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Formål:

Det overordnede formål med projektet er at forstå virkningen af de kort- og
mellemkædede fedtsyrer fra mælkefedt, samt mælkeproteiner og deres mulige
positive synergi på risikoprofilen ved MeS og CVD.

Beskrivelse:

Forekomst af fedme og metabolisk syndrom er steget eksplosivt de senere årtier. Det
såkaldte metaboliske syndrom (MeS), der omfatter 20-35% af voksne, er
karakteriseret ved øget bugfedt, forhøjet blodtryk, abnormt blodfedt samt nedsat
virkning af insulin (insulinresistens). MeS øger risikoen for hjertekarsygdom (CVD) og
type 2 diabetes. Uhensigtsmæssig kost spiller en central rolle for udvikling af MeS.
Mælkeprodukter er en vigtig næringskilde. Mælk indeholder bl.a. vigtige fedtstoffer og
proteiner. De langkædede, mættede fedtsyrer sættes traditionelt i forbindelse med
øget risiko for CVD, men overraskende viser ny forskning, at deres rolle måske er
neutral. Mælk indeholder også mange kort- og mellemkædede, mættede fedtsyrer,
som muligvis har en positiv effekt. Der savnes dog viden om deres virkning fra
humane forsøg. Mælkeproteiner og især valleprotein har gavnlig virkning på
insulinresistensen. Det overordnede formål er at forstå virkningen af de kort- og
mellemkædede fedtsyrer fra mælkefedt, samt mælkeproteiner og deres mulige
positive synergi på risikoprofilen ved MeS og CVD. Der er tale om en
interventionsundersøgelse hos personer med MeS. Mælkefedtet udvindes af mælk
efter fodring med ensilage, der øger indholdet af de kort- og mellemkædede
fedtsyrer. Mælkeprotein vælges ud fra vore igangværende dyreforsøg. Resultaterne af
projektet har stor betydning for fremtidig sundhedspolitik og innovation af nye sunde
mejeriprodukter.

