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Fiskeolie under
graviditeten reducerer
barnets risiko for astma
Børn har markant mindre
risiko for at udvikle astma,
hvis deres mødre har indtaget
fiskeolie under graviditeten.
Det viser et nyt studie fra
Copenhagen Prospective
Studies on Asthma in
Childhood (COPSAC) under
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Københavns
Universitet. Forskerne har
fulgt en gruppe gravide og
deres børn siden 2010, og
resultaterne er ikke til at tage fejl af. Der er en tredjedel
færre astmabørn blandt dem, hvis mødre har fået
fiskeolie under sidste semester af graviditeten, fortæller
klinisk professor og leder af COPSAC Hans Bisgaard.

"Fiskeolie indeholder langkædede fedtsyrer, og et højt
niveau af dem hjælper til at reducere børnenes risiko for
at udvikle astma. Effekten er tydeligst hos de kvinder,
der i forvejen har et lavt niveau af fedtsyrerne, men alle

Louise Kragh Armbånd Kranz & Ziegler
øreringe

 

Shopping Nyheder

Forside ▸Temaer ▸Sundhed ▸Fiskeolie under graviditeten reducerer barnets risiko for astma ▸

Please read the information below and then choose from the following options ACCEPTER COOKIES AFVIS COOKIES
Dette site bruger cookies. Disse gemmer ikke personlige detaljer. ACCEPTER COOKIES AFVIS COOKIES Hvad er cookies?

LOGIN/UD

Temaer Shopping Brevkasse Bøger Film Konkurrencer Horoskop
KvindeGuiden

Del Synes godt omSynes godt om

  

  

Nyhedsbrev

e-mail

Tilmeld

http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/lyskaede/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/gyngehest-1/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/lexington-sengetoej-1/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/skandinavisk-duft-diffuser-oe-diffuser-i-lys-blaa/
http://www.kvindeguiden.dk/oversigt/
http://www.kvindeguiden.dk/kvindeguiden/kontakt-os/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.kvindeguiden.dk%2Ftemaer%2Fsundhed%2Fartikel%2Ffiskeolie-under-graviditeten-reducerer-barnets-risiko-for-astma%2Fside%2F2%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Fiskeolie%20under%20graviditeten%20reducerer%20barnets%20risiko%20for%20astma%20%3A%20Sundhed%2C%20Vitaminer%20%26%20mineraler%C2%A0%20-%20side%C2%A02%20-%20KvindeGuiden&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.kvindeguiden.dk%2Ftemaer%2Fsundhed%2Fartikel%2Ffiskeolie-under-graviditeten-reducerer-barnets-risiko-for-astma%2Fside%2F2%2F
http://www.kvindeguiden.dk/temaer/sundhed/
http://www.kvindeguiden.dk/temaer/sundhed/vitaminer-mineraler/
http://www.kvindeguiden.dk/temaer/sundhed/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/louise-kragh-armbaand/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/kranz-ziegler-oereringe/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/huebsch-smykkeskrin/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/productDetails/by-birdie-ring/
http://www.kvindeguiden.dk/
http://www.kvindeguiden.dk/temaer/bolig-design/
http://www.kvindeguiden.dk/temaer/sundhed/
http://www.kvindeguiden.dk/#accept
http://www.kvindeguiden.dk/#decline
http://www.kvindeguiden.dk/#accept
http://www.kvindeguiden.dk/#decline
http://www.kvindeguiden.dk/index.php?id=591
http://www.kvindeguiden.dk/login/
http://www.kvindeguiden.dk/
http://www.kvindeguiden.dk/temaer/bolig-design/
http://www.kvindeguiden.dk/shopping/
http://www.kvindeguiden.dk/brevkasse/
http://www.kvindeguiden.dk/boeger/biografier/
http://www.kvindeguiden.dk/film/
http://www.kvindeguiden.dk/konkurrencer/deltag-i-konkurrencer/
http://www.kvindeguiden.dk/horoskop/
http://www.kvindeguiden.dk/kvindeguiden/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.kvindeguiden.dk%2Ftemaer%2Fsundhed%2Fartikel%2Ffiskeolie-under-graviditeten-reducerer-barnets-risiko-for-astma%2Fside%2F2%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.pinterest.com/kvindeguiden/
https://www.facebook.com/KvindeGuiden
https://twitter.com/kvindeguiden
http://www.kvindeguiden.dk/forside/rss.xml
https://instagram.com/kvindeguiden/
http://www.kvindeguiden.dk/#


