
Prostatakræft og ernæring  
Et overblik over den aktuelle videnskabelige forskning i kostens indflydelse på 

prostatakræft.  
 
Indledning  

Prostatakræft er bortset fra hudkræft den mest almindelige form for kræft blandt 
amerikanske mænd. Sygdommen er med 13% nr. 2 på listen over årsager til kræftdødsfald 

blandt mænd (næstefter lungekræft). Flere end otte ud af 10 mænd med prostatakræft er 
over 65 år.  
 

Man skønner, at der vil komme ca. 179.300 nye tilfælde af sygdommen i USA i år, og at ca. 
37.000 mænd vil dø af sygdommen. Selvom man i løbet af de seneste 15 år i stigende grad 

har fokuseret på at påvise sygdommen ved hjælp af såkaldte markører, er dødstallet 
desværre uændret.  
 

I årene før man begyndte at screene for prostatasygdomme, havde en betydelig del af de 
patienter, som fik diagnosen prostatakræft, allerede udviklet metastaser på 

diagnosetidspunktet. Men med de fremskridt, der er sket inden for screeningsmetoderne i 
de senere år, får mange patienter nu stillet diagnosen tidligere, og man har derfor 
muligheden for at modtage en behandling, der kan helbrede sygdommen.  

 
De nuværende screening-procedurer for prostatakræft omfatter DRE (digital rektal 

eksploration - undersøgelse via endetarmen) og PSA (prostata-specifik antigen-test). Ved 
DRE føler lægen sig frem til uregelmæssige eller unormalt faste områder, som kan være en 
kræftknude på prostata.  

 
PSA-testen måler et protein, som prostatacellerne afsætter i blodet. Værdier på mindre end 

4 ng/ml anses for at være et normalt PSA-resultat. Værdier, der ligger over 10 ng/ml, 
anses for at være høje, og værdier mellem 4 og 10 ligger på grænsen til kræft.  

 
Jo højere PSA-værdien er, jo mere sandsynligt er det, at der er tale om kræft, men testen 
alene anses ikke for at give det endegyldige svar. Desuden kan man ikke omvendt slutte 

sig til, at en lav PSA-værdi er et udtryk for, at der ikke er kræftceller til stede. Man tager 
desuden aldersspecifikke PSA-referencerammer i betragtning. Kun en biopsi kan med 

sikkerhed bekræfte en prostatakræftdiagnose. Andre former for PSA-test omfatter 
sygdomsfri procent, PSA-velocitet, prostata-densitet (PSAD) og RT-PCR.  
 

American Cancer Society anbefaler, at alle mænd over 50 år får foretaget både PSA- og 
DRE-tests. Har man prostatakræfttilfælde i familien, eller tilhører den afro-amerikanske 

race, anbefaler organisationen screening tidligere end de 50 år.  
 
Sygdommen har stor indvirkning på vort samfunds sociale struktur. Ud over de 

følelsesmæssige aspekter ved at få stillet en kræftdiagnose oplever de fleste patienter, at 
den traditionelle behandling har bivirkninger, der ændrer deres livsførelse, f.eks. 

inkontinens og impotens.  
 
På trods af fremskridt inden for kirurgi og strålebehandling vil en lang række patienter 

opdage, at kræften vender tilbage efter behandlingen. Dette ses oftest som en stigning i 
blodets PSA-værdi.  

 
Derfor er man nu begyndt at interessere sig for ernæringens indflydelse på prostatakræft 
ikke blot som forebyggelse, men også som et supplement til den traditionelle behandling. 

En række prostatakræftcentre fokuserer i dag deres indsats på at afdække, om 
kostændringer kan ændre sygdommens forløb.  

 
Selvom man fortsat ikke kender årsagen til prostatakræft, har man slået fast, at der findes 
flere højrisikogrupper. Blandt de mest fremtrædende er afro-amerikanere og mænd, hvis 

familie tæller adskillige prostata-kræftpatienter. Yderligere risikofaktorer omfatter 
virkningen af androgener og andre hormoner, kost- og miljømæssige faktorer samt alder. 



