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Utmaningar
• Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och 

kostrelaterade sjukdomar)
– prevention i form av vetenskapligt baserade kostråd och 

ett ökat urval av hälsobefrämjande

livsmedel

• Den åldrande befolkningen
– År 2030 är 30% of EU:s befolkning > 60 years

– Personalized nutrition för att främja ett hälsosamt
åldrande

• Tillgång till råvaror – Ex. Havets resurser
– Bioteknisk produktion (jäst, alger)

– Tillvaratagande av restråvaror , biprodukter (isolerings
tekniker )                
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Fisk och hälsa

• Den globala ökningen i s k välfärdssjukdomar kan till 
stor del tillskrivas förändring i kostvanor och andra 
livsstilsfaktorer

• Ett ökat fiskintag förbättrar folkhälsan och minskar 
sjuklighet och dödlighet i några välfärdssjukdomar 
såsom hjärt-kärlsjukdom

• Men, sambandet mellan fisk och hälsa kan ju också 
vara kopplat till en hälsosam livsstil snarare än en 
direkt effekt av att äta fisk
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Hur studera fisk och hälsa?
Råvara, process, tillagning, matspjälkning

Cell- och djurmodeller

Interventionsstudier i människa, epidemiologi
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Jag är verkligen så 

mycket mer än bara 

en simmande omega-

3 kapsel…

För att vara exakt, 95-

99.9% av mig är något 

annat!

Fisk är inte bara omega 3…

Exempel på andra bioaktiva ämnen i fisk (ämnen med specifik biologisk verkan i kroppen:

Vitamin D (hjärt-kärlhälsa, benhälsa, immunsystemet)

Peptider   (blodtryck, diabetes m fl)

Taurin (hjärt-kärlhälsa, blodtryck)

Selen        (hjärt-kärlhälsa, oxidativ stress, immunsystemet)
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Lipids

1-30%

Proteins

~17%

Water solubles

53-82%

-Peptides -LC n-3 fatty acids -
Phospholipids                              

-Vitamin D

-Free amino acids         
(taurin)                            

-Minerals (Selenium)

-Chitosan                  -
Glucosamine             -
Chondroitin sulfate

Muscle Bones/shells/cartilage
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Hur bevisa hälsoeffekter av fisk?
• Randomized Control Intervention Trial

• Upprepade interventionsstudier som visar 
samma resultat behövs för att bevisa 
hälsoeffekt. Meta analyser.

• Man måste använda biomarkörer, cell- o 
djurmodeller för att studera mekanismer, och 
för att det är en  lång tidscykel för att värdera 
hälsoeffekt i människa.
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Den nya matforskningen
Vi har de verktyg som behövs för att studera 
effekter på cell och molekylnivå 
• Interaktionen mellan gener och livsmedel/ämnen i 

livsmedel – ökad aktivitet hos skyddande gener eller 
minskad hos farliga gener

• Biologiskt svar på intag av livsmedel kan skilja 
beroende på genotyp. Individbaserade kostråd- s.k. 
personalized nutrition

• Epigenetik - cellulära minnen som nedärvs från en 
cell till en annan. Livsstilen kan påverka kommande 
generationer.
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Önskedrömmen om marina livsmedel
Skydd mot
cancer

Hjärtkärl-
sjukdom

Livsmedel 
som man blir 
intelligent av

Åldrande

Motverkar 
depression
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Men, vad vet vi idag om fisks 
effekter på hälsa?

• Hjärt-kärlsjukdom

åderförkalkning, infarkt, stroke Skyddande effekt

• Hjärnans funktion Fler studier behövs

Barn – Utveckling av hjärnan

Äldre – Demens, Depression

• Cancer Ej visat   

• Allergi Tidig introduktion
av fisk kan skydda           
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Fisk och hjärt-kärlsjukdom

• Under de senaste 50 åren har befolkningsstudier 
samstämmigt visat ett samband mellan intag av 
fisk/fiskolja och minskad risk för sjuklighet och död i 
hjärtsjukdom

- 26 års uppföljning Nurses Health Study visade att utbyte av rött kött mot    
fisk (1 portion per dag) minskade risken med 24%.

• American Heart Association publicerade 2005 nya 
kostråd:
- Ät åtminstone fisk 2ggr/vecka (särskilt fet fisk)

- För patienter med hjärt sjukdom överväg tillskott av omega-3 (1g/dag)

- Kosttillskott (omega-3) kan också utgöra komplement till medicinsk 
behandling av höga blodfetter (triglycerider)
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NEJM

June 2012
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Var det slutet på historien att fiskintag

minskar risken för hjärt kärlsjukdom?

