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Sammendrag 

Bakgrunn og hensikt: Forhøyet blodtrykk er en utbredt risikofaktor for hjerte- og 

karsykdom. Selv små reduksjoner av blodtrykket kan ha stor effekt på risikoreduksjon 

av blodtrykksrelaterte dødsfall. Livsstilsendringer, som vektreduksjon, kostendringer 

og økt fysisk aktivitet, er i tillegg til medikamentell behandling viktig for å redusere 

blodtrykket. Studier har vist at et høyt inntak av frukt og grønnsaker kan redusere 

blodtrykket, og i Oslo antioksidantstudie (OAS) fant man overraskende at gruppen 

som inntok tre kiwifrukt daglig i åtte uker fikk redusert blodtrykket sammenlignet med 

kontrollgruppen. En mulig mekanisme kan tenkes å være relatert til antioksidanten 

lutein, som kiwifrukt er rik på, og oksidativt stress. Hensikten i denne studien var å 

sammenligne effekten av daglig inntak av tre kiwifrukt med ett eple på kontormålt og 

ambulatorisk systolisk og diastolisk blodtrykk etter åtte uker. I tillegg ønsket man å se 

om det var endringer i kosthold, fysisk aktivitet og kroppsvekt siden endring i disse 

variablene vil kunne påvirke blodtrykket. 

Utvalg og metode: Studien var en åtte uker lang randomisert kontrollert 

intervensjonsstudie blant 39 friske kvinner og menn med høyt normalt blodtrykk og 

mild hypertensjon. Gj. snittlig blodtrykk (±SD) var ved inklusjon 137 (±9) mmHg 

systolisk og 91 (±4) mmHg diastolisk, og gj. snittlig kroppsmasseindeks (SD) var 26.1 

(±3.3) kg/m2. Kontormålt blodtrykk og kroppsvekt ble registrert ved randomisering og 

etter to, fire, seks og åtte uker. Ambulatorisk 24-timers blodtrykksmåling, kostintervju 

og spørreskjema for fysisk aktivitet ble gjennomført ved randomisering og etter åtte 

uker.  

Resultater: For systolisk kontormålt blodtrykk var det ikke signifikant endring i eller 

mellom gruppene etter åtte uker. Diastolisk kontormålt blodtrykk var signifikant 

redusert med 6 mmHg (p=0.013; 95 % -KI: -10, -1) i kiwigruppen sammenlignet med 

eplegruppen etter åtte uker. I kiwigruppen var ambulatorisk blodtrykk signifikant 

redusert med 8 mmHg (p=0.010; 95 % -KI: -14, -2) systolisk og 5 mmHg (p=0.013; 95 

% -KI: -8, -1) diastolisk sammenlignet med eplegruppen. Inntaket av vitamin C økte 

med 114 mg i kiwigruppen (p=0.003; 95 % -KI 43, 186) sammenlignet med 
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eplegruppen. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i fysisk aktivitet 

og kroppsvekt; alle p>0.10.  

Konklusjon:

Til tross for at det ikke var endring i fysisk aktivitet eller kroppsvekt fant vi en 

reduksjon i blodtrykk hos kiwigruppen sammenlignet med eplegruppen. 

Intervensjonen med tre kiwifrukt daglig er en enkel livsstilsendring, og funnene bør 

bekreftes i lengre og større studier. Resultatene fra hovedstudien avventes. Videre 

forskning behøves også for å undersøke hvilke mekanismer som er involvert i 

blodtrykksreduksjonen.  

 Etter åtte uker var det signifikant forskjell mellom gruppene for endring i 

diastolisk kontormålt blodtrykk og for systolisk og diastolisk ambulatorisk blodtrykk, 

med lavere blodtrykk i kiwigruppen. For endring i systolisk kontormålt blodtrykk var 

det ikke signifikant forskjell mellom gruppene. For fysisk aktivitet og kroppsvekt var 

det ingen signifikante forskjeller i endring mellom gruppene. Inntaket av vitamin C 

endret seg signifikant 
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Forkortelser 

 

DASH Dietary Appraoch to Stop Hypertension. En studie på 
kombinasjonskosthold og blodtrykk. 

DBT   Diastolisk blodtrykk 

E %    Energiprosent. Prosent av totalt energiinntak. 

FRAP Ferric Reducing Antioxidant Capacity. Antioksidantkapasitet, 
målt i mmol/ 100g. 

IPAQ International Physical Activity Questionnaire. Spørreskjema for 
fysisk aktivitet. 

KMI    Kroppsmasseindeks, (kroppsvekt/høyde²), kg/m² 

MET Metabolic Equivalent of Task. Metabolsk ekvivalent. Et uttrykk 
for energiforbruket ved en gitt fysisk aktivitet, uttrykt som en 
faktor av basalmetabolismen. 

MET-minutter Et produkt av MET og antall minutter den gitte aktiviteten er 
utført i. 

NO  Nitrogenoksid. Metabolitt som produseres i endotelceller i 
blodåreveggen. Virker på glatt muskulatur  slik at blodårene 
utvides. 

OAS   Oslo antioksidantstudie 

SBT   Systolisk blodtrykk 
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Definisjoner 

 

Kontormålt blodtrykk Blodtrykk målt på kontor, snitt av to siste av tre målinger 
etter minst fem minutters hvile. 

Ambulatorisk blodtrykk Blodtrykk målt med mansjett på overarmen i et døgn. 

 

Normalt blodtrykk  <130/85 mmHg 

Optimalt blodtrykk <120/80 mmHg 

Forhøyet blodtrykk >130/85 mmHg 

Høyt normalt blodtrykk 130-139/85-89 mmHg 

Hypertensjon  ≥140/90 mmHg 

Mild hypertensjon  140-159/90-99 mmHg 

Prehypertensjon  120-139/80-89 mmHg 

 

Normotensiv  Person med normalt blodtrykk 

Hypertensiv   Person med hypertensjon 

Kontorhypertensjon Hypertensjon ved kontormålt blodtrykk på grunn av 
stresset av målesituasjonen, selv om egentlig normalt 
blodtrykk. 
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1 Introduksjon 

1.1 Blodtrykk 

Blodtrykket svinger i takt med hjertets sykluser. Det høyeste trykket kalles systolisk 

trykk og er trykket målt like etter hjertets kontraksjon. Diastolisk trykk er det laveste 

trykket og måles når hjertet er avslappet før neste fylning og påfølgende kontraksjon. 

Måling av blodtrykk utføres med en mansjett på overarmen og målingen oppgis i 

mmHg. Blodtrykket oppgis ofte som en brøk med systolisk trykk over brøkstreken og 

diastolisk trykk under. Blodtrykk regnes som normalt når det er <130/85 mmHg. 

1.1.1 Forhøyet blodtrykk 

Begrepet forhøyet blodtrykk brukes om blodtrykk som er høyere enn normalt, og 

omfatter derfor også verdier av blodtrykk som ikke er hypertensjon. Intervallet 130-

139 mmHg systolisk og 85-89 mmHg diastolisk kalles høyt normalt blodtrykk (1). 

Hypertensjon er definert som blodtrykk ≥140/90 mmHg og intervallet 140-159 mmHg 

systolisk og 90-99 mmHg diastolisk kalles mild hypertensjon (1;2). Diagnosen 

hypertensjon stilles på bakgrunn av kontormålt blodtrykk ≥140/90 mmHg målt ved 

minst to konsultasjoner (1;2). 

Amerikanske retningslinjer definerer blodtrykk mellom 120-139 mmHg systolisk og 

80-89 mmHg diastolisk som prehypertensjon (2). 

Kontorhypertensjon (engelsk; ”white coat hypertension”) er en form for hypertensjon 

som skyldes stress i målesituasjonen på legekontor (3). Personer med normalt 

blodtrykk og kontorhypertensjon kan få kunstig forhøyede verdier for blodtrykk og 

feilaktig diagnostiseres med hypertensjon (3). Ambulatoriske målinger av blodtrykk 

over et døgn er bedre enn måling av blodtrykk på kontor fordi det blir et snitt av flere 

målinger og kontorhypertensjon er eliminert (4). 
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Tabell 1: Blodtrykkskategorier fra European Society of Hypertension/ European 
Society of Cardiologys retningslinjer (1). SBT = systolisk blodtrykk; DBT = diastolisk 
blodtrykk.  

 

Hypertensjon kan deles i to hovedgrupper; essensiell (primær) og sekundær 

hypertensjon. Over 90 % av hypertensjonstilfellene er essensiell hypertensjon (5;6). 

Mens sekundær hypertensjon er en følge av annen sykdom, kan essensiell 

hypertensjon ikke forklares som konsekvens av annen sykdom (for eksempel i nyrer, 

binyrer, hjerte og lunger). 

1.1.2 Forekomst og utbredelse av forhøyet blodtrykk 

Verdens helserapport 2002 fra WHO estimerte prevalensen for hypertensjon globalt til 

å være 1 milliard (7). Data fra den tredje National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES III) indikerte at 50 millioner eller flere hadde hypertensjon i USA 

(8). En metaanalyse fra 2003 viste en prevalens av hypertensjon på 28 % av den 

voksne befolkningen i USA (9). Prevalensen av hypertensjon i Europa, Finland og 

Sverige var henholdsvis 44 %, 49 % og 38 % (9). 

I Tromsøstudien fra 2001 hadde 62 % av mennene og 58 % av kvinnene mellom 45 og 

79 år hypertensjon (10). Mer enn 950 000 nordmenn har hypertensjon (11). 

De fleste studier på blodtrykk bruker kriteriene for hypertensjon som en grenseverdi 

og det er derfor vanskelig å si noe om prevalensen av høyt normalt eller forhøyet 

blodtrykk. Helseundersøkelsene blant 40-åringer i Oslo i 2000-2001 viste 

gjennomsnittlig systolisk blodtrykk på 130 mmHg hos menn og 122 mmHg hos 

kvinner (12). 
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1.1.3 Forhøyet blodtrykk som risikofaktor for hjerte- og karsykdom 

Hjerte- og karsykdom er estimert til å være den største årsaken til død og den tredje 

største bidragsyteren til sykdomsbyrden globalt (13). I Norge er hjerte- og karsykdom 

den viktigste dødsårsaken for både kvinner og menn (14). Forhøyet blodtrykk er en av 

de vanligste og viktigste risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdom (11;15). 

På verdensbasis er det estimert at 7 millioner premature dødsfall årlig skyldes forhøyet 

blodtrykk (16). Hypertensjon som årsak til hjerteinfarkt er viktigere hos yngre (<65 

år), og blodtrykkssenkende tiltak er derfor spesielt viktig i forebygging av premature 

hjerteinfarkt (15). 

