Projektnavn: Har moderens indtag af marine n-3 fedtsyrer effekt på kropssammensætning,
blodtryk, kostindtag og fysisk aktivitet når børnene er 7 år?
Finansiering: Studiet er delvis finansieret af FØSU – Det Strategiske Forskningsråd for Fødevarer
og Sundhed. De anvendte olier blev doneret af BASF A/S. Men selve 7 års undersøgelsen blev
udført gratis af to specialestuderende ildsjæle – Marie Asserhøj og Fie Nehammer.
Hvad er baggrunden for at vi lavede forsøget?
Det anbefales at små børn skal have et højt indtag af essentielle fedtsyre, specielt de såkaldte n-3
fedtsyrer (som bør udgøre 1% af den totale energi i første leveår), fordi de udgør en essentiel
komponent for hjernens udvikling. Den vigtigste kostkilde til bioaktive n-3 fedtsyrer er fisk. Det er
efterhånden velkendt, at indtag af fisk og marine n-3 fedtsyrer hos voksne har en gavnlig effekt på
hjertekarsygdomsrisikoen, herunder blodtryk. En af de hotte teorier indenfor børneernæring for
tiden, er teorien om, at den tidlige ernæring kan have langsigtet betydning i forhold til helbredet. Og
en af de kost-komponenter, som man i dyr har fundet evt. kan have en sådan effekt, er n-3
fedtsyrerne, som kan have en langvarig blodtrykssænkende effekt og også i nogle tilfælde dæmpe
fedmeudvikling.
Hvad gjorde vi?
Vi har gennemført et forsøg, hvor vi i de første 4 måneder af ammeperioden trak lod så 100 mødre
enten fik tilskud med fiskeolie eller olivenolie. Endvidere havde vi også en kontrolgruppe af mødre,
der havde et fiskeindtag over gennemsnittet. Børnene fra undersøgelsen blev fulgt i første leveår og
senere undersøgt da de var 2½ og 7 år. Ved undersøgelserne har vi koncentreret os om at måle
hvilken effekt olie-tilskuddet havde på deres mentale udvikling, immunforvaret samt på deres vækst
og helbred. Ved undersøgelsen af børnene, da de var 7 år, registrerede vi tillige deres kostindtag og
den fysiske aktivitet i fire fulde dag. Dette blev gjort ved at børnene og deres forældre noterede alt
hvad barnet spiste og så gik barnet med en avanceret skridttæller, der via føler på lår og bryst målte
såvel bevægelse som intensitet.
Hvad fandt vi?
De tidligere undersøgelser viste at moderens indtag af oliesupplement havde en markant effekt på
fedtsammensætningen i deres modermælk – sådan at mælken fra de kvinder der fik fiskeolie også
indeholdt høje niveauer af fiskefedtsyrer. Da vi undersøgte børnene ved 2½ år, fandt vi, at der var
en tendens til, at dem der var i den gruppe som fik fiskeolie var lidt tykkere end dem i
olivenoliegruppen, men at der ikke var nogen forskel i deres blodtryk. Men nu da vi genundersøgte
dem ved 7 år, fandt vi ingen forskelle i hverken deres højde, vægt, taljeomkreds, fedtfoldstykkelser
eller BMI mellem de to grupper. Men vi fandt dog et lidt højere blodtryk hos dem, hvis mødre
havde fået fiskeolie – hvilket især gjaldt for drengene. Drengene syntes også at have et lidt højere
energiindtag og så var der en overraskende forskel i deres fysiske aktivitet – idet den var lavest
bland børnene fra fiskeoliegruppen.
Hvad betyder det?
Tolkningen af vores resultater er ikke helt ligetil. For det første fordi vi reelt ikke ved hvilken
betydning det har for en 7-årig dreng at hans blodtryk er en lille smule højere. Den effekt vi så er
dog af en sådan størrelsesorden at hvis effekten er vedvarende kan den have potentiel betydning i
forhold til risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme. Hvad angår den nedsatte fysiske aktivitet
så lyder det umiddelbart som uhensigtsmæssigt, hvis et øget indtag af fiskefedt tidligt i livet
reducerer barnets fysiske aktivitet senere. Specielt set i lyset af Sundhedsstyrelsens officielle
anbefalinger vedrørende moderat fysisk aktivitet som cykling og rask gang samt den mere intense
fysiske aktivitet som sport og idræt: ”Børn skal bevæge sig med moderat intensitet mindst 60
minutter om dagen. 2-3 gange om ugen skal børn bevæge sig yderligere 20-30 minutter med høj
intensitet”. Vi spurgte dog også børnene om hvilken slags fysisk aktivitet de have haft og på
baggrund af deres svar, syntes det ikke at være den moderat-hårde fysiske aktivitet, der er blevet
sænket, men derimod ser det ud til at børnene var mindre aktive med hensyn til de mindre intense

aktiviteter, som at sidde og stå, men faktisk var mere aktive mht. at løbe og også sov længere – og
det er måske ikke så ringe en’da.
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