Det er en almindeligt kendt, at yngre patienter oftest lider af en mere aggressiv form af 
sygdommen.  

 
Det er også en kendt sag, at der findes lavrisikogrupper. Prostatakræft er mest 
fremherskende i Nordamerika og det nordvestlige Europa, mens sygdommen kun er 

sparsomt udbredt i Asien, Afrika, Centralamerika og Sydamerika. Det er vigtigt at 
bemærke, at mænd, der er født i Asien og derefter immigreret til USA har en øget risiko for 

at dø af prostatakræft i forhold til mænd, der bliver boende i Asien.  
 
Forebyggelse af prostata kræft via kosten  

Kemoforebyggelse er betegnelsen for tilførsel af stoffer, der forhindrer en kræftsvulsts 
opståen eller hæmmer/forsinker udviklingen af kræftsygdommen. På baggrund af det 

øgede antal nye prostatakræfttilfælde, der hvert år diagnosticeres, er adskillige 
forskningscentre begyndt at fokusere på forebyggelse af kræft via kosten.  
 

Visse risikofaktorer for prostatakræft kan ikke kontrolleres, f.eks. race, alder og genetisk 
disposition, men der er også en række faktorer, som patienterne selv har kontrol over, 

f.eks. kost og fysisk aktivitetsniveau.  
 
Prostatakræft er et oplagt mål for kemoforebyggende strategier, dels fordi der er relativt 

mange, der lider af sygdommen, dels fordi den kan være "skjult" i lang tid. I løbet af de 
seneste år har man via både laboratorium- og kliniske forsøg fået øjnene op for visse 

stoffer, som kan anvendes kemoforebyggende. Forskningsresultaterne fra disse forsøg giver 
en indikation af, hvor effektivt og/eller skadeligt stoffet er. En række af disse stoffer og 
mulige indfaldsvinkler beskrives i de efterfølgende afsnit.  

 
Fedme  

Fedme er sat i forbindelse med en lang række kræftformer, bl.a. hormonrelaterede svulster 
og specielt prostatakræft. Overskydende kropsfedt har ved mange forsøg vist sig at kunne 

ændre hormonmønstrene i kroppen, bl.a. når det gælder kønshormonerne.  
Fordelingen af kropsfedt og ændringer i kroppens fedtprocent med stigende alder er sat i 
forbindelse med forskellige kroniske tilstande, herunder kræft. Ved en retrospektiv 

undersøgelse på baggrund af data fra den såkaldte Health Professionals Follow-Up Study 
slog Giovannucci et al. fast, at fedme i barndommen formentlig har en stærk indflydelse på 

prostatakræfts udvikling.  
 
Tymchuk et al. satte 27 stærkt overvægtige mænd på et tre uger langt program 

omfattende en kost med få kalorier og mange fibre samt daglig motion. Man fandt frem til, 
at de mænd, der havde en normal PSA-værdi ved forsøgets start, ikke udviste nogen 

signifikant reduktion i PSA-værdien, hvorimod værdien faldt hos samtlige de mænd, der 
havde en forhøjet værdi (>2,5 ng/ml) ved forsøgets start. Blodets indhold af kønshormon-
bindende globulin (SHBG) steg, hvilket resulterede i en lavere mængde fri testosteron og 

dermed en lavere mængde mandligt kønshormon til at øve indflydelse på prostata.  
 

Kostfedt  
Epidemiologiske forsøg tyder på, at der er en direkte sammenhæng mellem indtaget af fedt 
fra kosten og antallet af tilfælde af prostatakræft. Mænd, som spiser en kost med 30-40% 

fedt, har vist sig at have en større risiko for at udvikle prostatakræft i forhold til mænd, der 
indtager en kost med mindre end 30% fedt.  

 
I forbindelse med en undersøgelse af kostens rolle i befolkningsgrupper med lav risiko for 
prostatakræft fandt Lee et al. frem til, at både fedtindtaget og fedtenergiprocenten var 

statistisk set signifikant højere end hos kontrolpersonerne. De konkluderede, at selv i 
lavrisikogrupper er der en direkte sammenhæng mellem mængden af kostfedt og 

udviklingen af prostatakræft.  
 
