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Helsesituasjonen i Norge



Kroniske sykdommerKroniske sykdommer

Rheumatiske lidelser
Psoriasis
Allergi
Astma
Crohns sykdom
Bechterevs sykdom
Hjerte/kar-sykdom
...

Felles symptom=

Inflammasjon



InflammasjonInflammasjon

Forsvarsmekanisme for å lokalisere og eliminere
fremmede partikler, mikroorganismer eller
antigener
Symptomer:

– temperatur
– rødfarge
– hevelse
– smerte



Phospholipase A2 - a mediator between
proximal and distal effectors of inflammation



Cellulære membraner er Cellulære membraner er phospholipase A2phospholipase A2
substratsubstrat



Arachidonatkaskaden

Begrensende faktor i eicosanoid-

syntese i inflammatorisk 

aktiverte celler:

substratet



•celledeling/vekst (proliferasjon)
•død (apoptose)
•inflammasjon

LO

LTB4



Maten må betraktes som et legemiddel

 Mat

 Makronæringsstoffer
 Protein Karbohydrat Fett

Hormonelle responser



HormonparHormonpar

Insulin - Glucagon

Regulerer blodsukkernivået



Eicosanoidproduksjonen kontrolleres av kostfettEicosanoidproduksjonen kontrolleres av kostfett

Kostfett

Essensielle fettsyrer

InsulinGlucagon

  Antiinflammatoriske
       eicosanoider

   Proinflammatoriske
       eicosanoider



Metabolisme av Metabolisme av ωω6 6 essensielle fettsyreressensielle fettsyrer

Linolsyre LA, 18:2

Gamma linolensyre GLA, 18:3

Dihomo gamma linolensyre DGLA, 20:3

Arakidonsyre AA, 20:4

  Antiinflammatoriske
       eicosanoider

   Proinflammatoriske
       eicosanoider

Delta 6 desaturase

Delta 5 desaturase
Glucagon og EPA1 

            Insulin2

1 DeGomezDunn et al. J.Lipid.
Res.1975; Lipids, 1976, 
Narce et al. Br.J.Nutr. 1988 

2 Friedmann et al. IsrJMedSci.
1966.
Poisson et al. Diabete Metab.
1978.

Alder, transfettsyrer
virusinfeksjoner



Sammenheng mellom insulinnivå og økt arakidonsyreSammenheng mellom insulinnivå og økt arakidonsyre
(AA) i (AA) i menneskermennesker??

Boustani SE. et al. Direct in vivo characterization of delta 5 desaturase activity in
humans by deuterium labeling: effect of insulin. Metabolism 38,4,315,1989: Omdanning
av DHLA til AA var sammenlignet i normale individ og diabetes pasienter før og etter
insulinbehandling. I normale individ økte serum fosfolipid AA-innhold 3-4x i løpet av 48-72t
etter inntak av 2g deuteriummerket DHLA. I diabetespasienter var det uforandret selv om
inkorporering av DHLA var likt med normale individ. Imidlertid, etter insulinbehandling økte
fosfolipid AA-innholdet i diabetespasienter til samme nivå som observert i normale.
Konklusjon: Effekten av insulin, samt data fra in vitro- og dyrestudier underbygger
insulinavhengighet for 5 desaturase i mennesker.
Decsi T. et.al. Long-chain polyunsaturated fatty acids in plasma lipids of obese
children Lipids 31,3:305,1996. Signifikant økt innhold av AA/LA innhold i serum
fosfolipider, korrelerte med økt fastende serum insulinnivå i overvektige i forhold til normale
barn.
Medeiros LC et al. Insulin, but not estrogen, correlated with indexes of desaturase
function in obese women. Horm.Metab.Res.27,5:235,1995. Overvektige kvinner hadde
signifikant høyere serum insulininnhold sml med kontrollgruppe. Dette korrelerte med økt
AA/LA forhold og økt blodplateaggregering.



