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Mange små børn dør af 
underernæring
Mælk har en hel central rolle i de er-
næringsprodukter, man anvender til 
forebyggelse og behandling af børn med 
moderat og svær akut underernæring 
i lav-indkomstlande. Mange undersø-
gelser har vist, at mælkeprotein effek-
tivt stimulerer vækst. Det er primært 
skummetmælkspulver og valleprote-
inkoncentrat, der tilsættes mange af 
produkterne. Der er ca. 33 millioner 
børn under fem år, der lider af moderat 
underernæring, og 19 millioner der lider 

Er laktose gavnligt 
for børn med svær 
underernæring? 

af svær underernæring. Blandt de ca. 6-7 
millioner børn under fem år, der årligt 
dør, regner man med, at ca. 3 millioner 
af dødsfaldene kunne forhindres, hvis 
ernæringen var optimal.

Effekten af laktose
Mens der er enighed om, at mælkepro-
tein er meget effektivt i behandling af 
børn med underernæring, har man dis-
kuteret om laktoseindholdet i de mælke-
produkter, der anvendes, har gavnlige 
eller skadelige effekter. Vi har lavet en 
oversigt over effekterne af laktose til un-

derernærede børn. Konklusionen er, at 
laktose ser ud til at have flere potentielt 
positive effekter hos underernærede 
børn. Laktosen kan stimulere gavnlige 
tarmbakterier (kaldet præbiotisk effekt) 
og kan måske også øge absorptionen af 
mineraler, som er meget vigtige for børn 
i lav-indkomstlande. Desuden er der en 
række studier med smågrise, der tyder 
på, at laktose har en vækststimulerende 
effekt, når man sammenligner med 
andre kulhydrater. Hos børn med svær 
underernæring og dårligt fungerende 
tarm, kan indholdet af enzymet laktase 
i tarmslimhinden dog være så lavt, at 
laktosen kan forårsage eller forværre 
diarre (Figur 1). Hvis man ønsker at 
øge indholdet af laktose i produkter 
til underernæring, er vallepermeat en 
mulig kilde. Udover laktose indeholder 
vallepermeat mineraler, der er vigtige 
for vækst.

Mange af de forskningsprojekter, vo-
res forskningsgruppe arbejder med, har 
fokus på anvendelse af mælk og mælke-
produkter til behandling af underernæ-
ring. Vi har gennemført et studie blandt 
voksne HIV-patienter i Etiopien, hvor 
patienterne fik et kosttilskud med enten 
valle- eller soyaprotein, når de startede 
HIV-behandling. Begge grupper opbyg-
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gede mere muskelmasse end en gruppe, 
der først fik kosttilskud senere. Desuden 
var der en positiv effekt på nogle im-
munfaktorer hos dem, der fik valle. I 
Burkina Faso er vi i gang med et stort 
studie med 1.600 børn med moderat 
underernæring. Her sammenligner vi 
effekten af 12 forskellige kosttilskud, 
hvor en af de ting, vi undersøger, er 
effekten af forskellige niveauer af skum-
metmælkspulver i produkterne for at 
opnå viden om mælks effekt på vækst. 

Ny undersøgelse af laktoses 
sundhedseffekter
Vi har fået penge fra Mejeribrugets 
ForskningsFond (MFF) til at gennem-

føre et studie på en afdeling på univer-
sitetshospitalet i Kampala i Uganda, der 
behandler børn med svær underernæ-
ring. Den gennemsnitlige dødelighed er 
ca. 20%, og vi har arbejdet med viden-
skabelige undersøgelser på afdelingen 
siden 2012. I et tidligere studie fulgte vi 
en gruppe børn og beskrev, hvilke fak-
torer der havde betydning for børnenes 
vægtøgning og for deres risiko for at dø 
under indlæggelsen. Det var rutine på 
afdelingen, at børn med meget kraftig 
diarre fik risgrød indtil diarreen bed-
redes. Vi kunne vise, at risgrøden gav 
mindre diarre, men samtidigt resulte-
rede i en øget dødelighed, sandsynligvis 
fordi der ikke var de næringsstoffer i 
grøden, bl.a. fosfor, som børnene har et 
stort behov for. Brugen af risgrød er nu 
stoppet, men vi vil i det aktuelle studie 
teste om tilsætning af rismel sammen 
med mælkepulver og de andre nærings-
stoffer børn med svær underernæring 
har brug for, kan mindske diarre. 

I det nye projekt, som er delvist finan-
sieret af MFF, vil vi undersøge effekten 

Figur 1. A: Indtag af laktose. B: Ho-
vedparten af laktosen spaltes af en-
zymet laktase, hvorefter glucose og 
galactose bliver absorberet. C: Lak-
tase dannes i tarmslimhinden, og 
hvis tarmen bliver beskadiget som 
ved svær diarre, reduceres mæng-
den af laktase. D: Ufordøjet laktose 
passerer til tyktarmen. E: Laktose i 
tyktarmen kan have positive effek-
ter som stimulation af bifidobakte-
rier og laktobaciller og produktion 
af kort-kædede fedtsyrer eller 
negative effekter, hvis mængden er 
for stor: osmotisk diarre, lav pH og 
irritation af tarmslimhinden. 

Resumé
Hvert år dør ca. 3 millioner børn af underernæring. Mælkeprotein, der 
stimulerer vækst, er en vigtig komponent i ernæringsprodukter til under-
ernærede børn. Laktose kan potentielt stimulere gavnlige tarmbakterier, 
øge absorption af mineraler, der er vigtige for børn i lav-indkomstlande, og 
måske have betydning for vækst hos småbørn. For store mængder laktose 
kan potentielt forværre diarre hos børn med dårlig tarmfunktion. Et nyt 
studie skal undersøge betydningen af mængden af laktose til svært under-
ernærede børn. Studiet er finansieret af Mejeribrugets ForskningsFond og 
US Dairy Export Council.
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af fire forskellige typer af ernærings-
præparatet F-75, der anvendes til den 
indledende behandling af hospitalsind-
lagte børn med svær underernæring. I 
hver gruppe vil der være 100 børn. Vi 
sammenligner effekten af rismel med 
kulhydratet maltodextrin og effekten 
af to niveauer af laktose. Vi måler på 
om produkternes sammensætning har 
indflydelse på varighed og intensitet 
af diarre, graden af dehydrering, hvor 
mange dage det tager før barnet er så 
stabilt, at det kan overgå til den næste 
behandlingsfase, og hvor lang tid barnet 
er indlagt. Desuden vil dødeligheden 
blive sammenlignet mellem de fire grup-
per. Planlægningen af studiet er godt i 
gang, og vi regner med at kunne starte 
rekrutteringen af børn i efteråret 2016. 
Ved at optimere den tidlige behandling 
af den svære underernæring håber vi på 
længere sigt at kunne mindske den høje 
dødelighed blandt disse børn. Studiet 
vil give os yderligere viden om laktoses 
effekt hos svært underernærede børn. ■
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