I et befolkningsbaseret kontrolforsøg foretaget af West et al., hvor man undersøgte kostens 

sammenhæng med prostatakræft, tyder resultaterne på, at indtaget af fedt fra kosten kan 
øge ældre mænds risiko for at udvikle aggressive kræftsvulster.  



 
Forsøgene har typisk vurderet sammenhængen mellem mættet og umættet fedt og disse to 

typers indvirkning på prostatakræft. Der synes at være en stærk sammenhæng mellem 
mættet fedt, specielt animalsk, og udviklingen af prostatakræft. Nogle forsøg har tilskrevet 
denne sammenhæng den indvirkning, animalsk fedt har på hormonsystemet.  

 
Da Bravo et al. undersøgte kostens og fedmes indflydelse på prostatakræft blandt 90 

mænd i Madrid, viste resultaterne, at en kost indeholdende store mængder animalsk fedt 
og for en stor dels vedkommende bestående af kød øgede risikoen for at udvikle 
prostatakræft.  

 
Fradet et al. foretog en prospektiv undersøgelse af sammenhængen mellem indtaget af 

kostfedt og chancen for at overleve prostatakræft. Man fandt frem til, at indtagelse af 
mættet fedt havde en signifikant sammenhæng med sygdomsspecifik overlevelse. 
Sammenlignet med mænd i den laveste tredjedel med hensyn til indtagelsen af mættet 

fedt havde de, der befandt sig blandt den øverste tredjedel, en tre gange så høj risiko for 
at dø af prostatakræft.  

 
Hayes et al. foretog et befolkningsbaseret kontrolforsøg i tre geograriske områder af USA 
for at vurdere årsagerne til den racemæssige forskel i antallet af sygdomstilfælde. I dette 

forsøg fandt man en sammenhæng mellem et større indtag af fedt fra animalske kilder og 
en øget risiko for prostatakræft blandt sorte og til fremskreden prostatakræft blandt sorte 

og hvide. En nedsættelse af fedtindtaget fra animalske kilder viste sig at kunne give færre 
tilfælde og et lavere dødstal som følge af prostatakræft, specielt i højrisikogrupper som 
afro-amerikanere.  

 
Andre forskere undersøger specifikke fedtsyrers rolle. Netop nu er man ved at evaluere 

sammenhængen mellem omega-3 og omega-6 fedtsyrer og prostatakræft. Omega-3 
fedtsyrer synes at have en beskyttende indvirkning på prostatakræftsvulsters vækst og 

udvikling, mens omega-6 fedtsyrer har vist blandede resultater.  
 
Fibre  

Fibre har været genstand for forsøg i forbindelse med mange forskellige kræftformer, men 
er primært kendt for sin sammenhæng med kræft i tyktarmen. Forskerne har tilskrevet 

fibrenes kræfthæmmende virkning deres evne til at øge afføringens volumen, nedsætte 
transit-tiden og binde kræftfremkaldende stoffer og dermed reducere risikoen for, at disse 
optages i kroppen.  

 
Der synes at være en omvendt sammenhæng mellem antallet af tilfælde af prostatakræft 

og kostfiberindtaget. Kostfibre fungerer ved at binde den cirkulerende mængde testosteron 
og andre kønssteroider og kan dermed muligvis reducere antallet af prostatakræfttilfælde 
og bremse udviklingen af sygdommen.  

 
Man har også fundet en omvendt sammenhæng mellem blodets indhold af testosteron og 

østradiol og indtaget af kostfibre. Disse faktorer er muligvis medvirkende til den indflydelse 
kostfibrene har på prostatakræft. Eftersom kostfibre kommer fra planter, som giver 
yderligere fordele i form af antioxidanter, er det svært at påpege den egentlige 

sammenhæng mellem kostfiberindtagelse og prostatakræft.  
 