Risiko for hjerte- og karsykdom øker med økende blodtrykk, og inkluderer områder av 

blodtrykk som tidligere er blitt oppfattet som normale (17-19). Allerede fra blodtrykk 

på 115/75 mmHg øker risiko for hjerte- og karsykdom, og for hver økning på 20/10 

mmHg dobles dødeligheten av iskemisk hjerteinfarkt og slag (20). En tredjedel av 

blodtrykksrelaterte hjerte- og kardødsfall er estimert til å skje hos prehypertensive 

personer med et systolisk blodtrykk fra 120-139 mmHg og et diastolisk blodtrykk på 

80-89 mmHg (18). En betydelig andel av voksne har et blodtrykk som er høyere enn 

optimalt, men likevel under det som er grensen for å iverksette medikamentell 

behandling (18).  

Det er dokumentert at reduksjon av forhøyet blodtrykk vil gi en reduksjon i forekomst 

og dødelighet av hjerte- og karsykdom (2;15;21). En 2 mmHg reduksjon i systolisk 

blodtrykk korresponderer til 4 % reduksjon i dødelighet av hjerte- og karsykdom og 6 

% reduksjon av slagdødelighet (22). Ved en reduksjon på 5 mmHg i systolisk 

blodtrykk vil dødeligheten av hjerte- og karsykdom og slag reduseres med henholdsvis 

9 % og 14 % (22). 
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1.2 Risikofaktorer for forhøyet blodtrykk 

Mekanismer og årsaker til forhøyet blodtrykk og essensiell hypertensjon er ikke 

fullstendig klarlagt, men det finnes flere kjente risikofaktorer for forhøyet blodtrykk og 

hypertensjon (14;23). 

1.2.1 Alder 

Blodtrykket øker med alderen (8). En person som ved 55 års alder er normotensiv har 

90 % livstidsrisiko for å utvikle hypertensjon, og to tredeler av personer over 65 år har 

hypertensjon (24).  

1.2.2 Genetikk 

Mutasjoner i gener involvert i natriumomsetningen er funnet hos personer med 

essensiell hypertensjon, men det er ikke funnet mutasjoner som alene kan forklare 

hypertensjon (6;25). 

1.2.3 Kroppsvekt 

Observasjonsstudier og eksperimentelle studier har vist at kroppsvekt er positivt og 

direkte assosiert med blodtrykk og hypertensjon, og at overvekt er en risikofaktor for 

utvikling av hypertensjon (26;27). Viktigheten av dette forholdet øker i takt med 

økende forekomst av overvekt og fedme globalt (28). Forhøyet blodtrykk og essensiell 

hypertensjon forekommer også hos normalvektige personer (29). 

1.2.4 Fysisk inaktivitet og psykisk stress 

Fysisk inaktivitet øker risikoen for forhøyet blodtrykk i tillegg til at det øker risikoen 

for overvekt. Blodtrykket øker under fysisk aktivitet, men økt nivå av fysisk aktivitet 

bidrar til å holde et lavere gjennomsnittsblodtrykk (30). Økt fysisk aktivitet har gunstig 

effekt på blodtrykket uavhengig av vektreduksjon (14). Ved psykisk stress er det 

normalt at blodtrykket øker, for så å normaliseres når stressnivået synker (23). 

Vedvarende psykisk stress kan føre til utviklingen av hypertensjon (31). 
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1.2.5 Røyking 

Røyking kan bidra til utvikling av aterosklerose (32). I tillegg virker nikotinet 

sammentrekkende på blodårene, og samlet kan dette bidra til forhøyet blodtrykk (32).  

1.2.6 Kostfaktorer 

Kosthold er en modifiserbar miljøfaktor som påvirker blodtrykket. Sammenhengen 

mellom kosthold og forhøyet blodtrykk har lenge vært kjent, og effekten av både 

makro- og mikronæringsstoffer på blodtrykk har blitt undersøkt. 

Epidemiologiske studier og kliniske studier har vist sammenheng mellom høyt inntak 

av natrium og økt blodtrykk (22;33-35). Reduksjon i inntaket av natrium fører til 

redusert blodtrykk (33-35). Redusert inntak av natrium og økt inntak av kalium kan 

redusere blodtrykket og derved risikoen for hjerneslag, også hos dem med normalt 

blodtrykk (34;36). 

Natrium og kalium 

Epidemiologiske studier, observasjonsstudier og kliniske studier har vist at høyt inntak 

av magnesium kan redusere blodtrykket, men sammenhengen mellom magnesium og 

blodtrykk er svakere enn for eksempel for natrium og kalium (37;38). 

Befolkningssstudier har vist en sammenheng mellom inntak av kalsium og blodtrykk, 

mens kliniske studier med kalsiumtilskudd har vist inkonsistente resultater (38). 

Observasjonsstudier viser sammenheng mellom lave serumverdier av sink og 

forekomst av hypertensjon og hjerte- og karsykdom (37). 

Magnesium, kalsium og sink 

Epidemiologiske studier har vist at inntaket av vitamin C i kosten er inverst assosiert 

med blodtrykket (37;39). Vitaminets virkning på blodtrykket er foreslått å være på 

grunn av dets antioksidantkapasitet (40). Studier som har sett på tilskudd av vitamin C 

og forekomsten av hjerte- og karsykdom har for øvrig ikke vist effekt (41). 

Vitamin C 
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Høyt inntak av protein har i observasjonsstudier og epidemiologiske studier vist 

assosiasjon med lavere blodtrykksnivåer (42). Vegetabilsk protein har vist større effekt 

enn animalsk protein(42). 

Protein 

Flerumettede omega-3-fettsyrer har i observasjonsstudier, epidemiologiske studier og 

kliniske studier vist signifikant reduksjon i blodtrykket med doseavhengig respons 

(37). 

Omega-3-fettsyrer 

Observasjonsstudier har vist sammenheng mellom høyt inntak av alkohol og forhøyet 

blodtrykk (43). En metaanalyse som inkluderte over 2000 personer viste at reduksjon i 

alkoholinntaket var assosiert med reduksjon i både systolisk og diastolisk blodtrykk, 

både hos normotensive og hypertensive personer (44). 

Alkohol 

Inntak av koffeinholdig kaffe kan føre til en økning av blodtrykket i inntil to til fire 

timer etter inntak (45). Langtidseffekten av koffein på blodtrykket har i en 

metaanalyse vist inkonsistente resultater (45). 

Koffein 

Det er vist at et høyt inntak av frukt og grønnsaker kan gi redusert forekomst av slag 

og lavere systolisk og diastolisk blodtrykk (46-49). Frukt og grønnsaker inneholder 

mye kalium. Aldersrelatert økning i blodtrykk er mindre markert i landlige områder 

hvor inntaket av kalium er høyt (50). I tillegg har flere studier vist at veganere og 

vegetarianere har lavere blodtrykk enn personer som inkluderer kjøtt i kostholdet 

(51;52). Økt antioksidantkapasitet og endret nitrogenoksid (NO)-metabolisme har også 

blitt foreslått som mulige blodtrykkssenkende mekanismer (53). 

Frukt, grønnsaker og bær  
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Antioksidanter, som vitamin C, flavonoider og karotenoider, har vist seg å ha gunstig 

effekt på blodtrykket, og flere studier foreslår antioksidantenes virkningsmekanisme til 

å kunne være bevaring av blodåreveggens NO-produksjon (37;54-56). 

Antioksidanter 

NO er en gass som dannes i endotelceller i blodåreveggen. Derfra diffunderer NO til 

den glatte muskulaturen i åreveggen, og fører til utvidelse av blodårene (54). Den er en 

reaktiv og ustabil forbindelse med kort halveringstid, og kan raskt omdannes av 

superoksid anion eller andre oksidanter som dannes i kroppen (57). I kroppens 

metabolisme av oksygen produseres det oksidanter som potensielt kan skade kroppens 

celler om de ikke nøytraliseres av antioksidanter. En ubalanse hvor det er mer 

oksidanter enn antioksidanter kalles oksidativt stress, og oksidativt stress kan føre til 

økt sammentrekning og strukturelle endringer i blodåreveggen som igjen fører til tap 

av elastisitet (58-60). 

Kroppen har et eget antioksidantforsvar som normalt nøytraliserer frie radikaler. I 

tillegg kan et høyere inntak av antioksidanter fra kosten tenkes å øke 

biotilgjengeligheten av NO ved at oksidantene blir nøytralisert av antioksidantene fra 

kosten (55). Selv om antioksidanter fra kosten har vist seg å ha gunstige effekter på 

hypertensjon og hjerte- og karsykdom, har tilskudd av antioksidanter i kapsel- eller 

pilleform vært uten effekt eller i verste fall skadelige (61). 

1.3 Livsstilsbehandling og kombinasjonskosthold 

Forhøyet blodtrykk behandles normalt ikke før diagnosen hypertensjon er stilt, og 

livsstilsbehandling er en viktig komponent i behandlingen av hypertensjon. Med 

livsstilsbehandling menes vektreduksjon, fysisk aktivitet og kostholdsbehandling. 

Dersom pasienten ikke når behandlingsmålet for blodtrykk (<140/90 mmHg) med 

livsstilsbehandling alene bør medikamentell behandling initieres (14). Selv om 

medikamentell behandling er iverksatt, vil livsstilsendringene kunne bidra positivt i 

tillegg (62). Også ved medikamentell behandling av hypertensjon er behandlingsmålet 

<140/90 mmHg (14). 
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1.3.1 Vektreduksjon og fysisk aktivitet 

Reduksjon av kroppsvekt kan redusere både systolisk og diastolisk blodtrykk. En 

metaanalyse av effekten av vektreduksjon på blodtrykk viste at både systolisk og 

diastolisk blodtrykk ble redusert med 1 mmHg for hver kilo vektreduksjon (63). 

Reduksjon av blodtrykk forekommer før og uten oppnåelse av ideell kroppsvekt (63). 

Fysisk aktivitet kan bidra til vektreduksjon, men fysisk aktivitet har effekt på 

blodtrykket uavhengig av vektreduksjon (63;64). En norsk studie som så på effekten 

av kostholdsbehandling og fysisk aktivitet viste at kombinasjonen eller 

kostbehandlingen alene hadde nesten like stor effekt på blodtrykket som 

medikamentell behandling (65). 

1.3.2 Kosthold 

En rekke studier har vist sammenheng mellom kosthold og blodtrykk (43;47;48;65-

68). Flere næringsstoffer har dokumenter effekt uavhengig av resten av kostholdet. 

I Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) viste imidlertid et 

kombinasjonskosthold rikt på frukt og grønnsaker i tillegg til magre meieriprodukter 

og relativt lave nivåer av fett, mettet fett og kolesterol å ha større effekt på blodtrykket 

enn et tilsvarende kosthold uten meieriprodukter (69). Hos personer uten hypertensjon 

reduserte DASH systolisk og diastolisk blodtrykk med henholdsvis 4 mmHg og 2 

mmHg. For personer med mild hypertensjon var reduksjonen på imponerende 11 

mmHg systolisk og 6 mmHg diastolisk, og resultatene var sterkest blant 

afroamerikanere (69). 

