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Dansk studie overrasker: Så godt er
fiskeolie for børn
Gravide kvinder, der indtager fiskeolie, mindsker risikoen for syge børn gevaldigt, viser ny
dansk undersøgelse

Forsker bag nyt dansk studie er overrasket over fiskeoliens gavnlige effekt. Foto:
Colourbox

Mange har nok hørt, at det er godt for gravide kvinder at indtage fiskeolie, men
nu bliver husrådet bakket op af en videnskabelig undersøgelse.

Fiskeolie mindsker nemlig risikoen for syge børn gevaldigt, viser en ny dansk
undersøgelse, der blev offentliggjort onsdag i det medicinske tidsskrift New
England Journal of Medicine.

Kvinder, der indtager fiskeolie i de sidste tre måneder af deres graviditet,
reducerer risikoen for, at deres børn får astma, med 30 procent, viser
undersøgelsen.

- Det er første gang, det bliver dokumenteret i et grundigt studie, at der er en
effekt i fiskeolie. Effekten overrasker mig gevaldigt. Hvis man sammenligner
dem, der indtager fiskeolie med dem, der spiser mindst fisk, så reducerer man
faktisk risikoen med 50 procent., siger professor i børne- og astmaallergi fra
Københavns Universitet, Hans Bisgaard, som er en af forskerne bag
undersøgelsen.

Han glæder sig særligt over, at man vil kunne bruge studiet til at fastslå, hvem
der egentlig behøver medicin.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kan bruge det til at finde ud af, hvem der har størst gavn af fiskeolie, og
hvem der ikke behøver det. Vi vil gerne undgå at udstede medicin til mennesker,
der ikke har behov for det, siger Hans Bisgaard.
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695 børn observeret
I alt deltog 736 gravide kvinder, som skulle føde inden for de næste tre måneder.
Halvdelen af kvinderne fik 2,4 gram fiskeolie og den anden halvdel 2,4 gram
placebo - olivenolie.

De 695 børn, der efterfølgende blev født, blev herefter observeret i de første fem
år af deres liv.

17 procent af børnene i den gruppe, hvor deres mødre fik fiskeolie, fik astma,
mens 24 procent af børnene i den anden gruppe, hvor mødrene havde indtaget
olivenolie, havde fået astma.

Flere effekter
Studiet har indtil videre varet i næsten 10 år, men det er ikke slut endnu. Den
danske forsker håber og tror på, at der kan være flere gavnlige effekter ved
fiskeolien.

- Vi bliver ved med at følge de her familier, der har deltaget i studiet. De er
kommet til at os fast hver halve år, og det bliver de ved med. Fremover vil vi
kunne undersøge, om vi kan spore tidlige tegn til sukkersyge. Astma er blot den
første effekt, vi ser, men jeg tror, det er de samme mekanismer, der ligger bag
sygdomme som diabetes og gigt, som først kan spores senere i livet, siger Hans
Bisgaard.

Forskningen er finansieret af flere privat fonde, heriblandt Lundbeckfonden.
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