Antioxidanter  
Skader som følge af iltning menes at hæmme kroppens evne til at beskytte sig mod visse 
kræftformer, bl.a. prostatakræft. Antioxidanter er stoffer, som menes at hjælpe kroppen til 

at beskytte sig mod iltningsskader ved enten at hæmme dannelsen af frie radikaler eller 
ved at beskytte celler mod skader som følge af frie radikalers angreb. Frie radikaler er 

atomer eller grupper af atomer, som indeholder mindst en uparret elektron, som har 
potentialet til at forårsage iltningsskader på kroppens celler.  
 



Mange forskere har undersøgt den rolle, blodets indhold af antioxidanter spiller for 
indikationen af iltningsstatus. For nylig har man identificeret yderligere markører for 

iltningsbelastning og -skader.  
 
Iltningsbelastning er blevet identificeret som en plausibel forbindelse mellem kost og 

prostatakræft. TBARS, thiobarbitursyre-reagerende stoffer, er blevet identificeret som 
markører for iltningsbelastning. TBARS er en målestok, der anvendes til at måle 

iltningsbelastning og lipid-peroxidation (forharskning af fedtstoffer) i membranerne.  
 
Da Biri et al. målte TBARS-værdien i 10 kræftramte og 10 raske vævsprøver fra 

menneskelige prostata, fandt man frem til, at TBARS-værdien var højere i det kræftramte 
væv i forhold til det raske væv. Den øgede koncentration af TBARS i kræftvævet tyder på 

iltningsbelastning og øgede harskningsreaktioner.  
 
Muindi et al. iagttog en forøgelse af blodets indhold af TBARS hos prostatakræftpatienter i 

forhold til kontrolgruppen og fandt en positiv sammenhæng mellem et højt indhold af lipid-
peroxider og hurtig nedbrydning.  

 
8-hydrodeoxyguanosine (8-0HdG) er en markør for iltningsskader. Man har fundet ud af, at 
iltradikalers og andre reaktive arters beskadigelse af DNA sker i kroppen på trods af 

tilstedeværelsen af forskellige antioxidanter og naturlige forsvars- og reparationssystemer. 
Beskadigelse af DNA menes at bidrage væsentligt til den aldersrelaterede udvikling af 

kræft, herunder prostatakræft.  
 
8-0HdG er kendt for at være en effektiv markør til bestemmelse af DNA-skader som følge 

af frie radikaler. Til dato er der ikke offentliggjort forskningsresultater vedr. 
sammenhængen mellem 8OHdG og prostatakræft, men man har undersøgt stoffets 

sammenhæng med andre kræftformer. Gennemsnitsindhold af 8-0HdG har vist sig at være 
højere hos kræftpatienter end hos kontrolpersoner.  

 
C-vitamin 
C-vitamin spiller mange roller i kroppen enten som co-enzym eller som co-faktor. Kendte 

mekanismer omfatter dets rolle i dannelsen af kollagen, dets immunstyrkende egenskaber 
(fremmer modstandskraften mod infektioner) og dets evne til at arbejde synergistisk 

sammen med andre vitaminer og mineraler.  
 
C-vitamin kan ikke produceres af menneskekroppen og skal derfor tilføres via kosten. 

Fødevarekilder til C-vitaminer er citrusfrugter, rå bladgrønsager og tomater.  
 

Tidligere forsøg har vist, at blodets indhold af C-vitamin har en omvendt proportional 
sammenhæng med kræft. Menon et al. undersøgte C-vitaminets rolle til behandling af to 
androgen-uafhængige prostatakræftcellearter. C-vitamin viste sig at være dosis- og 

tidsafhængigt i stand til at hæmme celledelingen og cellevæksten ved produktion af 
brintoverilte. Dette resulterede også i en nedsættelse af cellernes levedygtighed, og 

thymidin-indlemmelse i DNA tyder på, at C-vitamin hæmmer svulstvækst i kraft af sin 
produktion af reaktive iltarter.  
 

Da Daviglus et al. gennemførte et prospektivt forsøg for at evaluere indtaget af C-vitamin 
og risikoen for prostatakræft, fandt man frem til en positiv sammenhæng mellem C-

vitaminindtaget og den generelle chance for at overleve prostatakræftsygdommen. Der har 
dog været tale om en del modstridende eller ikke-eksisterende sammenhænge, så der er 
behov for yderligere forskning for at undersøge sammenhængen mellem C-vitamin og 

prostatakræft.  
 

