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Indtag af protein og 
aldersrelateret muskeltab 
Aldersrelateret tab af muskelstørrelse 

(sarkopeni) og faldende muskelstyrke 

udgør en markant belastning for den 

enkelte ældre. For samfundet bliver 

denne belastning stadigt større i takt 

med, at antallet af ældre stiger i den 

vestlige verden. Desuden kan en re-

duktion af funktionsevnen (fx under 

perioder med inaktivitet) i sidste ende 

føre til tab af fysisk uafhængighed for 

de ældre, der i forvejen er udfordret 

af sarkopeni. Derfor er det afgørende 

at klarlægge de underliggende årsager 

til reduktionen af den fysiske funktion 

samt at udvikle interventioner, der på 

bedste vis kan modvirke dette. 

Op mod 40% af alle ældre i den vest-

lige verden udvikler en lav-grad be-

tændelsestilstand (LGI) med aldring. 

Udvikling af LGI spiller muligvis en 

rolle for det reducerede muskelopbyg-

gende respons, der ses efter indtag af 

protein i musklerne hos ældre (anabol 

resistens). Selv i raske ældre synes den 

muskelopbyggende respons dog at være 

hæmmet i nogen grad, men udvikling af 

LGI menes således at kunne forværre 

den anabole resistens yderligere. På den 

måde kan LGI være en fremskyndende 

faktor for udvikling af sarkopeni.

Mælkeprotein, styrke træning 
og muskler hos ældre

Den muskelopbyggende effekt af proteinindtag er ikke reduce-
ret hos ældre med lav-grad kronisk betændelsestilstand. Den 
muskelopbyggende effekt af proteinindtag og styrke træning kan 
forstærkes med betændelseshæmmende medicin hos ældre. 

Af Kasper Dideriksen, cand.scient., Ph.d.-
stud. og Lars Holm, lektor, Ph.d., Institut 
for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
og Biomedicinsk Institut, Københavns 
Universitet

Den ældre befolkning er den befolk-

ningsgruppe, der oftest rammes af pe-

rioder med inaktivitet, enten som følge 

af sygdom eller fysiske skader. Perioder 

med et markant reduceret fysisk aktivi-

tetsniveau (fx immobilisering) fører til 

udvikling af anabol resistens hos både 

unge og ældre, men hos ældre menes 

dette endvidere at være relateret til 

udvikling af LGI. Udvikling af anabol 

resistens kan have afgørende betydning 

for det markante tab af muskelstørrelse 

og -styrke, der ses under perioder med 

inaktivitet. Eftersom ældre ydermere er 

længere tid om at genvinde den tabte 

muskelstørrelse og -styrke sammen-

lignet med unge, kan perioder med 

inaktivitet i sidste ende være medvir-

kende til forværringen af den sarkopene 

udvikling. 

Samlet set er der således grund til at 

tro, at betændelseshæmmende behand-

ling af ældre med LGI kan fremme det 

muskelopbyggende respons efter indtag 

af protein, samt at betændelseshæm-

mende behandling i kombination med 

indtag af gode protein-kilder som fx 

valleprotein kan være fordelagtig under 

perioder med inaktivitet og efterføl-

gende rehabiliterende styrketræning 

hos raske ældre. 

Projektets opbygning
Den første del af projektet undersøger, 

om LGI har betydning for den anabole 

resistens hos ældre, samt om det er mu-

ligt at øge den muskelopbyggende effekt 

af valleprotein, såfremt LGI-tilstanden 

behandles med betændelseshæmmende 

medicin (ibuprofen). 

Den anden del af projektet byg-

ger videre på projektets første del og 

skal således bestemme, om ibuprofen 

i kombination med dagligt indtag af 

valleprotein (2 x 20 g/d) kan bremse 

muskeltabet under et kraftigt muskel-

nedbrydende stimulus i form af to ugers 

immobilisering af det ene ben og fremme 

muskelvæksten under et kraftigt mu-
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skelopbyggende stimulus i form af seks 

ugers genoptræning (styrketræning) 

hos raske ældre.

Hvad fortæller resultaterne?
Første del af projektet viste, at den 

opbyggende effekt af valleprotein på 

de kraft-genererende muskelproteiner 

ikke var reduceret hos LGI-ramte ældre 

(figur 1A). Ydermere havde ibuprofen 

ingen signifikant effekt på nydannelsen 

af de kraft-genererende muskelprotei-

ner, der øgedes signifikant efter indtag 

af valleprotein (fra fastende tilstand) i 

alle grupper, mens kombinationen af 

valleprotein og styrketræning havde en 

yderligere forøgende effekt (figur 1A). 

Derimod havde indtag af valleprotein 

kun en forøgende effekt på nydannelsen 

af musklens bindevævs-proteiner i den 

gruppe af LGI-ramte ældre, der indtog 

ibuprofen (figur 1B).

