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Mælk med måde
Undersøgelse af sammenhængen mellem mælkeindtag og risiko for hjertekarsygdom 
og sukkersyge i den danske befolkning.

Projekter under Mejeri-
brugets ForskningsFond 

Titel: Genetisk laktose-

intolerance og comorbiditet.

Projektleder: Helle Kirstine 

Mørup Bergholdt.

Deltagerende organisationer: Kli-

nisk biokemisk afdeling, Næstved/

Slagelse/Ringsted Sygehuse; Kli-

nisk biokemisk afdeling, Herlev 

& Gentofte Hospital.

Projektperiode: 1/9-2012 til 31/8-

2015.

Hovedformål: At undersøge om 

risikoen for hjertekarsygdom og 

sukkersyge er forskellig blandt 

personer, som har et højt indtag 

af mælk, sammenlignet med per-

soner, som drikker lidt eller slet 

ingen mælk.

Helle Bergholdts Ph.d.-projekt 

er støttet af Mejeribrugets Forsk-

ningsFond samt Forskningsenhe-

den, Næstved/Slagelse/Ringsted 

Sygehuse.

Vanskeligt at undersøge 
effekten af mælkeindtag 
Selvom der er lavet mange undersøgel-

ser af sammenhængen mellem indtag af 

mælk og risiko for sygdom, er det dog 

fortsat uvist, hvorvidt mælkeindtag er 

årsag til sygdommen, eller der blot er 

et sammenfald mellem personer med 

høj risiko for sygdom og med højt mæl-

keindtag. 

For at påvise en årsagssammenhæng 

mellem mælkeindtag og nedsat/øget 

risiko for sygdom kræver det resultater 

fra store, langvarige, kliniske undersø-

gelser, hvor deltagerne fordeles tilfæl-

digt (randomiseres) i to grupper, som 

derfor i store træk vil være ens, bortset 

fra mælkeindtaget: Den ene gruppe ind-

tager mælk, og den anden gruppe gør 

ikke. Desværre er det tæt på umuligt at 

få mennesker til at overholde en strikt 

kostplan i mange år. Derfor mangler vi 

stadig undersøgelser, som kan hjælpe 

os til at vurdere, om der er en årsags-

sammenhæng mellem mælkeindtag 
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og risikoen for at udvikle sygdom, og 

om mælk i så fald mindsker eller øger 

denne risiko.

Vores gener påvirker 
mælkeindtag
Der drikkes meget mælk i Nordeuropa 

sammenlignet med andre lande i verden. 

Traditionen for at lade mælkeprodukter 

indgå i kosten hos voksne og ikke kun 

hos børn i voksealderen går flere tusind 

år tilbage. Det høje mælkeindtag, vi 

ser blandt personer i Nordeuropa, er 

muligt på grund af en genetisk varia-

tion (mutation), som gør langt de fleste 

danskere i stand til at fordøje mælke-

sukkeret, laktosen i det meste af livet. 

Cirka 95% af den danske befolkning 

har evnen til at opretholde høj aktivitet 

af det enzym i tarmen (laktase), som 

nedbryder mælkesukkeret. Det er dog 

langt fra alle mennesker i verden, som 

har denne evne. Hos ca. 5-6% af dan-

skerne samt hos ca. 70% af alle men-

nesker på jorden er laktase-enzymet 

kun højaktivt i spædbarnsalderen og 

aftager i løbet af barndommen. For disse 

personer betyder dette, at de risikerer 

at opleve mavesmerter, luft i maven, 

oppustethed og diarre, hvis de drikker 

mælk som voksne, og de kan være nødt 

til at mindske/udelukke mælk fra de-
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Resumé
At drikke mælk er en nem måde at tilføre mange essentielle vitaminer og 

mineraler til ens kost, men påvirker mælkeindtaget vores risiko for at ud-

vikle hjertekarsygdom og sukkersyge? Vi undersøgte ca. 80.000 danskere 

for at besvare dette spørgsmål. Resultaterne fra vores undersøgelser tyder 

på, at højt mælkeindtag ikke påvirker risikoen for hjertekarsygdom eller 

sukkersyge. Dog er der måske er en øvre grænse for, hvor meget mælk der 

kan indgå i en sund kost. Dette skal undersøges nærmere, og her er inter-

nationale samarbejdsstudier nødvendige.

res kost. Vi har brugt denne viden om 

danskernes gener (og dermed forskelle 

i mælkeindtag) til at undersøge, om et 

højt mælkeindtag påvirker risikoen for 

at udvikle sygdom. 