En oppfølgingsstudie av DASH-kostholdet, DASH-Natrium-studien, så på ulike nivåer 

av natrium, og viste at natriumreduksjon i tillegg til DASH gav ytterligere reduksjon i 

blodtrykket (34;69). En studie som sammenlignet en kost med mye protein med en 

DASH-variant som hadde noe høyere karbohydratinnhold enn det originale DASH-

kostholdet viste at økt proteininntak reduserte systolisk og diastolisk blodtrykk (70). 

Europeiske retningslinjer anbefaler vektreduksjon, redusert saltinntak, 

alkoholmoderasjon, økt inntak av frukt og grønnsaker, samt et redusert inntak av 
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mettede fettsyrer og fett generelt for å redusere blodtrykket (1). Norske retningslinjer 

for forebygging av hjerte- og karsykdom anbefaler mer frukt og grønnsaker, fisk og 

grove kornprodukter, og mindre sukker, salt, og fete meieri- og kjøttprodukter i tillegg 

til vektreduksjon (14). 

1.4 Oslo antioksidantstudie 

Oslo antioksidantstudie (OAS) var en åtte uker lang randomisert intervensjonsstudie 

blant 90 middelaldrende røykende menn. I studien ble en kost rik på antioksidanter 

sammenlignet med et daglig inntak av tre kiwifrukter og en kontrollgruppe som fulgte 

sin vanlige kost (71;72). 

Resultatene fra OAS viste at kiwigruppen etter åtte uker hadde 6 mmHg lavere 

systolisk og 7 mmHg lavere diastolisk blodtrykk, sammenlignet med kontrollgruppen 

(71). Blodtrykksreduksjonen i kiwigruppen var signifikant også når sammenlignet med 

antioksidantgruppen. Antioksidantgruppen kost hadde ingen signifikant endring i 

blodtrykk sammenlignet med kontrollgruppen. 

Komponenten/-e i kiwifrukt og mekanismen som er involvert i reduksjonen i 

blodtrykk er ikke klarlagt, men gruppen som inntok kiwifrukt hadde høyere 

plasmanivå av antioksidanten lutein og økt antioksidantkapasitet sammenlignet med 

kontrollgruppen og antioksidantgruppen. Dette var overraskende fordi inntaket av 

lutein var høyere i antioksidantgruppen. De økte nivåene av lutein hos kiwigruppen i 

OAS kan skyldes bedre biotilgjengelighet av lutein sammenlignet med i 

antioksidantgruppen. Det har blitt vist at absorpsjonen av lutein kan hemmes av andre 

karotenoider i kosten, og dette kan være årsaken til at plasmanivået av lutein ikke økte 

i antioksidantgruppen slik som i kiwigruppen (72;73). 

1.4.1 Kiwifrukt (Actinidia deliciosa) 

Kiwifrukt (latinsk; Actinidia Deliciosa) er en søt frukt som også kalles kinesisk 

stikkelsbær. Frukten har i flere studier vært undersøkt for mulige helseeffekter (74-76). 

Det er vist en beskyttende effekt mot oksidativ DNA-skade og økt reparasjon av 
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skadede celler (77). I tillegg er det vist at kiwifrukt kan redusere plasmalipider og 

plateaggregering hos friske (74). 

 

Figur 1: Grønn kiwifrukt (latinsk; Actinidia Deliciosa). 

Antioksidantinnholdet i over 1000 matvarer er analysert ved Universitet i Oslo, og 

kiwifrukt er en av dem med høyest antioksidantkapasitet, målt med Ferric Reducing 

Antioxidant Capacity (FRAP); 1.33 mmol/100g (78). Lutein er et oksykarotenoid som 

hører til i xanthofyllfamilien og har antioksidantegenskaper (79). Lutein finnes i 

grønne bladgrønnsaker og finnes i moderate mengder i kiwifrukt. Innholdet av lutein i 

kiwifrukt er 0.16mg/100g (79). 
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Tabell 2: Luteininnhold i studiefruktene kiwifrukt og eple samt utvalgte matvarer fra 
OAS (72). 

 

 

  

Luteininnhold i utvalgte matvarer 
 Lutein(mg/100g) 
Kiwifrukt 0.16 
Eple, Gala 0.08 
Jordbær 0.01 
Brokkoli 2.83 
Blomkål 0.18 
Tomater 0.13 
Druer, mørkeblå 6.60 
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2 Hensikt og problemstilling 

I denne studien ønsket man å se på effekten av kiwifrukt på blodtrykk. Det ble 

designet en randomisert kontrollert studie, hvor daglig inntak av tre kiwifrukt ble 

sammenlignet med daglig inntak av ett eple.  

Masteroppgaven utgjør en del av en større randomisert kontrollert studie ved Avdeling 

for forebyggende medisin, Seksjon for preventiv kardiologi ved Oslo 

Universitetssykehus Ullevål. I tillegg til å sammenligne effekten av kiwifrukt og eple 

på blodtrykk, vil hovedstudien også se på markører for endotelial funksjon, 

antioksidantkapasitet og genekspresjon. En annen masterstudent vil se på 

antioksidantkapasitet i plasma og endotelial funksjon som en markør for blodtrykk. 

Hovedstudien skal etter planen inkludere 120 deltakere, og i denne masteroppgaven 

inngår de første 39 deltakerne som ble inkludert. 

2.1 Hensikt 

Denne masteroppgaven har som hovedhensikt å undersøke effekten av kiwifrukt på 

systolisk og diastolisk blodtrykk målt på kontor og målt ambulatorisk. Andre hensikter 

vil være å se på endring i deltakernes kosthold, fysisk aktivitet og kroppsvekt fra 

randomisering til etter åtte uker, siden endring i disse variablene kan påvirke 

blodtrykket. 

2.1.1 Blodtrykk målt på kontor og ambulatorisk 

Å sammenligne effekten av daglig inntak av tre kiwifrukt, Actinidia deliciosa, med 

effekten av ett eple, Royal Gala, etter åtte uker på systolisk og diastolisk blodtrykk hos 

personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-99 

mmHg, målt på kontor og ambulatorisk. 
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2.1.2 Kost, fysisk aktivitet og kroppsvekt 

Å sammenligne endring i kost, fysisk aktivitet og kroppsvekt mellom kiwi- og 

eplegruppen fra randomisering til etter åtte uker hos personer med systolisk blodtrykk 

130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-99 mmHg. 

2.2 Problemstilling 

2.2.1 Blodtrykk målt på kontor og ambulatorisk 

Er det forskjell i endring i systolisk og diastolisk kontormålt blodtrykk mellom 

gruppen som inntok tre kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple daglig i åtte 

uker hos personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-

99 mmHg? 

Er det forskjell i endring i systolisk og diastolisk ambulatorisk blodtrykk mellom 

gruppen som inntok tre kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple daglig i åtte 

uker hos personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-

99 mmHg? 

2.2.2 Kost, fysisk aktivitet og kroppsvekt 

Er det forskjell i endring i kost, fysisk aktivitet og kroppsvekt mellom gruppen som 

inntok tre kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple daglig i åtte uker hos 

personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-99 

mmHg? 
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3 Utvalg og metode 

3.1 Utvalg 

3.1.1 Rekruttering 

Deltakerne til studien ble rekruttert via annonser i Aftenposten 24.8.2009 og 4.10.2009 

samt plakater i ulike bydeler i Oslo (Vedlegg 1). I tillegg ble pasienter henvist fra 

poliklinikken ved Avdeling for forebyggende medisin, Seksjon for preventiv 

kardiologi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Før legeundersøkelse og eventuell 

inkludering ble det utført telefonintervju for å sjekke om personene oppfylte kriteriene 

for å delta i studien. Dersom de i telefonintervjuet ikke ble ekskludert, ble time for 

legeundersøkelse satt opp. 

3.1.2 Inklusjonskriterier 

 Alder mellom 35 og 69 år. 

 Systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og/eller diastolisk blodtrykk 85-99 

mmHg(høyt normalt blodtrykk eller mild hypertensjon). 

 Kroppsmasseindeks (KMI) <35 kg/m

3.1.3 Eksklusjonskriterier 

2 

 Systolisk blodtrykk ≥ 160 mmHg eller ≤ 129 mmHg og/eller diastolisk 

blodtrykk ≥100 mmHg eller ≤ 84 mmHg (normalt blodtrykk eller moderat eller 

alvorlig hypertensjon).  

 Nåværende medikamentell behandling av hypertensjon, eller behov for 

blodtrykkssenkende medikament. 

 Vektendring > 4 kg i løpet av de siste 12 ukene (før inkludering). 

 Stor endring i fysisk aktivitet i løpet av de siste 12 ukene (før inkludering). 
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 Symptomatisk hjerte- og karsykdom, hjerteinfarkt, angina pectoris, koronar 

bypassoperasjon, perkutan koronar intervensjon, hjertesvikt, annen alvorlig 

hjertesykdom. 

 Diabetes type 1 eller medikamentelt behandlet type 2 diabetes. 

 Nedsatt nyrefunksjon 

 Allergi mot kiwifrukt eller eple eller ikke liker fruktene. 

 Kliniske forstyrrelser, inkludert gastrointestinale sykdommer som vanskeliggjør 

etterlevelse av kostanbefalinger. 

 Tidligere alvorlig eller ustabil, medisinsk eller psykiatrisk sykdom. 

 Tidligere misbruk av alkohol og/eller medikamenter. 

 Deltakelse i utprøvning av legemiddel i de siste 30 dager før inkludering. 

 Deltakelse i vektreduksjonsprogram 

 Bruk av medikament (Xenical, Reductil), kosttilskudd eller urter for 

vektreduksjon i løpet av de siste fire ukene før inkludering.  

 Graviditet, amming eller planlagt graviditet i løpet av de neste 18 månedene.  

 Gjennomgått fedmekirurgi. 

 Ikke villig til å bli randomisert. 

 Bruk av vitaminer, mineraler eller antioksidanttilskudd og ikke ønsker å 

seponere disse 4 uker før randomisering. 

 Vurdert, skjønnsmessig og individuelt, av klinisk forsker til ikke å være i stand 

til å følge studiens instruksjoner og prosedyrer. 
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3.1.4 Styrkeberegning  

Beregningen av utvalgsstørrelsen i hovedstudien er basert på observasjonene fra OAS, 

hvor 90 menn deltok. Ut i fra observasjonene i OAS ble forskjellen i endring av 

blodtrykk satt som klinisk relevant for 7 mmHg og standardavviket til 11 mmHg. I 

hovedstudien ønsket man å ha en styrke på 90 %, og signifikansnivået ble satt til 5 % 

tosidig. Utvalgsstørrelsen ble regnet ut fra formelen under, hvor 

α (signifikansnivå)= 0.05, (1- β) (ønsket styrke)= 0.90, SD (standardavvik)= 11 mmHg 

og ∆ (klinisk relevant forskjell mellom gruppene)= 7 mmHg. 

N = 2•[f(α, β)]2 •(SD/∆)2 = 2•[(1.96+1.28)]2•(11/7)2

For å ta høyde for frafall ønsket hovedstudien å inkludere totalt 120 deltakere, 60 i 

hver gruppe. 

