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Socker och sjukdomsrisk 



Aspekter att ta hänsyn till vid 
tolkning av forskningen 
!  Vilken typ av socker har studerats? 
!  Vilken typ av studiedesign har använts? 
!  Har deltagarna fått äta obegränsat eller har man kontrollerat 

energiintaget? 
!  Vilken kost har kontrollgruppen fått? 
!  Effekter på kort eller lång sikt?  

! Tex snabb viktminskning eller prevention av viktuppgång under 
längre tid? 



Innehåll 
!  Litteraturgenomgången till NNR (Sonestedt et al 2012) 
!  Systematiska genomgångar och meta-analyser 

! Viktuppgång 
! Typ 2-diabetes 
! Högt blodtryck 
!  Blodfettsrubbningar 



Litteraturgenomgång till NNR: socker 
•  Fokus på sockerintag i förhållande till sjukdomsutveckling pga:  
•  det relativt höga sockerintaget i Norden 
•  skillnaden i rekommendationer runt om i världen 
•  Max 10 E% i NNR från 2004 var baserad på samband med karies och 

lägre näringsdensitet  
•  Under de senaste åren har intresset ökat för den möjliga rollen av 

sockerarter (speciellt fruktos) och sötade drycker vid utvecklingen av 
metabola och kardiovaskulära sjukdomar 

•  Konsumtionen av sötade livsmedel (speciellt drycker) har de senaste 
decennierna ökat kraftigt i världen 

•  Förekomsten av fetma och typ 2-diabetes har ökat dramatiskt 
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Övergripande resultat 
!  Sockersötade drycker ökar troligen risken för typ 2-

diabetes 
!  Resultaten var begränsade eller inkonsekventa med avseende 

på de negativa effekterna av det totala intaget av sockerarter, 
glukos eller fruktos på risk för typ 2-diabetes 

!  För andra metabola och kardiovaskulära riskfaktorer och 
dödlighet, har alltför få studier publicerats för att slutsatser 
ska kunna dras 



Systematiska litteraturgenomgångar 
!  Vikt 

!  Fruktos – RCT (Sievenpiper, AIM 2012) 
!  Fritt socker – RCT och kohortstudier (Te Morenga, BMJ 2012) 
!  Sockersötade drycker – RCT (Mattes, Obes Rev 2011)  
!  Sockersötade drycker – RCT (Kaiser, Obes Rev 2013) 
!  Sockersötade drycker – RCT och kohortstudier (Hu, Obes Rev 2013) 
!  Sockersötade drycker – RCT och kohortstudier (Malik, AJCN 2013) 

!  Typ 2-diabetes 
!  Sockersötade drycker – kohortstudier (Malik, Diabetes Care 2010) 
!  Sockersötade drycker – kohortstudier (Greenwood, Br J Nutr 2014)   

!  Högt blodtryck 
!  Fruktos – RCT (Ha, Hypertension 2012) 
!  Fruktos – kohortstudier (Javalath, JACN 2014) 

!  Blodfetter 
!  Fruktos och kolesterol – RCT (Zhang,  J Nutr 2013) 
!  Fruktos och postprandiella triglycerider – RCT (Wang, Atherosclerosis 2014) 
!  Fritt socker och blodfetter/kolesterol – RCT (Te Morenga, AJCN 2014) 
 



!  31 isokaloriska försök (637 deltagare) 
!  10 hyperkaloriska försök (119 deltagare) 

Konklusion:+Fruktos+verkar+ej+orsaka+viktuppgång+mer+än+
andra+kolhydrater.+Fruktos+i+höga+doser+som+bidrar+(ll+(llskoH+
av+kalorier+ökade+kroppsvikten,+en+effekt+som+troligtvis+beror+
på+(llskoHet+av+kalorier+än+fruktosen.+



!  Ingen skillnad i isokaloriska försök där socker jämfördes med andra 
kolhydrater 

!  I försök med ad libitum kost (ej kontroll av kostintaget) var  
!  minskat sockerintag associerat med viktminskning (-0.80kg) 
!  ökat sockerintag associerat med viktökning (+0.75 kg) 

!  I kohortstudier fann man 55% ökad risk att vara överviktig efter ett år 
hos de med högsta vs lägsta intaget av socker 

Konklusion:+bland+friH+levande+individer+är+socker+en+
betydande+faktor+för+viktuppgång,+troligtvis+medierad+
av+ökat+energiintag+



!  RCT till januari 2009 
!  I studier där SSB adderades till kosten visades en dos-beroende 

ökning i vikt (6 studier) 
!  Ingen effekt i studier där syftet var att minska SSB-

konsumtionen (6 studier), men skillnad i studier med 
överviktiga deltagare 

 



!  Ingen större skillnad jämfört med ursprungliga meta-
analysen (Mattes 2011) 



Liten men signifikant viktökning i studier där SSB har 
adderats till kosten 

Liten och ej signifikant viktminskning i studier där SSB har tagits bort: 
Alla studier med läskminskning är effectiveness-studier: Resultaten tyder mer på att det är 
svårt att få personer att minska läskkonsumtionen, än att minskad läskkonsumtion inte 
påverkar vikten 

Konklusion:+nuvarande+bevis+visar+inte+konklusivt+på+en+unikt+
bidragande+effekt+av+sockersötad+dryck+på+kroppsvikt+eller+aH+
minskning+av+dessa+drycker+generellt+kommer+aH+minska+
kroppsvikten.++



!  Andra sidan av debatten. Mycket större tyngd vid 
observationsstudier. 

