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Oversigt

Hvad ved vi?

• Alkohol

• Fuldkorn

• Kød 

• Frugt og grønt

• Overvægt

Myter?

• Sukker til kræftpatienter?

• Har vi brug for kosttilskud?

• Hvad med mælk?



Alkohol



Alkohol og kræftsygdomme

Øger risikoen Nedsætter risikoen

Overbevisende

Mund
Svælg
Strube
Spiserør
Tyk-/endetarm (mænd) 
Bryst

Sandsynligvis
Lever
Tyk-/endetarm (kvinder)

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research 



Alkohol og brystkræft

Stærkeste ‘kost’faktor!

• 7−10% risikoforøgelse ved 
ekstra 10g alkohol/dag

• Drikkemønster uden 
betydning

• I USA skyldes 2% af alle 
brystkræft tilfælde alkohol, i 
DK 15%!!



Indtag af alkohol i europæisk undersøgelse

Land Alkohol (gram/dag) Afholdende (%)

Norge 2.4 (0.4-11.8) 20

Sverige 8.0 (1.1-25.9) 20

Danmark 10.2 (0.7-45.3) 3

England 5.3 (0.4-30.6) 7

Tyskland 5.5 (0.4-34.0) 4

Holland 5.7 (0.2-35.2) 16

Frankrig 7.7 (0.5-40.1) 14

Spanien 5.4 (0.2-32.2) 51

Italien 5.7 (0.2-35.2) 22

Grækenland 2.2 (0.5-17.6) 37

Alle 5.7 (0.4-34.8) 17

Tjønneland et al. Cancer Causes Control 2007;18(4):361-73.



Alkohol – årsager til risiko

Eksempler på 

mekanismer:

• Acetaldehyd øger den 
tidlige tumorinitiering og 
vækst 

• Alkohol kan virke som 
opløsningsmiddel for andre 
kræftfremkaldende stoffer 
(f.eks. tobaksrøg)

• Alkohol kan påvirke folat-
omsætningen og 
derigennem DNA-dannelse

• Alkohol øger blodets 
østrogenindhold



Fuldkorn



Fuldkorn
Klid:

• B vitaminer

• Phytokemikalier

• Protein

• Fiber

Endosperm:

• Protein

• Kulhydrater

Kim:

• B vitaminer

• Polyumættede fedtsyrer

• Phytokemikalier

• Vitamin E

• Mineraler



Sundhedseffekter af fuldkorn
- mulige mekanismer

”Mekaniske” effekter:

• Hurtigere transittid

• Indpakning af carcinogener

• Langsommere mavetøming

• Øget mæthed

Indirekte effekter:

• Produktion af SCFA – butyrat

• Glucose/insulin balance

• Lavere kolesterol (β-glucan)

• Vitaminer og mineraler

• Lavere blodtryk?

• Nedsat inflammation?

• Mikrobiomet??



Fuldkorn og tyktarmskræft



Fuldkorn





Rødt og forarbejdet kød



Rødt og forarbejdet kød

Definition:

• Rødt kød = kød fra køer, grise, får, 
ged (4-benede dyr)

• Hvidt kød = Fisk og fjerkræ

• Forarbejdet kød = Kød som er røget, 
tørret, saltet eller konserveret; fx. 
Pølser, pålæg og røget skinke

Mulige mekanismer:

• Kræftfremkaldende nitrosaminer fra 
nitrit

• Heterocykliske aminer (HCA) / 
Polycyklisk aromatiske hydrocarbon
(PAH)

• Hæm-jern fremmer dannelsen af 
nitrosaminer



Rødt og forarbejdet kød



Frugt og grønt



Beskytter frugt og grønt mod kræft?

• World Cancer Research Fund, 
1997: “Overbevisende 
evidens for beskyttende effekt 

af frugt og grøntsager I forhold 

til mange kræftformer”

• WHO, 1997: ”Hvis alle I den 
vestlige verden spiste 4-600 

gram frugt og grøntsager 

dagligt, ville 23% af alle 

kræfttilfælde kunne forebygges”

• World Cancer Research Fund, 
2007: “Begrænset evidens”



Beskytter frugt og grønt?

Meget lave indtag øger 
risikoen; <200 gram/dag:

• Vitaminer, antioxidanter, 
phytokemikalier

Måske begrænset ekstra 
effekt >400 gram/dag

• Indirekte effekter via nedsat 
energiindtag=nedsat risiko 
for overvægt



FEDME & OVERVÆGT



Overvægt og kræftsygdomme

Øger risikoen Nedsætter risikoen

Overbevisende

Spiserør
Bugspytkirtel
Lever
Tyk-/endetarm
Bryst (efter overgangalderen)
Livmoder
Nyre

Sandsynligvis

Mave
Galdeblære
Æggestokke
Prostata

Bryst
(før overgangsalderen)

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research 



Overvægt

Stor fedtmasse:

• Forhøjer insulin o.a. 
væksthormoner

• Påvirker niveauet og 
den indbyrdes balance 
af køns- og 
stofskiftehormoner



Overvægt og brystkræftoverlevelse





Hvad ved vi?