 = 52 personer i hver gruppe 

3.1.5 Endelig utvalg 

I alt 60 personer ble screenet på Avdeling for forebyggende medisin, Seksjon for 

preventiv kardiologi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål høsten 2009, og av disse 

oppfylte 39 personer inklusjonskriteriene. Disse ble randomisert; 19 til kiwigruppen og 

20 til eplegruppen.  

I løpet av studien ble tre deltakere ekskludert; to fra kiwigruppen og én fra 

eplegruppen. Årsakene til eksklusjon i kiwigruppen var allergisk reaksjon på kiwifrukt 

hos en deltaker, mens en annen hadde prøver som viste sannsynlig diabetes i tillegg til 

mulig begynnende demens. I eplegruppen trakk en deltaker seg på grunn av tidspress 

på jobben og oppstart av annen medisinsk behandling. 

I kiwigruppen fullførte 17 deltakere (89 %), mens i eplegruppen fullførte 19 deltakere 

(95 %). De to personene som ble ekskludert fra kiwigruppen viste seg å oppfylle 

eksklusjonskriteriene underveis i studien (allergi/diabetes/demens), mens deltakeren 

som ikke fullførte i eplegruppen trakk seg frivillig fra studien på grunn av faktorer 

utenfor studien. For de ekskluderte finnes kun data for inkludering og randomisering. 
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De er derfor med i inkluderingskarakteristikkene og ved sammenligning av verdier ved 

randomisering, men ikke i de videre analysene. 

3.1.6 Tillatelser og informert samtykke 

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK sør-øst) 

(Vedlegg 2) og personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus Ullevål (Vedlegg 3), 

og gjennomføres i henhold til Helsinkideklarasjonen (80). 

Deltakerne mottok informasjon, både muntlig og skriftlig (Vedlegg 4), for å sikre at de 

var klar over studiens formål, oppbygning samt mulige fordeler og risikoer ved å delta. 

Før oppstart i studien signerte deltakerne samtykkeerklæring (Vedlegg 4). 
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Figur 2: Flytskjema for studien. 
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3.2 Metode 

3.2.1 Design 

Masteroppgaven er en randomisert kontrollert studie. Studien er registrert i et register 

for randomiserte studier, Clinical Trials, med registreringsnummer NCT 00948363. 

Deltakerne ble randomisert til å spise enten tre kiwifrukter daglig i åtte uker 

(intervensjon) eller ett eple hver dag i åtte uker (kontroll). Deltakerne ble randomisert 

blokkvis. For hver ny deltaker som var klar for randomisering ble det åpnet en 

forhåndsnummerert og forseglet konvolutt som inneholdt informasjon om hvilken 

gruppe deltakeren ble randomisert til. Studien var delvis blindet, da de som foretok 

blodtrykksmålingene var blindet for hvilken frukt deltakerne spiste. 

Flytskjema for studien er vist i Figur 2. 

Deltakerne i intervensjonsgruppen fikk instruksjoner om å spise tre grønne kiwifrukter 

(latinsk; Actinidia Deliciosa) uten skall hver dag i åtte uker. Annen frukt var tillatt. 

Kosthold og fysisk aktivitetsnivå skulle opprettholdes som normalt for å holde stabil 

kroppsvekt og unngå samtidig endring i inntak av andre næringsstoffer. Råd ble gitt 

for å unngå eventuelle mageproblemer. 

Kiwigruppen 

Intervensjonsfrukten var grønn kiwifrukt av merket Zespri fra New Zealand. En 

kiwifrukt veide i gjennomsnitt 120 gram og med et rensesvinn på 14 % var spiselig 

mengde kiwifrukt ca. 100 gram per frukt (81). 

Deltakerne i kontrollgruppen skulle spise ett eple av sorten Royal Gala hver dag i åtte 

uker. Det ble ikke gitt instrukser om eplene skulle spises med eller uten 

skall/kjernehus. Deltakerne i kontrollgruppen fikk i tillegg beskjed om ikke å innta 

kiwifrukt, i form av frukt eller andre produkter, i studieperioden. Annen frukt var 

tillatt, men inntaket av epler skulle begrenses til maksimalt ti epler per uke. Også i 

Eplegruppen 
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kontrollgruppen skulle deltakerne opprettholde kosthold og fysisk aktivitetsnivå som 

normalt. 

Kontrollfrukten var eple av sorten Royal Gala. Et eple veide i gjennomsnitt 170 gram 

og med et rensesvinn på 10 % var spiselig mengde ca. 150 gram per eple (81). 

Siden all frukt kan tenkes å ha antioksidantkapasitet var valget av kontrollfrukt 

utfordrende. Eple ble valgt som kontrollfrukt fordi det har lavt innhold av lutein. Det 

ble satt en øvre grense for inntak på ti epler ukentlig, fordi epler inneholder 

flavonoiden quercetin. En studie av effekten av quercetin på blodtrykk viste at høye 

doser quercetin hadde en blodtrykkssenkende effekt (82). Med et inntak på ti epler er 

inntaket av quercetin langt under det nivået som har vist seg å være 

blodtrykkssenkende. 

Innholdet av næringsstoffer for kiwifrukt og eple er vist i Tabell 3. 

Tabell 3: Innhold av utvalgte næringsstoffer i kiwifrukt og eple.  

 

Deltakerne fikk med seg frukt for de neste to ukene ved randomisering og ved de tre 

neste visittene. Ved hver fruktutlevering fikk deltakerne med seg frukt for tre dager 

ekstra, i tilfelle noe av frukten skulle bli dårlig, eller at det måtte endres tidspunkt for 

neste konsultasjon. 

Gjennomføring av studien 

Næringsinnhold i kiwifrukt og eple 
 3 kiwifrukt 1 eple 
Mengde, g 300 150 
Energi, kcal 171 75 
Natrium, mg 12 2 
Kalium, mg 870 221 
Vitamin C, mg 177 5 
Lutein, mg* 0.48 0.13 
* Verdier hentet fra (79). Øvrige verdier fra MatPåData 5.0 
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Ved visittene etter to, fire, seks og åtte uker hadde deltakerne med seg tilbake frukt 

dersom de ikke hadde spist alle. Antall frukt som var spist ble notert, og det ble også 

notert dersom deltakere i kontrollgruppen hadde spist kiwifrukt. 

3.2.2 Datainnsamling og målinger 

Blodtrykk ble målt med automatisk blodtrykksmåler (Omron M10-IT) på høyre 

overarm i sittende stilling etter minst fem minutters hvile ved hver visitt. Det ble tatt 

tre målinger hver gang, og snittet av de to siste målingene ble brukt i videre analyser. 

Målingen ble utført ved randomisering og etter to, fire, seks og åtte uker. Sykepleieren 

som utførte blodtrykksmålingene var blindet for hvilken gruppe deltakerne hørte til. 

Kontormålt blodtrykk 

Ambulatorisk blodtrykk ble målt over 24 timer med en ambulatorisk blodtrykksmåler 

(Spacelabs Medical® 90217-10) på høyre overarm. Blodtrykksmåleren registrerte 

blodtrykket hver halvtime mellom 06.00 og 00.00, og hver time mellom 00.00 og 

06.00. Sykepleier instruerte deltakerne om målingen, og leste senere av resultatet. 

Gjennomsnittlig blodtrykk ble beregnet for døgnet. Denne målingen ble gjort ved 

randomisering og gjentatt ved slutten av studien.  

Ambulatorisk blodtrykk 

Differansen i kontormålt blodtrykk og ambulatorisk blodtrykk mellom siste visitt (etter 

åtte uker) og ved randomisering er brukt som mål på endring i blodtrykket i løpet av 

studieperioden. 

Kostintervjuet ble utført ved hjelp av et validert matvarefrekvensskjema (83). 

Matvarefrekvensskjemaet hadde spørsmål om inntak og frekvens av 174 ulike 

matvarer (Vedlegg 5). For å registrere mengde av de ulike matvarene ble det brukt 

bilder av ulike porsjonsstørrelser og husholdsmål. 

Kostintervju 
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Skjemaet ble brukt som verktøy for et semistrukturert intervju. Kostintervjuet hadde en 

varighet på 90-120 minutter, og ble utført ved randomisering og ved studiens slutt. 

Kostintervjuet ble begge gangene utført for de åtte foregående ukene. Kostintervjuet 

ble deretter plottet manuelt i MatPåData versjon 5.0 (www.matportalen.no). 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) er et validert spørreskjema 

utviklet for å lage estimat for nivå av fysisk aktivitet (84). IPAQ finnes i to versjoner 

og det var kortversjonen som ble benyttet i denne studien (Vedlegg 6). Skjemaet ble 

fylt ut av deltakerne ved randomisering og ved studiens slutt, begge gangene for de 

syv foregående dagene. Deltakerne fikk instruksjoner om utfylling av skjemaet, og 

fylte det deretter ut på egenhånd. Ut fra svarene deltakerne gav i spørreskjemaet ble 

deres fysiske aktivitetsnivå regnet ut i MET (Metabolic Equivalent of Task)-

minutter/uke i henhold til IPAQs scoringsveiledning (Vedlegg 7) (84). 

Fysisk aktivitetsskjema, IPAQ 

Kroppsvekt ble målt digitalt ved alle visittene, med samme vekt hver gang. Vekten ble 

målt i kilo med en desimals nøyaktighet. Deltakerne ble veid uten sko og med lette 

klær. Høyden ble målt i meter med en høydemåler med to desimalers nøyaktighet. 

Deretter ble KMI regnet ut. 

Antropometriske målinger 

3.2.3 Statistikk og databearbeiding 

Datamaterialet i studien ble analysert i PAWS 18.0.  

Statistikk 

Alle data ble testet for normalfordeling. Beskrivende statistikk er angitt med 

gjennomsnitt ± standardavvik (SD) for normalfordelte data, og med median (25-, 75-

persentil) for ikke-normalfordelte data.  

Statistisk signifikansnivå er satt til 5 %. 



 36 

For fordelinger som utviste tilnærming til normalfordeling ble det utført parametriske 

tester (Paired Samples t-test, Independent Samples t-test). For endringer i og mellom 

gruppene er det angitt gjennomsnitt (95 % -konfidensintervall (KI)) for normalfordelte 

data. 

For fordelinger som ikke utviste normalfordeling blir det utført ikke-parametriske 

tester (Wilcoxon Signed Ranks test, Mann-Whitney U-test). Det er angitt median (25-, 

75-persentil) for endring i gruppene hvor det ikke er normalfordelte data. 

For kategoriske data er det utført Chi- Square test. 

For endring mellom gruppene er endring i eplegruppen trukket fra endringen i 

kiwigruppen. Negativ verdi betyr reduksjon i kiwigruppen sammenlignet med 

eplegruppen.  

Ut i fra de plottede kostintervjuene ble det regnet ut et dagsgjennomsnitt for inntak av 

energi, makro- og mikronæringsstoffer i MatPåData versjon 5.0 (85). 