30/12/2016 12.09Fiskeolie under graviditeten reducerer barnets risiko for astma : Sundhed, Vitaminer & mineraler  - side 2 - KvindeGuiden

Side 2 af 6http://www.kvindeguiden.dk/temaer/sundhed/artikel/fiskeolie-under-graviditeten-reducerer-barnets-risiko-for-astma/side/2/

der i forvejen har et lavt niveau af fedtsyrerne, men alle
de kvinder, der indtog fiskeolie i sidste semester af
graviditeten, har mindsket deres børns risiko for at
udvikle astma med minimum 32 procent. Der er ikke
nogen negative effekter, selvom man indtager mere
fiskeolie, end man har brug for. Derfor vil jeg anbefale
fiskeolie til alle gravide i sidste trimester," siger han.

Astma er den kroniske sygdom, der oftest optræder
blandt børn. 20 procent af alle småbørn har astmatiske
symptomer, og det er den hyppigste årsag til
indlæggelser, lægebesøg og ordinering af medicin til
børn. Derfor er de nye resultater ikke kun vigtige for de
enkelte mødre og deres børn, men kan også spare
samfundet for en masse udgifter, understreger Hans
Bisgaard.

Behov for fiskeolie er arveligt
Tilbage i 2010 opdelte forskerne 736 kvinder, der alle var
på vej ind i tredje trimester af graviditeten, i to grupper.
Den ene gruppe fik en dosis fiskeolie hver dag under
tredje trimester, mens den anden gruppe fik en dosis
olivenolie. Først da børnene blev tre år gamle, fik
kvinderne at vide, om de havde fået det ene eller det
andet. I dag, fem år senere, er det tydeligt, at fiskeolien
har nedsat risikoen for astma betydeligt. Forklaringen
ligger i immunforsvaret, forklarer Hans Bisgaard.

”De langkædede fedtsyrer, som fiskeolie indeholder, er
vigtige for immunforsvaret. Hvis cellemembranen ikke
har den tilstrækkelige mængde af fedtsyrer, kan den ikke
danne immunstoffer. Dermed bliver risikoen for at
udvikle astma højere. Vores evne til at optage de her
fedtsyrer er genetisk bestemt, så nogle er bedre til at
optage dem end andre. Dem, som ikke er så gode til at
optage fedtsyrerne, har brug for større mængder,” siger
han.

Resultaterne er vigtige for forebyggelse af børneastma,
men ifølge Hans Bisgaard, kan det også have betydning
for en række andre sygdomme. Astma er en kronisk
betændelsessygdom, og dermed er den i gruppe med for
eksempel diabetes, gigt og tarmsygdomme. Tidligere
studier har vist, at indgreb, der øger risikoen for astma,
som for eksempel kejsersnit, ligeledes øgede risikoen for
at udvikle andre kroniske betændelsestilstande senere i
livet. Derfor er det Hans Bisgaards teori, at noget, der
kan nedsætte risikoen for astma, også kan nedsætte
risikoen for de andre sygdomme. Denne sammenhæng
er dog ikke bevist.

Studiet 'Fish Oil-Derived Fatty Acids in Pregnancy and
Wheeze and Asthma in Offspring' er netop publiceret i
det videnskabelige tidsskrift New England Journal of
Medicine og kan læses her.
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Sundhed

Candida svamp kan bekæmpes med diæt

Hübsch smykkeskrin By Birdie ring

Nye Bøger

Det Skriver Andre Medier...
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Voldtægt via onlinedating-apps stiger

Politiken.dk

Ny engelsk undersøgelse peger på en voldsom
stigning i antallet af voldtægter, som har
forbindelse til dating-apps som eksempelvis
Tinder. Læs mere
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Sidste udkald for indløsning af check

Dr.dk

Sidste udkald: Skynd dig at indløs dine check.
Den 30. december 2016 er det slut med at bruge
check som betalingsmiddel i bankerne. Læs mere
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