E-vitamin  
E-vitamin findes i stor udstrækning i fødevarer med nødder, frø og frøolier som de bedste 
kilder. E-vitamin er kendt for sin evne til at kvæle frie radikaler og forebygge iltningen af 

flerumættede fedtsyrer.  
 



Man formoder, at den kemoforebyggende virkning ved E-vitamin over for prostatakræft 
stammer fra vitaminets stærke antioxiderende egenskaber og dets rolle i reduktionen af 

iltningsbelastningen.  
 
Mange forsøg har vurderet sammenhængen mellem E-vitaminindholdet i blodet og 

prostatakræft, men resultaterne har været blandede. Der er påvist et omvendt forhold ved 
vurdering af data vedr. E-vitaminindtag fra kost og prostatakræft.  

 
Sigounas et al. fandt frem til, at E-vitamin på en dosisafhængig måde hæmmer 
formeringen af prostatakræftceller. I en række laboratorieforsøg undersøgte Fleshner et al. 

den supplerende virkning ved E-vitamin i mus med transplanterede prostatakræftceller 
(LNCaP) ved indtagelse af en kost med et stort fedtindhold. Man fandt her frem til, at den 

gruppe mus, der ikke fik E-vitamintilskud, udviste den højeste LNCaP-cellevækst. Disse 
data understøtter teorierne om, at E-vitamin spiller en vigtig rolle for kemoforebyggelsen.  
 

Heinonen et al. undersøgte virkningen af tilskud af alfa-tocoferol og beta-caroten - enten 
separat eller samlet - på prostatakræft i gennemsnit 6,1 år blandt mandlige rygere. Selvom 

ingen af de to stoffer havde nogen indvirkning på det tidsrum, der forløb mellem diagnose 
og død, kunne man iagttage, at der var 32% reduktion i antallet af tilfælde af 
prostatakræft og en 41 % lavere dødsrate blandt de forsøgsdeltagere, som fik alfa-

tocoferol sammenlignet med kontrolgruppen.  
 

Forskerne konkluderede, at lang tids tilskud af alfa-tocoferol i betydelig grad er i stand til at 
reducere antallet af tilfælde af prostatakræft og dødsfald som følge af sygdommen blandt 
mandlige rygere.  

 
Soja  

Når man kigger på kostvanerne i de lande, som har et lavt antal tilfælde af prostatakræft, 
er der specielt én fødevare, der går igen, og som mangler i den traditionelle vestlige kost, 

nemlig soja. Yderligere epidemiologiske undersøgelser viser, at der er et omvendt 
proportionalt forhold mellem indtagelse af soja og dødsfald som følge af kræft.  
 

Ved vurdering af soja i laboratorietests har forskere fundet frem til, at soja indeholder en 
række kendte kræfthæmmende ingredienser. Protease-hæmmere og saponiner har vist sig 

at kunne beskytte celler mod de skadelige virkninger ved bestråling og frie radikaler. Disse 
stoffer er blevet isoleret i sojaprodukter og har en kræftbeskyttende mekanisme. Fytater, 
som også findes i soja, er kendt for at kunne fremme immunforsvaret og forebygge 

dannelsen af frie radikaler.  
 

Det, der gør soja til en unik fødevare, er dets specifikke planteøstrogener. Disse 
planteøstrogener er 100.000-del så stærke som naturligt østrogen og fungerer som svage 
østrogener i kroppen. Man har specielt udforsket planteøstrogenernes rolle ved 

hormonrelaterede kræftformer som bryst- og prostatakræft.  
 

Genistein (5,7,4'-trihydroxyisoflavon), som er et isoflavon i soja, har været genstand for en 
lang række forsøg med prostatakræftpatienter. Genistein har vist sig at kunne hæmme 
væksten i prostatakræftceller både androgen-uafhængigt og androgen-afhængigt. 