Mat På Data 5.0 

De innsamlede dataene ble lagret i forskningsdatabasen til Oslo Universitetssykehus i 

programmet EpiInfo, versjon 3.3.2. 

EpiInfo 3.3.2 

Excel og Word ble brukt til å lage tabeller, figurer og grafiske fremstillinger. 

Excel/Word versjon 2007 
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3.3 Studentens arbeidsoppgaver og ansvar 

To masterstudenter fra Universitetet i Oslo gjennomførte store deler av det praktiske 

arbeidet i studien i perioden fra medio august 2009 og frem til medio januar 2010. 

Studentenes arbeidsoppgaver og ansvar er listet under. 

 Foretok telefonintervju av deltakere som meldte seg til studien 

 Satt opp timeavtaler 

 Randomiserte deltakerne 

 Ga deltakerne informasjon om studien etter randomisering 

 Gjennomførte og bearbeidet kostintervju ved start og slutt av studien 

 Oppfølging av deltakerne og rådgivning ved problemer med fruktinntak 

 Registrerte mengde frukt som var spist ved hver visitt 

 Bestilte, kjøpte inn og administrerte frukten til deltakerne 

 Førte regnskap for studien 

 Plottet innsamlede data fra studien i forskningsdatabasen på EpiInfo 3.3.2 
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4 Resultater 

I resultatdelen vil utvalget presenteres først. Deretter presenteres funnene for blodtrykk 

før resultatene for i kosthold, fysisk aktivitet og kroppsvekt følger. 

4.1 Utvalg 

Tabell 4 viser karakteristikker for deltakerne ved inkludering i studien. Det var ingen 

signifikant forskjell mellom gruppene i systolisk og diastolisk kontormålt blodtrykk, 

KMI eller alder ved inkludering i studien (alle p>0.10). I kiwigruppen varierte KMI fra 

20.8 til 33.4 kg/m2, mens KMI i eplegruppen varierte fra 20.0 til 33.0 kg/m2

Tabell 4: Karakteristikk av deltakerne ved inkludering i studien. Blodtrykksverdiene er 
kontormålt blodtrykk. 

. Andelen 

kvinner er ikke signifikant forskjellig mellom gruppene, p=0.89.  

 

I kiwigruppen fullførte 17 deltakere (89 %), mens i eplegruppen fullførte 19 deltakere 

(95 %) studien. De tre ekskluderte har bare målinger ved inkludering og ved 

randomisering. Derfor er de med i inkluderingskarakteristikkene og ved 

sammenligning av verdier ved randomisering, men ikke i de videre analysene. 

Av de 36 deltakerne som fullførte studien inntok 35 minst 90 % av foreskrevet 

fruktmengde. En person inntok 88 % av foreskrevet inntak. Det er ikke signifikant 

forskjell mellom gruppene i etterlevelse (p=0.86). I kiwigruppen inntok deltakerne 

gjennomsnittlig 5 ekstra kiwifrukt i løpet av studien i tillegg til foreskrevet mengde. 

Karakteristikker ved inkludering 
 Kiwigruppen Eplegruppen 
Antall, n (menn/kvinner) 19(8/11) 20(8/12) 
 Gj.snitt±std.avvik Gj.snitt±std.avvik 
Systolisk blodtrykk, mmHg 139±8 134±9 
Diastolisk blodtrykk, mmHg 91±5 91±4 
Kroppsmasseindeks, kg/m2 26.0±3.2 26.2±3.5 
Alder, år 55.6±7.3 53.4±8.6 
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Ingen i eplegruppen spiste mer enn 10 epler per uke, og gjennomsnittlig inntok 

deltakerne 3 epler mer enn foreskrevet i løpet av studien. Tre personer i eplegruppen 

inntok 1 kiwifrukt hver. 

4.2 Endring i blodtrykk 

Tabell 5: Endringer i kontormålt og ambulatorisk blodtrykk fra randomisering til etter 
åtte uker i og mellom gruppene. Negativ verdi for endring mellom gruppene betyr 
reduksjon i kiwigruppen sammenlignet med eplegruppen. 

Endring i blodtrykk fra randomisering til etter åtte uker 

 

 

Det var ingen forskjell i endring i systolisk kontormålt blodtrykk mellom kiwi- og 

eplegruppen i løpet av studien, p=0.10. Innen hver gruppe var det heller ingen endring 

i systolisk kontormålt blodtrykk.  

Endring i blodtrykk 

 
Kiwigruppen 

 
Eplegruppen 

 
Endring mellom gruppene 

  
pa 

  
pa 

  
pb 

 Systolisk kontormålt blodtrykk, mmHg 
Randomiseringc 130±15 - 

 
127±12 - 

  
- 

 Etter 8 ukerc 126±19 - 
 

130±13 - 
  

- 
 Endringd -4 (-10, 3) 0.27 

 
3 (-2, 6) 0.21 

 
 -6 (-13, 1) 0.10 

 Diastolisk kontormålt blodtrykk, mmHg 
Randomiseringc 85±9 - 

 
85±6 - 

  
- 

 Etter 8 ukerc 80±10 - 
 

86±7 - 
  

- 
 Endringd -5 (-9, -1) 0.014 * 1 (-2, 3) 0.60 

 
 -6 (-10, -1) 0.013 * 

Systolisk ambulatorisk blodtrykk, mmHg 
Randomiseringc 138±15 - 

 
134±12 - 

  
- 

 Etter 8 ukerc 134±16 - 
 

137±14 - 
  

- 
 Endringd -4 (-9, 2) 0.15 

 
4 (1, 7) 0.012 *  -8 (-14, -2) 0.010 * 

Diastolisk ambulatorisk blodtrykk, mmHg 
Randomiseringc 85±9 - 

 
82±7 - 

  
- 

 Etter 8 ukerc 83±10 - 
 

85±7 - 
  

- 
 Endringd -2 (-5, 1) 0.16 

 
3 (0, 5) 0.034 *  -5 (-8, -1) 0.013 * 

pa : p-verdi for endring fra randomisering til etter 8 uker i kiwi- og eplegr.(Paired samples t-test) 
 pb : p-verdi for forskjell mellom kiwi- og eplegruppen(Independent samples t-test). 
 c: gj.snitt±std.avvik. 
 d: gj.snitt(95%-konfidensintervall) 
 *p<0.05 
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Endring i diastolisk kontormålt blodtrykk var signifikant forskjellig mellom gruppene; 

6 mmHg lavere i kiwigruppen (p=0.013; 95 % -KI -10, -1). For diastolisk kontormålt 

blodtrykk var det signifikant reduksjon på 5 mmHg i kiwigruppen (p=0.014; 95 % -KI 

-9, -1) i løpet av studien, men det var ingen signifikant endring i eplegruppen. 

Endring i systolisk ambulatorisk blodtrykk var signifikant forskjellig mellom 

gruppene; 8 mmHg lavere i kiwigruppen (p=0.010; 95 % -KI -14, -2). For systolisk 

ambulatorisk blodtrykk var det ingen signifikant endring i kiwigruppen, mens det var 

en signifikant økning på 4 mmHg i eplegruppen (p=0.012; 95 % -KI 1, 7).  

Endring i diastolisk ambulatorisk blodtrykk var signifikant forskjellig mellom 

gruppene; 5 mmHg lavere i kiwigruppen (p=0.013; 95 % -KI -8, -1). For diastolisk 

ambulatorisk blodtrykk var det ingen signifikant endring i kiwigruppen, mens det var 

en signifikant økning i eplegruppen på 3 mmHg (p=0.034; 95 % -KI 0, 5). 

Det var ingen forskjell mellom gruppene i systolisk eller diastolisk kontormålt 

blodtrykk ved målingene etter to, fire og seks uker. Gjennomsnittlig endring i systolisk 

kontormålt blodtrykk er vist i Figur 3 og for diastolisk i Figur 4. 

Ved randomisering hadde 47 % i kiwigruppen og 40 % i eplegruppen normalt 

blodtrykk (<130/85 mmHg). 

Endring i blodtrykk fra inkludering til randomisering 

Systolisk kontormålt blodtrykk ble signifikant redusert fra inkludering til 

randomisering med 8 mmHg i kiwigruppen (p=0.037; 95 % -KI -15, -1) og med 8 

mmHg i eplegruppen (p<0.001; 95 % -KI -12, -4). 

Det var signifikant reduksjon i diastolisk kontormålt blodtrykk fra inkludering til 

randomisering med 5 mmHg i kiwigruppen (p=0.010; 95 % -KI -9, -2) og med 6 

mmHg i eplegruppen (p<0.001; 95 % -KI -9, -3). 

Mellom gruppene var ikke reduksjonen i kontormålt blodtrykk før randomisering 

signifikant forskjellig; systolisk (p=0.71) og diastolisk (p=0.88). Det var heller ikke 
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signifikant forskjell mellom gruppene for systolisk (p=0.58) eller diastolisk (p=0.94) 

kontormålt blodtrykk ved randomisering. 
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Figur 3: Gjennomsnittlig endring i systolisk kontormålt blodtrykk (mmHg) fra 

inkludering og til åtte uker etter randomisering. 

Figur 4: Gjennomsnittlig endring i diastolisk kontormålt blodtrykk (mmHg) fra 

inkludering og til åtte uker etter randomisering.  
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4.3 Endring i kost, fysisk aktivitet og kroppsvekt 

4.3.1 Endring i kost 

Tabell 6 viser kostinntak ved randomisering, etter åtte uker og endringen i og mellom 

de to gruppene. 

Det var signifikant forskjell mellom gruppene for endring i inntaket av vitamin C fra 

randomisering til etter åtte uker, med 114 mg høyere inntak i kiwigruppen (p=0.003; 

95 % -KI 43, 186). For vitamin C var det en økning i kiwigruppen på 93 mg (p=0.007; 

25- og 75-persentil 50, 146). 

For kiwigruppen var det i tillegg en signifikant reduksjon i inntak av energi på 465 

kcal (p=0.028; 25-, 75-persentil -601, -3) og i natrium på 386 mg (p=0.039; 25-, 75-

persentil -1180,-175). Endringen i natrium var ikke signifikant i kiwigruppen etter 

justering for energi.  
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Tabell 6: Endring i kost fra randomisering til etter åtte uker i og mellom gruppene. 
Positiv verdi for endring mellom gruppene betyr økning i kiwigruppen sammenlignet 
med eplegruppen. 