En genvej til bedre 
undersøgelser 
Da den genetiske sammensætning har 

betydning for, hvorvidt man drikker 

mælk eller ej, kan vi bruge oplysnin-

gerne om genetisk bestemt høj/lav 

laktase-enzymaktivitet som erstat-

ningsmål (”proxy”) for mælkeindtag. 

Denne type studie kaldes et Mendelsk 

randomiseringsstudie og udnytter, at 

genetiske variationer nedarves tilfæl-

digt. Det Mendelske studie har således 

mange ligheder med det randomise-

rede, kontrollerede studie, som er det 

foretrukne design til at undersøge år-

sagssammenhænge, jævnfør figur 1. En 

persons genetiske sammensætning er 

bestemt ved undfangelsen og kan ikke 

ændres senere i livet af fx livsstil el-

ler miljø. Det Mendelske studiedesign 

hjælper os derfor med at undgå, at vores 

resultater påvirkes af fejlkilder såsom 

forskelle i kost- og motionsvaner eller 

socioøkonomiske forhold.

Formålet med projektet
Formålet med projektet var at under-

søge, om risikoen for hjertekarsygdom 

og sukkersyge (type 2 diabetes) er for-

skellig blandt personer, som har et højt 

indtag af mælk, sammenlignet med per-

soner, som drikker lidt eller slet ingen 

mælk. Vi anvendte både information 

om mælkeindtag og genetisk bestemt 

høj/lav laktase-enzymaktivitet blandt 

personer fra den generelle danske be-

folkning til at besvare dette spørgsmål.

Hvem er med i 
undersøgelsen?
I undersøgelsen indgik data fra tre store, 

danske befolkningsundersøgelser, hvor-

fra vi indhentede oplysninger om del-

tagernes kost (herunder mælkeindtag), 

livsstil og sygehistorie fra spørgeske-

maer, data fra helbredsundersøgelser 

samt oplysninger om genvariationer 

via blodprøver fra alle deltagere. Vi 

kombinerede disse informationer med 

oplysninger fra nationale registre over 

sygdom og død for at følge udviklingen af 

hjertekarsygdom og sukkersyge blandt 

mælkedrikkere og ikke-mælkedrikkere 

såvel som blandt voksne med hhv. høj 

og lav laktase-enzymaktivitet.

Vores resultater 
Vi fandt ingen sammenhæng mellem 

mælkeindtag og risikoen for at udvikle 

hjertekarsygdom. Vores undersøgelser 

tyder dog på, at et højt mælkeindtag 

(≥ 11 glas/uge) kan være forbundet 

med øget risiko for sukkersyge samt 

overvægt sammenlignet med intet mæl-

keindtag. Resultaterne fra vores Men-

Hvad kan resultaterne 
bruges til? 
At drikke mælk er en nem måde at til-

føre mange essentielle vitaminer og 

mineraler til ens kost. Der har dog været 

bekymring om, hvorvidt et højt mælke-

indtag kunne medføre øget risiko for at 

udvikle hjertekarsygdom og sukkersyge. 

Resultaterne fra vores studier tyder på, 

at et højt mælkeindtag ikke har betyd-

ning for risikoen for hjertekarsygdom 

eller sukkersyge. Dog er der måske en 

øvre grænse for, hvor meget mælk der 

kan indgå i en sund kost, når vi ser på 

risikoen for overvægt og fedme. Dette 

skal undersøges nærmere, og vi sam-

arbejder derfor med Harvard Univer-

sitet (Boston, USA) i et internationalt 

CHARGE-samarbejdsstudie, der skal 

kaste yderligere lys over den mulige 

sammenhæng mellem mælkeindtag og 

risiko for overvægt/fedme ved at ind-

drage undersøgelser fra hele verden. ■

delske randomiseringsstudie bekræfter 

en mulig sammenhængen mellem højt 

mælkeindtag (via genetisk bestemt høj 

laktase-enzymaktivitet i voksenlivet) 

og øget risiko for overvægt men viser 

samtidig, at der ikke er tale om nogen 

årsagssammenhæng mellem højt mæl-

keindtag og risiko for sukkersyge eller 

hjertekarsygdom. 
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