!  Prospektiva kohortstudier har konsekvent visat samband 
mellan sockersötade drycker och viktuppgång 



!  120 877 deltagare från 3 
US-baserade kohorter 

!  Viktförändring under 4 år 
var starkast associerat med 
potatischips, potatis/
pommes frites, 
sockersötade drycker och 
rött kött 

!   ca 0.5 kg ökad vikt över 4 
år för varje extra portion 
SSB 



Viktförändring per portion/dag av sockersötad 
dryck (prospektiva kohortstudier) 

Malik,+AJCN+2013+



!  RCT och prospektiva kohortstudier fram till mars 2013 

!  I kohortstudier: varje portions-ökning av SSB per dag 
associerades med 0.06 BMI-enheters ökning hos barn och 0.22 
hos vuxna per år 

!  RCT hos barn: minskad viktuppgång när SSB minskade 
!  RCT hos vuxna: ökad kroppsvikt (0.85 kg) när SSB lades till 

kosten 

Konklusion:+Denna+metaRanalys+av+prospek(va+kohortstudier+och+RCT+ger+bevis+för+
aH+sockersötad+dryck+bidrar+(ll+viktuppgång+hos+barn+och+vuxna+



8 prospektiva 
kohortstudier fram till 
maj 2010 

26% ökad risk hos de med högst intag (oftast 1-2 portioner per dag) 
jämfört med de med lägst intag (aldrig eller mindre än 1 portion/månad) 



!  Meta-analys med 4 nya studier 
!  Exkluderat studier som undersökt läsk och fruktdryck kombinerat 
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!  Fruktos minskade diastoliskt blodtryck (13 isokaloriska 
försök) 

!  Ingen skillnad i de 2 hyperkaloriska försöken 

Hypertension+2012+





!  Syfte: Undersöka effekten av fruktos vs andra kolhydrater (isokaloriskt 
utbyte) på totalkolestetol, LDL-kolesterol och HDL-kolesterol hos 
vuxna människor 

!  24 försök (totalt 474 deltagare) inkluderades (längre än 2 veckor) 
!  Ingen effekt på HDL 
!  Positivt korrelerat till effekt på LDL och TC 
!  Ingen effekt när intaget var <100g/dag (ca 20E%) 
!  TC ökade med 13mg/dl och LDL-C med 11.6 mg/dL vid >100g 

fruktos/dag 



Effekter på LDL-C beroende på 
fruktosdos 

Över+100g/dag+



 

 
Ingen+effekt+överlag+för+de+14+isokaloriska+försöken+(290+deltagare)+

däremot+bland+övervik(ga/feta+deltagare+(2+försök)+
Signifikant+ökning+av+TG+e`er+mål(d+för+de+2+hyperkaloriska+försöken+(33+
deltagare)+
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!  Resultat från 37 försök: Högre jämfört med längre 
sockerintag höjde triglycerider, total-kolesterol, LDL-C och 
HDL-C 

!  Den största skillnaden sågs i isokaloriska studier (där 
energibalansen noga kontrollerades), dvs effekten av 
oberoende av viktuppgång 

!  Skillnad mellan fruktos och andra typer av socker 
undersöktes inte 
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Från litteraturgenomgången till NNR: 
blodfettsrubbningar (kohortstudier) 
!  Två kohortstudier undersökte samband sockersötade 

drycker - risk för dyslipidemi (blodfettsrubbningar) 
!  Båda studierna fann ett positivt samband med höga 

triglycerider 
!  En av studierna fann även ett samband med HDL-

kolesterol 
!  En av studierna undersökte LDL-kolesterol: där fann 

man ett positivt samband 



Från litteraturgenomgången till NNR: 
Hjärtkärlsjukdom och dödlighet 
!  Den enda studien med hjärt-och kärlsjukdomar (prospektiv 

kohortstudie) fann ett positivt samband för konsumtion av 
sockersötade drycker 

!  Den enda studien av dödlighet (prospektiv kohortstudie) fann 
inget samband mellan sockersötad läsk och dödlighet 



Sammanfattning 
!  Positivt samband mellan ökad konsumtion av sockersötade 

drycker och övervikt 
!  I populationen är socker och sockerrika drycker en 

bidragande faktor till viktuppgång, som troligtvis medieras 
via ökat energiintag 

!  Fruktos har troligtvis ingen unik fetmabildande effekt 
!  Positivs samband mellan sockersötade drycker och typ 2-

diabetes 
!  Ingen negativ effekt på blodtryck har påvisats 
!  Socker påverkar nivåer av blodfetter och kolesterol, 

oberoende av viktuppgång 



Slutsats 
!  Socker utmålas ofta som den stora boven, men är en av flera 

avgörande faktorer för kroppsvikten och utveckling av 
livsstilssjukdomar. Måste ta hänsyn till hela kostens kvalitet! 

!  Flera av studierna är små smed höga sockermängder 
designade för att hitta stora skillnader 

!  Även en liten sänkning av socker i populationen kan ge en 
sänkning av sjuklighet. Detta kan eventuellt ske även vid 
mindre konsumtion (tex generell minskning med 1 E%) 