 

Endring i kost 

 
       Kiwigruppen        Eplegruppen Endring mellom gruppene 

 

median 
(25-persentil, 
75-persentil) pa 

 

median 
(25-persentil, 
75-persentil) pa 

 

gj.snitt 
(95%-konfidens- 

intervall) pb 
 Energiinntak, kcal 

        Randomisering 2618 (2158, 3326) - 
 

2480 (2042, 3132) - 
  

- 
 Etter 8 uker 2324 (2166, 2602) - 

 
2090 (1639, 3152) - 

  
- 

 Endring  -465 (-601, -3) 0.028 *  -149 (-365, 18) 0.06 
 

-210 (-644, 225) 0.33 
 E% Fett, % 

         Randomisering 36 (31, 41) - 
 

33(31, 38) - 
  

- 
 Etter 8 uker 38 (33, 39) - 

 
34(32, 37) - 

  
- 

 Endring 0 (4, -4) 0.98 
 

 -1(-3, 4) 0.63 
 

-1 (-5, 4) 0.81 
 E% Karbohydrat, % 

        Randomisering 44 (41, 48) - 
 

45 (42, 51) - 
  

- 
 Etter 8 uker 45 (42, 48) - 

 
48 (44, 51) - 

  
- 

 Endring 1 (-2, 4) 0.83 
 

3 (-3, 6) 0.28 
 

-1 (-5, 3) 0.60 
 E% Protein, % 

         Randomisering 16 (15, 18) - 
 

16 (14, 16) - 
  

- 
 Etter 8 uker 15 (14, 16) - 

 
15 (13, 18) - 

  
- 

 Endring  -1 (-2, 0) 0.09 
 

 -1 (-2, 3) 0.75 
 

-1 (-2, 1) 0.45 
 Alkohol, g 

         Randomisering 7 (5, 15) - 
 

7 (3, 16) - 
  

- 
 Etter 8 uker 8 (3, 18) - 

 
4 (2, 15) - 

  
- 

 Endring 1 (0, 3) 0.29 
 

0 (-6, 2) 0.31 
 

8 (-4, 19) 0.20 
 Fiber, g 

         Randomisering 33 (28, 46) - 
 

30 (25, 39) - 
  

- 
 Etter 8 uker 34 (28, 46) - 

 
24 (22, 32) - 

  
- 

 Endring 0 (-15, 7) 0.65 
 

 -2 (-10, 7) 0.49 
 

-2 (-13, 8) 0.66 
 Vitamin C, mg 

         Randomisering 156 (120, 258) - 
 

151 (105, 213) - 
  

- 
 Etter 8 uker 284 (209, 304) - 

 
137 (87, 190) - 

  
- 

 Endring 93 (50, 146) 0.007 * 1 (-48, 26) 0.69 
 

114 (43, 186) 0.003 * 
Natrium, mg 

         Randomisering 2780 (2049, 4285) - 
 

2665 (2085, 3561) - 
  

- 
 Etter 8 uker 2336 (2059, 2827) - 

 
2388 (1680, 3479) - 

  
- 

 Endring  -386 (-1180, 175) 0.039 *  -290 (-655, 427) 0.38 
 

-533 (-1192, 125) 0.11 
 Kalium, mg 

         Randomisering 5008 (4427, 5514) - 
 

4819 (4345, 5664) - 
  

- 
 Etter 8 uker 4941 (4338, 5235) - 

 
3896 (3130, 5475) - 

  
- 

 Endring  -146 (-763, 87) 0.29 
 

 -250 (-1141, 603) 0.31 
 

-422 (-1862, 1018) 0.56 
 Kalsium, mg 

         Randomisering 878 (694, 1358) - 
 

890 (662, 1075) - 
  

- 
 Etter 8 uker 726 (656, 954) - 

 
688 (555, 1099) - 

  
- 

 Endring  -82 (-404, 113) 0.10 
 

 -98 (-299, 32) 0.05 
 

-95 (-333, 144) 0.43 
 pa : p-verdi for endring fra randomisering til etter 8 uker i kiwi- og eplegruppen(Wilcoxon Signed Ranks Test). 

pb : p-verdi for forskjell i endring mellom kiwi- og eplegruppen(Independent samples t-test). 
*p<0.05 
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4.3.2 Endring i fysisk aktivitet 

Det var ingen signifikant forskjell i endringen i fysisk aktivitet mellom gruppene, målt 

i MET-minutter/uke (p=0.37). Det var heller ingen signifikant endring i kiwigruppen 

(p=0.12) eller eplegruppen (p=0.69) fra randomisering til etter åtte uker. Tallene er vist 

i Tabell 7. 

Tabell 7: Endring i fysisk aktivitet fra randomisering til etter åtte uker i og mellom 
gruppene. 

 

 

 
  

Endring i fysisk aktivitet 
 Kiwigruppen  Eplegruppen  Endring mellom 

gruppene 
 median (25-, 

75-persentil) 
pa median (25-, 

75-persentil) 
pa pb 

Fysisk aktivitet , MET-minutter/uke 
Randomisering  2388(1530, 6065)   994(711, 1746)  - 

Etter 8 uker  1225(693, 2646)   992(678, 1899)  - 

Endring  -468(-1092, 193) 0.12  80(-1107, 480) 0.69 0.37 

pa : p-verdi for endring fra randomisering til etter åtte uker i kiwi- og eplegruppen(Wilcoxon Signed Rank-test). 
pb : p-verdi for forskjell mellom kiwi- og eplegruppen(Mann-Whitney U test).   
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4.3.3 Endring i kroppsvekt 

Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i endring i kroppsvekt i løpet av 

studien (p=0.14). Det var ingen signifikant endring i kroppsvekt i kiwigruppen 

(p=0.15) eller i eplegruppen (p=0.52) fra randomisering til etter åtte uker. Tallene er 

vist i Tabell 8. 

Tabell 8: Endring i kroppsvekt fra randomisering til etter åtte uker i og mellom 
gruppene. Negativ verdi for endring mellom gruppene betyr reduksjon i kiwigruppen 
sammenlignet med eplegruppen. 

 

 

  

Endring i kroppsvekt 
 Kiwigruppen  Eplegruppen  Endring mellom 

gruppene 
 

  pa  pa  pb 

Kroppsvekt, kg       

Randomiseringc 76.5±12.6  80.6±15.5  -  

Etter 8 ukerc 76.1±13.1  80.8±15.6  -  

Endringd -0.5(-1.1, 0.2) 0.15 0.2(-0.5, 0.9) 0.52 -0.7(-1.6, 0.2) 0.14 
pa: p-verdi for endring fra randomisering til etter 8 uker i kiwi- og eplegr.(Paired Sample t-test). 
pb: p-verdi for forskjell mellom kiwi- og eplegruppen(Independent Samples t-test). 
c: gj. snitt±standardavvik 
d: gjennomsnitt(95 %-konfidensintervall) 
 



 47 

5 Diskusjon 

5.1 Diskusjon av utvalg og metode 

5.1.1 Utvalg og generaliserbarhet 

Utvalget bestod av friske kvinner og menn i alderen 35 til 69 år med mild hypertensjon 

og høyt normalt blodtrykk. De var ikke under behandling med blodtrykksmedisiner. 

De hadde KMI< 35 kg/m2

Resultatene fra studien kan kun generaliseres til den populasjonen som utvalget er 

representativt for. Det betyr at vi ikke kan generalisere resultatene til personer som er 

<35 år eller >69 år, eller som har blodtrykk i andre blodtrykkskategorier enn det 

utvalget i denne studien hadde. Resultatene kan heller ikke overføres til personer som 

har sykdom, KMI> 35 kg/m

 og hadde ikke hatt store endringer i kroppsvekt eller fysisk 

aktivitet i perioden før studien. I tillegg var de motivert til å gjøre endringer for å 

redusere sine blodtrykksverdier. I løpet av studien var det lite frafall. Undersøkelse og 

risikokartlegging for hjerte- og karsykdom var for mange av deltakerne et sterkt 

insentiv for å delta i studien, i tillegg til ønsket om å bedre sine blodtrykksverdier. 

2

I forhold til generaliserbarhet bør det også vurderes om det er sannsynlig at personer i 

populasjonen vi ønsker å generalisere funnene til, vil innta tre kiwifrukt daglig over 

lengre tid. Motivasjon er grunnleggende for å implementere nye vaner. I studier som 

denne er det vanlig å få deltagere som er mer motivert enn det som er representativt for 

populasjonen. 

 eller er medikamentelt behandlet for sitt blodtrykk. 

5.1.2 Utvalgsstørrelse og styrkeberegning 

I hovedstudien ønsket man å ha med 120 personer, 60 i hver gruppe, for å ha en 

statistisk styrke på 90 % og med rom for frafall på rundt 10 %. På grunn av 

masteroppgavens tids- og økonomiske rammer ble det endelige utvalget for 

masteroppgaven mindre enn ønsket for hovedstudien. Ved å bruke formelen for 

beregning av utvalgsstørrelse vist under 3.1.4 Styrkeberegning, og nomogram i 
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Altman (s.456) kan styrken for utvalget regnes ut (86). Beregningene viser at studien 

hadde en styrke på 47 %. 

Det betyr at det var 47 % sannsynlighet for å oppdage en forskjell som signifikant 

dersom den var tilstede. Faren for å trekke konklusjonen at det er ingen forskjell 

mellom gruppene dersom det faktisk er en forskjell (type 2-feil) er derfor stor. Jo 

mindre forskjell mellom gruppene man ønsker å avdekke, jo flere deltakere må 

inkluderes i studien. Det er imidlertid verre med type-1 feil, hvor man feilaktig 

konkluderer med at det er forskjell mellom gruppene når det ikke er det. Dette kan 

også ha skjedd i denne studien, men er lite sannsynlig da studien bekrefter funnene fra 

OAS. Ved å sette signifikansnivået til 5 % tillater man at det er 5 % sannsynlighet for 

at man begår en type 1-feil (87). 

Det endelige utvalget på 36 personer i denne studien var for lite til å kunne forvente 

normalitet. Parametriske tester har større evne enn ikke-parametriske tester til å 

oppdage en reell forskjell mellom gruppene som signifikant. Derfor ble det likevel 

valgt å utføre parametriske tester når fordelingen av data viste tilnærming til normalitet 

i histogrammer og normalitetsplott (88). For variabler hvor det ikke var tilnærming til 

normalfordeling, ble det utført ikke-parametriske tester. Ikke-parametriske er mindre 

følsomme for ekstreme verdier(86). 

Forskjellen mellom gruppene skal være av en størrelse som har klinisk relevans når 

man beregner styrke for en studie, og ved å bruke OAS som en pilotstudie hadde vi 

gode estimater for klinisk relevant forskjell mellom gruppene og for standardavviket 

blant observasjonene (71;86;87). 

I vår studie har vi ikke stort nok utvalg til å kunne dele opp og se på normotensive og 

personer med mild hypertensjon for å se om det er ulik effekt av intervensjonen i disse 

blodtrykkskategoriene. Flere studier har vist effekt av kostintervensjoner på systolisk 

og diastolisk blodtrykk både hos normotensive og hypertensive, og at effekten er størst 

hos hypertensive (35;66;69). Det viste seg at nesten halvparten av deltakerne hadde 

normalt blodtrykk ved randomisering. Dette kan, i tillegg til lite utvalg og liten styrke, 
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være en av årsakene til at vi ikke så effekt på systolisk kontormålt blodtrykk slik som 

de gjorde i OAS (71).  