Den anden del af projektet viste, at 

dagligt indtag af valleprotein og ibu-

profen havde en svag hæmmende ef-

fekt på tabet af muskelstørrelse (figur 

2) og -styrke under inaktivitet. Det skal 

dog understreges, at indtag af vallepro-

tein og ibuprofen kun tenderede til at 

hæmme tabet af muskelstørrelse og 

-styrke, hvilket stemmer overens med 

den sammenlignelige reduktion af mu-

skelprotein-nydannelsen der blev målt 

efter immobiliseringsperioden i hhv. 

ibuprofen- og placebo-gruppen. Under 

de sidste 4 uger af genoptræningspe-

rioden havde indtag af valleprotein og 

ibuprofen imidlertid en fremmende 

effekt på genopbygning af musklen (fi-

gur 2). Dette medførte, at ibuprofen-

gruppen opnåede et højere niveau af 

muskelstørrelse og -styrke efter hele 

genoptræningsperioden sammenlignet 

med deres udgangspunkt, inden for-

søgsperioden påbegyndtes (baseline), 

mens placebo-gruppen ikke formåede 

at øge muskelmassen og styrken over 

deres udgangspunkt ved baseline.

Hvad kan resultaterne 
bruges til?
LGI-ramte ældre kan opnå samme op-

byggende effekt på de kraft-genererende 

muskelproteiner med indtag af valle-

protein som raske ældre, hvilket fore-

kommer særdeles relevant i henhold 

til at bremse udviklingen af sarkopeni 

hos LGI-ramte ældre. Projektets første 

del viser samtidig, at ibuprofen frem-

mer valleproteiners opbyggende effekt 

på musklens bindevævs-proteiner hos 

LGI-ramte ældre, hvilket understøtter 

den muskel-fremmende effekt, der ob-

serveredes med indtag af valleprotein 

og ibuprofen under projekts anden del. 

Samlet set er resultaterne relevante for 

ældre i kampen mod sarkopeni, men dog 

i særdeleshed for LGI-ramte ældre. En-

deligt er projektets resultater relevante 

for ældre i kliniske situationer, hvor in-

aktivitet og genoptræning er nødvendigt. 

Dermed kan valleprotein anbefales som 

tilskud til muskel-vedligeholdelse, hos 

selv LGI-ramte ældre samt til at sikre 

effektiv genopbygning af musklerne 

efter perioder med inaktivitet.

Resumé
Aldersrelateret lav-grad betændelses-

tilstand (LGI) influerer ikke på val-

leproteinets opbyggende effekt af de 

kraft-genererende muskelproteiner, 

hvorfor indtag af valleprotein kan 

anbefales som et effektivt tilskud til 

muskel-vedligeholdelse hos selv LGI-

ramte ældre. Desuden kan et dagligt 

indtag af valleprotein kombineret med 

betændelseshæmmende medicin (ibu-

profen) have en svag hæmmende effekt 

på muskeltabet under inaktivitet samt 

fremme genopbygningen af musklerne 

i forbindelse med rehabiliterende styr-

ketræning hos raske ældre. På bag-

grund af disse resultater kan indtag af 

valleprotein anbefales under perioder 

med fysisk inaktivitet samt med re-

habiliterende træning for på bedste 

vis at kunne vedligeholde/genopbygge 

musklerne. ■

Figur 1A: Nydannelse af de kraft-gene-
rerende lårmuskelproteiner målt over 
3 timer i fastende tilstand, efter indtag 
af valleprotein i et hvilende ben og i et 
styrketrænet ben. I det hvilende ben 
øgedes nydannelsen efter indtag af val-
leprotein sammenlignet med i fastende 
tilstand. Derudover øgedes nydannelsen 
yderligere i det styrketrænede ben sam-
menlignet med det hvilende ben efter 
indtag af valleprotein. Der var ikke 
statistisk forskel mellem de 3 forskel-
lige grupper (raske ældre, ældre med 
lav-grad kronisk betændelsestilstand 
(LGI) samt ældre med LGI og ibuprofen-
behandling).

Figur 2: Ændringer i lårmusklens stør-
relse under immobilisering og efter-
følgende genoptræning i relation til 
udgangspunktet, bestemt som det gen-
nemsnitlige areal af to muskeltværsnit 
målt henholdsvist 10 og 20 cm over knæ-
ledet ved MR skanning.

Figur 1B: Nydannelse af lårmusklens 
bindevævs-proteiner målt over 3 timer 
i fastende tilstand, efter indtag af val-
leprotein i et hvilende ben og i et styr-
ketrænet ben. I det hvilende ben øgedes 
nydannelsen efter indtag af valleprotein 
sammenlignet med i fastende tilstand, 
men kun i gruppen af ældre med lav-
grad kronisk betændelsestilstand (LGI) 
og ibuprofen-behandling. I det styrke-
trænede ben var nydannelsen højere 
sammenlignet med det hvilende ben (og 
med fastende tilstand) i begge grupper.


