

dede fedtsyrer og deres effekt på FIAF 

havde mindre betydning for forbruger-

nes valg. ■

Figur 1: Mælks påvirkning af FIAF og fedtoptag fra tarm og blodbane.

Resumé
FIAF-projektet har vist, hvorledes 

korte- og mellemkædede fedtsyrer 

i mælk øger produktionen af FIAF-

proteinet i tarmvævet. Modelstu-

dier har vist, at proteinet udskilles 

til både blodbane og tarm, hvor 

lipaseaktiviteter hæmmes og der-

med sænker optaget af fedtsyrer 

fra tarmen samt optag af fedtsyrer 

fra blodbane til fedtdepoterne. Re-

sultaterne er med til at belyse én 

af flere mulige mekanismer, der 

kan forklare mælks positive ef-

fekt på vægtregulering. Selvom det 

humane interventionsstudie ikke 

direkte kunne vise nogen effekt på 

FIAF-udtryk eller vægtregulering, 

har de mekanistiske studier i pro-

jektet klarlagt potentielle positive 

effekter, som mælkefedt kan have 

på fedtmetabolismen.