Næringsemnenes relative kaloriforhold iNæringsemnenes relative kaloriforhold i
anbefalt kostholdanbefalt kosthold

Karbohydrat : Protein : Fett
40% :  30%  :  30%

Type fett: -vegetabilsk, enumettet

       -marint, polyumettet
Type karbohydrat: lavglycemisk
Type protein: fisk, lyst kjøtt, soya, egg,
melkeprotein

Eaton SB. and Konner MJ. Paleolithic nutrition. N.Engl.J.Med. 312,283,1985.



kostholdspyramider



Glykemisk indeks Glykemisk indeks (GI)(GI)

Et mål på hvor fort et karbohydrat omsettes til
glukose i blodet
Skala fra 1-115
Deler karbohydrater inn i Høy, Middels eller
Lav GI



“Nurses health study” USA“Nurses health study” USA

Prospektiv kohort-studie startet i 1976, omfattet omlag 127000 kvinnelige sykepleiere
Hu FB. et al. Dietary protein and risk of ischemic heart disease in women.
Am.J.Clin.Nutr.70:221,1999. Inntak av animalt protein har i noen eksperimentelle modeller,
i andre ikke, ført til økt kolesterol og økt risiko for hjerte/kar-sykdom. 80000 kvinner (34-57
år) ble fra 1980 fulgt i 14 år. Etter å ha kontrollert for alder, røyking, totalt energi inntak,
%energi inntak fra spesielle fettyper og andre hjertesykdoms riskfaktorer, var høyere
proteininntak assosiert med lav risiko for utvikling av ischemisk hjertesykdom. Gruppen
kvinner med lavest antall tilfeller av hjerte/kar-sykdom hadde en protein:karbohydrat ratio på
0,7. Dette resulterte i 24% reduksjon av sykdomstilfeller.
Liu S, Willett WC et al. A prospective study of dietary glycemic load, carbohydrate
intake, and risk for coronary heart disease in US women.
Am.J.Clin.Nutr.71:1455,2000. Studiets hensikt var å vurdere type og mengde carbohydrat i
kosten og risiko for utvikling av hjerte/kar-sykdom. 75000 kvinner (alder 38-63) fulgt i 10 år.
Etter å ha justert for alder, røykevaner, totalt energiinntak, og andre risikofaktorer ble det
funnet at balansert diett (lav glycemisk “load”) reduserte risiko for utvikling av hjerte/kar-
sykdom med 50% sml. med diett anbefalt av USDA food pyramid. Konklusjon: Diett med
høy glycemisk “load” bestående av store mengder raffinerte karbohydrater øker risiko for
HKS uavhengig av andre riskfaktorer.



KonklusjonerKonklusjoner

Kosten bør ikke kun betraktes som en kilde til kalorier
De forskjellige næringsstoffene påvirker hormonlikevekter i kroppen, noe som har
konsekvenser for vår helse
Inntak av høyglykemiske karbohydrater fører til forhøyet nivå av insulin i
sirkulasjon
Insulin stimulerer økt inkorporering av arakidonsyre, forløper for
proinflammatoriske eicosanoider i membran fosfolipider
Konsekvensen av dette kan være unødvendig sterke symptomer ved kronisk
sykdom, overvekt og økt utvikling av livsstilssykdommer, f.ex. HKS
Likevekt mellom anti/pro-inflammatoriske eicosanoider for optimal helse oppnåes
gjennom et balansert kosthold:

Karbohydrat:Protein:Fett=40:30:30



anbefalt litteraturanbefalt litteratur

Bezard, J. et al. The metabolism and availability of essential fatty acids in
animal and human tissues. Reprod.Nutr.Dev.34:539,1994
Pearson TA. et al. AHA guidelines for primary prevention of cardiovascular
disease and stroke: 2002 update. Circulation 106:388,2002 (og refs i denne)
Stampfer MJ. et al. Primary prevention of coronary heart disease in women
through diet and lifestyle. NEJM 343:16,2000
...

populærvitenskapelig litt.:

Dr. Barry Sears: The Zone, 1995; Mastering the Zone, 1997; The Zone
Diet,1997. website:

 http://www.zoneperfect.com/
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