De bedste råd til at forebygge kræft

• Undgå at blive overvægtig

• Spis mindst 75 gram fuldkorn om 
dagen – det bliver ikke mere sundt
end fuldkornsrugbrød!

• Spis maks 500 gram rød kød om 
ugen – undgå det forarbejdede kød

• Drik maks 7/14 genstande alkohol
om ugen

• Spis 600 gram varieret frugt og 
grøntsager om dagen



Mange ”uvidenskabelige” kilder vil 
gerne fortælle os hvad der er rigtigt og 
forkert



Myter

I.   Sukker er brændstof for kræftceller
II.  Spis kosttilskud og undgå kræft
III. Mælk giver kræft



Myte I

- Sukker er brændstof for kræftceller



Sukker er brændstof for kræftceller??

http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-finder-arsag-til-kraeftcellers-hurtige-vaekst



Hvad er sukker?

Sukrose

Sukkermolekyle???

Glukose Fruktose



Sukker er…

• Helt fri for 
sundhedsfremmende 
indholdsstoffer

• Utvivlsomt en væsentlig del 
af forklaringen på at 
”vestlig” livsstil medfører 
mere kræft (og diabetes og 
hjertesygdom..)

• USUNDT!!!

FOR OS ALLE SAMMEN !!!



Myte II

- Spis kosttilskud og forebyg kræft



Vitaminer og antioxidanter

De er livsnødvendige, har 

sandsynligvis en beskyttende 

effekt mod kræft og andre 

sygdomme – men hvilke 

mængder har vi brug for?



Antioxidanter

• Som antioxidanter regnes 
primært vitaminer og 
mineraler: 
(f.eks. vit A, C, E og selen)

• Epidemiologiske studier har 
fundet at et højt indtag af 
disse stoffer i KOSTEN 
beskytter mod bl.a. kræft 
og hjerte-/kar-sygdomme

• Interventionsstudier har 
ikke altid kunnet genfinde 
en beskyttende effekt af 
antioxidanttilskud



The Alpha-Tocopherol, Beta-carotene 
Cancer Prevention Trial
• Epidemiologiske studier har 

fundet mulig beskyttende effekt 
af frugt og grønt ift. lungekræft

• Et højt indtag af frugt og grønt 
giver en høj serum 
koncentration af Beta-karoten

• Der er påvist gavnlig effekt af 
Beta-karoten i dyre- og 
celleforsøg

� Hypotese: Beta-karoten som 
kosttilskud beskytter ift. 
lungekræft



The Alpha-Tocopherol, Beta-carotene 
Cancer Prevention Trial

Studie
Studie
population

Intervention Resultat

ATBC study
Finske mænd, 
rygere

20 mg β-
carotene/d

+16 %

Physicians 
health study

Amerikanske
mænd

50 mg β-
carotene/d

Ingen effekt

CARET study

Amerikanske
mænd og 
kvinder
eks/nuværen
de rygere

30 mg β-
carotene/d

+ 28 %

Albanes et al. J Natl Cancer Inst 1996;88(21):1560-70.



Hvad gik galt?

Mulige forklaringer:

• Beta-karoten er ikke det 
aktive stof

• Timing var forkert

• Dosis var forkert

• Kilde var forkert

• Beta-karoten kan virke både 
som pro- og anti-oxidant

• Beta-karoten er kun en 
markør for en sund livsstil

• ???



Cochrane review

• Beskytter antioxidanter i høje doser mod 
kræft i mave-tarm kanalen? (Lancet 
2004; 364: 1219-28)

• 14 interventionsstudier (170.525 
deltagere) - supplement af beta-
karoten, vit. A, C, E og selen ift. kræft i 
spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, 
tyktarm, endetarm og lever

• Ingen beskyttende effekt på 
kræftrisikoen!!

• De der fik tilskud havde en lidt højere 
dødelighed



Antioxidanter - konklusion

Der er ikke noget 
videnskabeligt belæg for 
en generel gavnlig effekt 
ved indtagelse af 
antioxidanter som 
kosttilskud!!!!



Mikronæringsstoffer, kosttilskud ...

En multivitamintablet om dagen skader i hvert fald ikke…

Myte? 



Myte III

- Mælk giver kræft



Giver mælk kræft?

• Der er en mulig svag 
sammenhæng mellem høj 
indtagelse af mælk og 
udvikling af prostatakræft

• Det skyldes muligvis 
mælks indhold af calcium



Giver mælk kræft?

Tyk- og endetarmskræft

• Resultater fra metaanalyse:
�høj indtagelse af mælk og mejeriprodukter er forbundet 
med nedsat risiko

�Indtag af ost ser ikke ud til at påvirke risikoen

Aune, D., et al. (2012). Ann Oncol 23(1): 37-45.



Giver mælk kræft?

• Det er ikke videnskabeligt belæg for, at mælk skulle øge 
risikoen for brystkræft og kræft i æggestokkene eller andre 
kræftformer!!!

• Ej heller argumentation for at mælk er skadeligt for 
kræftpatienter. 



Hvad ved vi om kost og kræft?



Tak for i dag!

anja@cancer.dk