5.1.3 Studiedesign 

Randomiserte kontrollerte intervensjonsstudier er regnet som forskningens 

gullstandard. Med randomiseringen ønsker man å oppnå at gruppene blir like i alle 

andre aspekter enn selve behandlingen de får (87).  

I denne studien er eple brukt som kontroll for kiwifrukt. Overfor deltakerne ble studien 

presentert som en studie som sammenligner effekten av de to fruktene, og deltakerne 

hadde derfor ikke grunn til å forvente bedre effekt av den ene frukten fremfor den 

andre. 

Resultatene fra OAS pekte mot at kiwifruktens innhold av lutein kan være en mulig 

årsak til blodtrykksreduksjonen (71;72). Eple ble valgt som kontrollbehandling fordi 

den inneholder lite lutein (79). Inntak av ett eple tilsvarer et luteininntak som utgjør 27 

% av luteininntaket fra tre kiwifrukt. Antioksidantkapasiteten i ett eple utgjør 9 % av 

antioksidantkapasiteten i tre kiwifrukter. Eplets antioksidantkapasitet og luteininnhold 

ville kunne ha maskert effekten av kiwifrukt, dersom lutein eller 

antioksidantkapasiteten er involvert i blodtrykkssenkningen. 

Valg av frukt 

Eple inneholder flavonoiden quercetin som har vært undersøkt for sin 

blodtrykkssenkende effekt (55). En studie på effekten av quercetin blant personer med 

prehypertensjon og hypertensjon viste at blodtrykket ble redusert med 7 mmHg 

systolisk og 5 mmHg diastolisk hos personer med hypertensjon, mens det ikke var 

effekt på blodtrykket hos personer med prehypertensjon (82). Deltakerne fikk i denne 

studien et daglig quercetintilskudd på 730 mg. En studie har vist at innholdet av 

quercetin i epler varierte fra 21-72 mg/kg (89). Quercetininntaket som virket 

blodtrykkssenkende tilsvarer derfor et daglig inntak på mellom 10 og 35 kg epler, 

avhengig av sort (82). Siden øvre grense for inntak av epler ble satt til ti epler ukentlig 

(tilsvarer 1.5 kg epler ukentlig) kan vi derfor se bort fra den blodtrykkssenkende 
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effekten av quercetin i vår studie. Dersom eple likevel skulle virke 

blodtrykkssenkende, via quercetin eller andre komponenter, ville det kunne ha maskert 

effekten av kiwifrukt. 

Det kan diskuteres om antall frukt kan ha påvirket resultatet, siden kiwigruppen fikk 

tre frukter daglig og eplegruppen fikk én frukt daglig. Det er lite trolig at antallet frukt 

har påvirket blodtrykket. I utgangspunktet var mengde frukt beregnet ut fra at det 

daglige tilskuddet av frukt skulle være ekvivalent i kalorier, for å unngå vektforskjeller 

mellom gruppene. Det viste seg at vekten på frukten som ble brukt i beregningene 

avvek fra den frukten som ble bestilt inn og utlevert i studien. Gruppene har derfor fått 

ulikt energitilskudd, men når det sees på endringer av kroppsvekt er det ikke 

signifikant forskjell mellom gruppene.  

Tre personer i eplegruppen inntok 1 kiwifrukt ekstra i løpet av studien, men det er 

ubetydelig mengde i forhold til kiwigruppens inntak. Ingen i eplegruppen inntok mer 

enn ti epler per uke, og inntaket av quercetin fra eple er derfor langt under det som har 

vist seg å ha blodtrykksenkende effekt (82). 

Etterlevelse 

Selvrapportert inntak av frukt viste god etterlevelse. Siden inntaket av frukt var 

selvrapportert er det mulig at det faktiske inntaket er annerledes enn det som er 

registrert, men utdeling av gratis frukt antas å kunne ha økt etterlevelsen. 

Ingen i eplegruppen rapporterte om problemer med epleinntaket. Flere av deltakerne i 

kiwigruppen rapporterte om problemer med løs mage, og studier har vist at kiwifrukt 

påvirker fordøyelsen (76;90). De fikk individuelle råd i forhold til dette. Rådene som 

ble gitt handlet om å innta kiwifrukten sammen med annen mat, ikke spise kiwifrukt 

på tom mage og å fordele inntaket utover dagen. Etter å ha fulgt rådene rapporterte 

deltakerne om bedring og at ”bivirkningene” av kiwifrukt var på et akseptabelt nivå. 

Siden studier har vist at absorpsjonen av lutein kan hemmes av andre karotenoider i 

kosten kan det tenkes at rådene kan ha påvirket biotilgjengeligheten av lutein (73). 
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5.1.4 Metode 

Blodtrykk varierer i løpet av døgnet og påvirkes av mange faktorer, og det kan være 

vanskelig å få gode mål på blodtrykk. Blodtrykksmålingene på kontor ble derfor utført 

med en kalibrert automatisk måler av sykepleier blindet for hvilken gruppe deltakerne 

hørte til. Målingene ble tatt etter minst fem minutters hvile og det ble regnet et snitt av 

de to siste av tre målingene. Disse standardiseringene ble gjort for å minimere 

feilkilder. Også de ambulatoriske blodtrykksmålerne var kalibrert. 

Blodtrykk  

I selve målesituasjonen er resultatet sårbart for stress, og kontorhypertensjon kan 

forekomme. En studie viser at omtrent 30 % kan ha kontorhypertensjon (91). Det er 

derfor fare for at det inkluderes personer med normalt blodtrykk i studie, siden 

kontorhypertensjon vil være størst første måling. På den andre siden kan argumenteres 

med at personer med kontorhypertensjon har økt risiko for hypertensjon og slag, og at 

dersom inklusjonskriteriene oppfylles ved inkludering bør deltakerne bli med i studien 

selv om de har lavere blodtrykk enn inklusjonskriteriene ved tidspunkt for 

randomisering (92). 

Det er en styrke at det også er målt ambulatorisk blodtrykk. I ambulatoriske målinger 

er kontorhypertensjon eliminert og man får et bilde av døgnvariasjonen basert på flere 

målinger (4). En svakhet ved ambulatoriske målinger av blodtrykket kan at døgnet 

som er valgt for målingene ikke er representativt for deltakernes liv. 

En av styrkene til matvarefrekvensskjemaer er at det kan registrere det generelle 

langtidsinntaket samtidig som det kan fange opp matvarer som er mindre hyppig brukt 

(93). Metoden egner seg bedre for å se på inntak i grupper enn for enkeltpersoner (93). 

Matvarefrekvensskjemaet som ble brukt i kostregistreringen er validert for en periode 

på tre måneder og blant personer med fedme (83). 

Kostintervju 
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Ved alle målinger av kosthold vil det kunne forekomme skjevheter (94;95). En av 

utfordringene ved bruk av matvarefrekvensskjema er mangelfull hukommelse av 

foregående inntak. Dette gjelder type, hyppighet og mengde av matvarer. Også ved 

estimering av porsjonsstørrelsen kan det forekomme feil. Rapportering av matinntak i 

kostintervjuet kan ha avveket fra det faktiske kostholdet fordi deltakerne unnlot å 

rapportere eller unngikk spesielle matvarer. En konsekvens av dette er underestimering 

av inntaket, og studier viser at det er underrapportering ved alle former for 

kostregistreringer (83;95;96). Det er ikke beregnet energibehov og grad av 

underrapportering siden kostholdsdata i denne studien er registrert for å se eventuelle 

forskjeller mellom gruppene og ikke vurdere inntaket av næringsstoffer. 

Opplevelsen av kostintervjuet som omfattende og krevende kan også ha ført til 

underrapportering. Kostintervju er imidlertid mindre tidkrevende enn prospektive 

målinger, og øker sannsynligheten for større deltakelse og mer representativt utvalg 

(87). 

Bearbeiding av kostintervjuene foregikk manuelt. Ferdige retter i MatPåData 5.0 er 

brukt, og når ikke tilsvarende retter var tilgjengelig i programmet ble det beregnet ut 

fra opplysningene i kostintervjuet og skjønn. Samme person utførte begge 

kostintervjuene på samme deltaker. I all plotting og behandling av data kan det oppstå 

feil, som tastefeil og feiltolking av intervju. To personer foretok og bearbeidet 

kostintervjuene. Tett samarbeid og erfaringsutveksling mellom disse skal ha sikret 

mest mulig lik fremgangsmåte i utførelsen og bearbeiding av kostintervjuet. 

MatPåData 5.0 hadde ikke verdier for lutein, men en annen masteroppgave fra samme 

studie vil se på forholdet mellom plasmanivåene av lutein og blodtrykk. 

IPAQ-målingene ble begge gangene utført for de syv foregående dagene. Fysisk 

aktivitet er derfor registrert for uken før oppstart av studien, og for siste uken i studien. 

Det ble ikke foretatt målinger underveis i studien, og det kan være endringer i fysisk 

Fysisk aktivitet 
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aktivitet underveis i studien som vi ikke har fanget opp ved kun å ha disse to 

målepunktene. 

IPAQ er en retrospektiv selvregistrering av aktivitet. Det kan være feilkilder ved 

målingen knyttet til hukommelse av fysisk aktivitet, og vurdering av kategori for 

aktiviteten. Dette kan føre til både over- og underrapportering. En valideringsstudie av 

7-dagers kortformen av IPAQ blant voksne i Sverige viste at total selvrapportert fysisk 

aktivitet var signifikant korrelert med gjennomsnittlig aktivitetsintensitet målt med 

akselerometer (97). Studien viste i tillegg at IPAQ overestimerte selvrapportert tid 

brukt på fysisk aktivitet. I masteroppgaven er imidlertid IPAQ ment brukt som et 

verktøy for å se om fysisk aktivitet endret seg på gruppenivå i løpet av studieperioden, 

og det er vist at IPAQ egner seg godt til å monitorere fysisk aktivitet på gruppenivå 

(98). Det er rimelig å anta at eventuell overrapportering vil være like stor ved begge 

målinger, og IPAQ-skjemaet oppfyller derfor det formålet den var tiltenkt i denne 

studien. 

Samme vekt ble brukt ved alle målingene for å unngå målefeil. 

Måling av kroppsvekt 
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5.2 Diskusjon av resultater 

I diskusjonen av resultater vil funnene for blodtrykk diskuteres først, før 

bakgrunnsvariablene kosthold, fysisk aktivitet og kroppsvekt diskuteres. 

5.2.1 Endring i blodtrykk 

Hovedfunnene i denne studien var at kiwigruppen hadde signifikant reduksjon i 

diastolisk kontormålt blodtrykk, diastolisk og systolisk ambulatorisk blodtrykk etter 

åtte uker sammenlignet med eplegruppen. For diastolisk kontormålt blodtrykk skyldtes 

forskjellen en signifikant reduksjon i kiwigruppen, mens det for systolisk og diastolisk 

ambulatorisk blodtrykk skyldtes en signifikant økning i eplegruppen. 