“Confounding factors”

• Val av CVD end-points 

• Läkemedel vs fiskolja

• Fiskintag vs fiskolja



Nya sillprodukter med 
dokumenterade hälsoeffekter

2002-2013
Chalmers University of Technology

Dept Chemical and Biological Engineering/Food Science

Väst 5 AB

Gothenburg University, Sahlgrenska Academy  

Finansierat av VGR, National Board of Fisheries, EU, FORMAS                                               
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Riskfaktorer för hjärt kärlsjukdom

• Humanstudie I: Hel sill, 15 överviktiga individer.
• Humanstudie II: Hel sill, 40 lätt överviktiga män.
• Humanstudie III: Sill/Inlagd sill, 18 överviktiga män
• Epidemiologi: Korrelation EPA, DHA i plasma - riskfaktorer
• Modellstudier: Antioxidativa effekter från vätskefraktionerad 

sillmuskel ”Press juice”
• Djurstudie I: Mus, återhämtning efter infarkt.
• Djurstudie II: Råtta, metabola effekter av hel sill, sillolja, 

vätskefraktion ”press juice”
• Djurstudie III: Transgena möss, hel sill, åderförkalkning.
• Djurstudie IV: Möss, EPA + DHA vs MUFA
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Sill och riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom
2 interventionsstudier i människa

Referensmåltiden innehöll kyckling eller fläskfilé

Alla övriga ingredienser i måltiden var identiska

Lunchmåltid (150g sill), fem dagar i veckan

20 överviktiga
personer

wash out

40 försökspersoner

20 överviktiga
personer

6 veckor sill 6 veckor sill

6 veckor referensdiet 6 veckor referensdiet

Lindqvist  et al. Eur J Clin Nutr 2007; 
Lindqvist et al. Br J Nutr 2009                    
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Resultat

Sill ökade HDL det s.k. goda 
kolesterolet i båda 
interventionsstudierna

Ann-Sofie Sandberg

Lindqvist  et al. Eur J Clin Nutr 2007; 
Lindqvist et al. Br J Nutr 2009                    



Sill eller kött ? 
Molekylära mekanismer bakom effekten av olika dieter

Exempel sill jämfört med nötkött på utveckling av arteroskleros och
fettomsättning
Identifikation av cellulära mekanismer som påverkas av dieten och effekten på
helkroppsnivå

Samarbete: Food Science (Sandberg), Systems Biology (Nielsen group), Sahlgrenska
Akademin(Holmäng) och the Atherosclerosis Unit, AstraZeneca (Li-Ming Gan, Johannes 
Wikström)

Nookaew et al  (2010) PLoS ONE 5(8):e12361 ; Gabrielsson et al (2012)  Int J Mol Med 29(3): 331-37 

 Verktyg: Genuttryck i muskel, fettväv och 
lever, systembiologi, histologi

 Resultat: Sill i kosten minskade
ateroskleros och påverkade syntesen av
kolesterol och gallsalter I levern

 Syfte: Skräddarsydd diet för prevention 
av hjärt kärl sjukdom

The Chalmers Foundation 
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Nookaew I, Gabrielsson BG, Holmäng A, Sandberg A-S, Nielsen J (2010) ”Identifying molecular effects of diet through Systems Biology: influence of herring diet 
on sterol metabolism and protein turnover in mice.” PLoS ONE 5(8): e12361. doi:10.1371/journal.pone.0012361
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Nutritionell system biologi –
Översikt över strategin

1. Diet intervention

2. Phenotyping

3. Transcriptomics 4. Integrated analysis

5. Design new 
experiments
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Kan tidig introduktion av fisk till barn skydda 
mot utveckling av allergi?
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Mindre luftvägsallergi hos 4 åriga barn som 

tidigt åt fisk 
Nafstad P et al., J Asthma 2003

2531 Norska barn

~50% åt fisk 1:a levnadsåret

Dessa hade mindre förekomst av hösnuva vid 4 års ålder

”Fish consumption in the first year of life may reduce the 

risk of developing asthma and allergic rhinitis in childhood”

Problem: ”Reverse causation” inte adresserad – föräldrar i 

allergiska familjer kanske undviker att ge fisk till sina barn. 



Regelbundet fiskintag minskar risken för 

allergiutveckling Kull et al., Allergy 2006

BAMSE studien (Sverige)

Enkät  4 års ålder allergi symptom

Enkät  1 års ålder om tidpunkt för fiskintroduktion

Hur ofta fisk: Aldrig, 1/mån, 2-3/mån, 1/vecka, >1/v?

Fisk <12 mån ålder – mindre allergi vid 4 års ålder

Effekten kvarstod om man exkluderar barn som var allergiska 

vid 12 mån ålder

Effekten sågs både hos barn från allergiska och icke allergiska 

familjer

Problem: Enkätbaserad – inte examinerad av läkare



Introduktion av fisk före 9 mån minskar eksem
Alm et al., Arch Dis Child 2009

Enkät: 6 mån, 12 mån ålder

4900 svar Västra Götaland

Introducera fisk före  9 mån ålder:

↓utveckling av eksem  

”Reverse causation”: Undviker föräldrar att ge fisk till barn  

som har utvecklat eksem? 

Får barn i eksemfamiljer mindre ofta fisk??

Bara data från enkäter
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Tidpunkt för introduktion av fisk

Tidig intro av fisk minskar risk för allergi 
vid 18 månaders ålder

Hesselmar et al 2010

• 184 barn Florastudien, 
Göteborg

• Kostintervju 6mån 
o 12 mån

• Allergidiagnos av 
Läkare vid utbrott
och 18 mån

Effekten kvarstår efter
korrektion för föräldrars allergi, 
exkludering av barn med tidig 
allergi
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Sammanfattning

• Fisk är mer än bara fiskolja

•Intag av fisk (särskilt fet fisk) minskar risken för hjärt kärl       

sjukdom

•En mekanistisk förklaring – påverkan på syntes av kolesterol 

och gallsalter i levern

•Tidig introduktion av fisk verkar kunna skydda mot    

allergiutveckling

• Men,det beror inte på fiskoljan. Okänt vilket ämne i fisken som 

har möjlig skyddande effekt. 
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