Dette er i tråd med OAS hvor man fant 6 mmHg lavere diastolisk og 7 mmHg lavere 

systolisk kontormålt blodtrykk i gruppen som spiste tre kiwifrukter daglig 

sammenlignet med kontrollgruppen (71). Selv om vi i denne studien har liten styrke, 

har vi styrket hypotesen om at kiwifrukt kan senke blodtrykket. Vi har ikke kartlagt 

hvilken mekanisme kiwifrukt virker via. Men ved å velge en kontrollfrukt som skiller 

seg fra kiwifrukt både i innhold av lutein og i antioksidantkapasitet, er teorien om at 

virkningsmekanismen er relatert til oksidativt stress støttet. 

Det er kun OAS som har sett på inntak av kiwifrukt og blodtrykk, og derfor diskuteres 

størrelsen på funnene opp mot andre intervensjoner for å redusere blodtrykket. 

I en åtte uker lang finsk intervensjonsstudie som så på inntak av bær og blodtrykk, fant 

man at systolisk blodtrykk ble redusert med 2 mmHg etter inntak av 200 gram bær 

daglig i åtte uker (53). Lengden og størrelsen på intervensjonen i den finske studien 

kan sammenlignes med intervensjonen med tre kiwifrukt daglig. Effekten av kiwifrukt 

på blodtrykk var større enn effekten av bær.  

DASH-kostholdet er den mest effektive kostintervensjonen for å redusere blodtrykk 

som er vist i studier, og reduserte blodtrykket hos personer med mild hypertensjon 

med 11 mmHg systolisk og 6 mmHg diastolisk systolisk (69). For normotensive var 

endringen i systolisk og diastolisk blodtrykk henholdsvis 4 mmHg og 2 mmHg (69). 
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Omlegging til DASH-kostholdet vil for mange kreve store endringer, mens 

intervensjonen med tre kiwi daglig er mindre krevende. Likevel er effekten av 

kiwifrukt i vår studie i størrelsesorden et sted mellom effekten av DASH hos 

hypertensive og normotensive. 

I en metaanalyse av vektreduksjonsintervensjoner ble det vist at en vektreduksjon på 5 

kg reduserte blodtrykket med 4 mmHg systolisk og 3 mmHg diastolisk (63). 

PREMIER-studien så på effekten av flere livsstilsendringer samtidig (66). Blant 

deltakere som fikk instruksjoner om etablerte hypertensjonsråd (vektreduksjon, 

saltreduksjon, økt fysisk aktivitet og alkoholmoderasjon) i tillegg til DASH-kostholdet 

ble blodtrykket redusert med 11 mmHg systolisk og 6 mmHg diastolisk. Effekten var 

størst blant deltakerne med hypertensjon, med en reduksjon på 14 mmHg systolisk og 

7 mmHg diastolisk. Effekten av kiwifrukt på blodtrykk er uavhengig av vektreduksjon, 

siden vi ikke fant endring i kroppsvekt. Effekten av kiwifrukt på blodtrykket er større 

enn ved en vektreduksjon på 5 kg, men mindre enn effekten av etablerte 

hypertensjonsråd sammen med DASH-kostholdet (63;66). Intervensjonen med tre 

kiwifrukt daglig er mindre krevende enn vektreduksjon og livsstilsendringene i 

PREMIER-studien. 

For systolisk og diastolisk ambulatorisk blodtrykk skyldtes forskjellen mellom 

gruppene en signifikant økning i eplegruppen fra randomisering til etter åtte uker. 

Blodtrykk kan variere med årstidene, og en studie fra Storbritannia viste at blodtrykket 

hos personer med mild hypertensjon var lavest i juli og høyest i desember (99).  

Oppstart for vår studie var i september og den ble avsluttet i desember. Det kan bidra 

til å forklare hvorfor forskjellen mellom gruppene skyldes økt blodtrykk i eplegruppen. 

Inntaket av kiwifrukt ser derfor ut til å ha forhindret den forventede økningen av 

blodtrykk. Flere forklaringer på sesongvariasjonen i blodtrykk har vært foreslått, blant 

annet vasokonstriksjon som følge av lavere temperaturer og redusert fysisk 

aktivitetsnivå vinterstid. Vi fant ingen forskjell mellom gruppene for endring av fysisk 

aktivitet i løpet av studieperioden, men svakheter ved metoden kan gjøre at det likevel 

er forskjeller som vi ikke har fanget opp. Sesongvariasjonen i temperatur har begge 

gruppene vært likt eksponert for siden alle deltakerne kom fra Osloområdet. Det 
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interessante er likevel forskjellen mellom gruppene, som viste signifikant lavere 

systolisk og diastolisk ambulatorisk blodtrykk etter inntak av kiwifrukt i åtte uker. 

En av årsakene til at vi ikke har fått signifikante funn for endring i eller mellom 

gruppene for systolisk kontormålt blodtrykk kan være at utvalget er lite og studien har 

liten styrke på 47 %. En årsak til at vi fikk lavere blodtrykkssenkning enn i OAS kan 

være at kontrollgruppen i vår studie fikk eple som kontrollgruppe, og all frukt kan 

tenkes å ha antioksidantkapasitet. Eple har imidlertid en FRAP på 0.25 mmol/100g, 

mens kiwifrukt har en mer enn fem ganger høyere antioksidantkapasitet (78). En slik 

effekt i kontrollgruppen vil eventuelt kunne bidra til en type 2 feil; at vi konkluderer 

med at det ikke er forskjell mellom gruppene mens det i virkeligheten er det. 

Analyser av blodtrykksendringene for kontormålt blodtrykk underveis i studien viste at 

det ikke var signifikant endring i eller mellom gruppene før etter åtte uker fra 

randomisering. Det kan tyde på at det tar tid før effekten av kiwifrukt gir utslag på 

blodtrykket, muligens fordi det tar tid å få opp plasmanivået av metabolitter som virker 

blodtrykkssenkende. 

5.2.2 Endring i kost, fysisk aktivitet og kroppsvekt 

Det var signifikant forskjell mellom kiwi- og eplegruppen for endring i inntak av 

vitamin C fra randomisering til etter åtte uker. Økt inntak av vitamin C i kiwigruppen 

var forventet siden kiwifrukt er rik på vitamin C. Tre kiwifrukter inneholder 177 mg 

vitamin C og kiwigruppen hadde etter åtte uker 114 mg høyere vitamin C-inntak 

sammenlignet med eplegruppen. Inntaket av kiwifrukt kan ha gått på bekostning av 

andre kilder til vitamin C, slik at økningen i vitamin C-inntak er noe mindre enn 

forventet ut fra det økte inntaket via kiwifrukt. Siden vitamin C er en antioksidant og 

oksidativt stress er foreslått som mulig årsak til forhøyet blodtrykk, kan det også 

tenkes at vitamin C eller andre antioksidanter i kiwifrukt kan være årsaken til 

blodtrykksreduksjonen. Kiwifrukt viste seg å være en av matvarene med høyest 

Endring i kost 
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antioksidantkapasitet, målt i FRAP. Studier på vitamin C og blodtrykk har imidlertid 

vist inkonsistente resultater (100). 

I kiwigruppen var det også reduksjon i inntak av energi og natrium etter åtte uker. Det 

var ikke signifikant forskjellig mellom gruppene, og natriumreduksjonen i 

kiwigruppen var relatert til energireduksjonen. Det kan tyde på at kiwifrukten har 

erstattet matvarer som inneholdt mer energi og natrium enn tre kiwifrukter. 

Kiwigruppen hadde flere utfordringer knyttet til fruktinntaket og fikk også flere råd 

om tilpasninger i forbindelse med kostholdet. Dette kan ha påvirket inntaket av 

næringsstoffer. Det er også en mulighet at endringen av inntaket av natrium og energi i 

kiwigruppen skyldes underrapportering. Dersom reduksjonen i inntaket av natrium er 

reell er det likevel snakk om en liten effekt på blodtrykket, siden reduksjonen var på 

386 mg og en metaanalyse viser at en reduksjon i inntak av natrium på 2 gram gav 

blodtrykksreduksjon på 4 mmHg systolisk og 2 mmHg diastolisk (35). 

Det var ingen signifikant endring i kroppsvekt eller fysisk aktivitet i eller mellom 

gruppene. Vektreduksjon og økning i fysisk aktivitet har vist seg å kunne gi redusert 

systolisk og diastolisk hvilende blodtrykk (63;64). Dersom det hadde vært forskjell 

mellom gruppene for en av eller begge variablene kunne dette ha forsterket eller 

maskert blodtrykksendringen. Dersom det hadde vært økning i fysisk aktivitet eller 

reduksjon av kroppsvekt i kiwigruppen kunne det ha bidratt til å forklare 

blodtrykksreduksjonen.  

Endring i fysisk aktivitet og kroppsvekt 

5.3 Etiske betraktninger 

Studien fikk pengestøtte fra butikkjeden KIWI i NorgesGruppen. Pengestøtten gjorde 

det mulig å forsyne deltakerne med gratis frukt, og på den måte legge til rette for et 

mer representativt utvalg og større etterlevelse. Studien var initiert og planlagt av 

forskere ved Avdeling for forebyggende medisin, og KIWI har ikke hatt innflytelse på 

planlegging, gjennomføring eller analysene i studien. 
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6 Konklusjon 

Det er forskjell i endringen av diastolisk kontormålt blodtrykk mellom gruppen som 

inntok tre kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple daglig i åtte uker hos 

personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-99 

mmHg. Kiwigruppen hadde etter åtte uker signifikant større reduksjon i diastolisk 

kontormålt blodtrykk. For systolisk kontormålt blodtrykk var det ikke signifikant 

forskjell i endring mellom gruppene etter åtte uker. 

Det er forskjell i endring av både systolisk og diastolisk ambulatorisk blodtrykk 

mellom gruppen som inntok tre kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple 

daglig i åtte uker hos personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk 

blodtrykk 85-99 mmHg. Kiwigruppen hadde etter åtte uker signifikant større 

reduksjon i systolisk og diastolisk ambulatorisk blodtrykk.  

Det er forskjell i endring i vitamin C-inntak mellom gruppen som inntok tre 

kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple daglig i åtte uker hos personer med 

systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-99 mmHg. 

Kiwigruppen hadde etter åtte uker signifikant økt inntak av vitamin C.  

Det er ikke forskjell i endring av fysisk aktivitet og kroppsvekt mellom gruppen som 

inntok tre kiwifrukter daglig og gruppen som inntok ett eple daglig i åtte uker hos 

personer med systolisk blodtrykk 130-159 mmHg og diastolisk blodtrykk 85-99 

mmHg.  

Til tross for at det ikke var endring i fysisk aktivitet og kroppsvekt fant vi en reduksjon 

i blodtrykk hos kiwigruppen sammenlignet med eplegruppen. Intervensjonen med tre 

kiwifrukt daglig er en enkel livsstilsendring, og funnene bør bekreftes i lengre og 

større studier. Resultatene fra hovedstudien avventes. Videre forskning behøves også 

for å undersøke hvilke mekanismer som er involvert i blodtrykksreduksjonen.  
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