Genisteins funktion synes at være at virke på kræftceller og ikke på normale raske celler. 
Desuden er genistein muligvis i stand til at differentiere mellem en kræftcelle og en normal 

celle.  
 
Genistein har også vist sig at kunne hæmme tyrosin-kinasen og påvirke andre enzymer, 

der er involveret i udviklingen af kræft. Et nyligt offentliggjort forsøg fra Japan har vist, at 
stærkt koncentreret genistein er i stand til at hæmme den angiogenese (dannelse af 

blodkar), som fører til en ændring af blodstrømmen i en svulst.  
 
Isoflavoner optages fra spiselige sojabønner og kan måles i urinen og i blodet. Et øget 

indhold af isoflavoner i blodet og i urinen er blevet sat i forbindelse med en nedsat risiko 



for prostatakræft. Man har påvist signifikante mængder af genistein i menneskets 
prostatavæske.  

 
Soja-isoflavonet genisteins nøjagtige virkemekanisme er netop nu genstand for 
videnskabelig vurdering. Man er ved at igangsætte en række kliniske forsøg, der sigter mod 

at forstå og vurdere den rolle, soja og planteøstrogener spiller i behandlingen af 
prostatakræft.  

 
Selen  
Selen er et essentielt sporstof med antioxiderende egenskaber. Det er i stand til at udrydde 

frie radikaler, og det beskytter celle- og organelmembraner mod iltningsskader. Den 
underliggende mekanisme i forholdet mellem selen og prostatakræft er endnu ukendt. Man 

har påvist et omvendt proportionalt forhold mellem selen i kosten og risikoen for at udvikle 
prostatakræft. Selen har vist sig at kunne hæmme væksten i prostatakræftceller.  
 

I de videnskabelige forsøg, der har analyseret forholdet mellem blodets indhold af 
antioxidanter og prostatakræft, synes selen at have det mest konsistente omvendt 

proportionale forhold. Adskillige prospektive forsøg med deltagelse af blandede 
befolkningsgrupper er udført for at undersøge selenindholdet i blodet og dets påvirkning af 
risikoen for prostatakræft. Hovedparten af disse forsøg har vist, at prostatakræftpatienter 

generelt har et lavere indhold af selen i blodet i forhold til kontrolpatienter.  
 

Redman et al. fandt frem til, at når selenomethionin testes mod prostatakræftceller, udviser 
disse en dosis-afhængig hæmning af væksten. Virkemekanismen menes at ske gennem 
apoptose (celledød). Forskerne konkluderede, at der er forskel i svulstcellers og normale 

cellers følsomhed over for selenomethionin.  
 

Kliniske forsøg har desuden vist, at selentilskud muligvis har en kemoforebyggende 
indvirkning på prostatakræft.  

 
Clark et al. gennemførte et 10 år langt forsøg med i alt 974 mænd med tidligere enten 
basalcelle- eller hudcelle-carcinom. Mændene fik tilfældigt enten et dagligt tilskud på 200 

mikrogram selen eller placebo. Patienterne blev behandlet i gennemsnitligt 4,5 år og fulgt i 
gennemsnitligt 6,5 år.  

 
Forskerne konkluderede, at selenbehandlingen gav en signifikant (63%) reduktion i det 
sekundære endepunkt i antallet af prostatakræfttilfælde i løbet af forsøget.  

 
Clark et al. anvendte selenmethionin som den primære selentilskudsform i forsøget.  

 
A-vitamin  
A-vitamin er et fedtopløseligt vitamin. Betegnelsen dækker alle retinoider, der har al-trans 

retinols biologiske aktivitet. A-vitamin som sådan findes kun i animalske fødevarer, f.eks. 
lever, fedtholdig mælk, æggeblomme, fedtholdig ost, smør og helleflynder. Caroten-former 

og provitamin, som omdannes til A-vitamin, findes i grønne og gul-orange bladgrønsager.  
 
Retinoider har i en række præ-kliniske og kliniske situationer vist sig at have en betydelig 

kræfthæmmende aktivitet. Adskillige forsøg på mennesker har vist en direkte 
sammenhæng mellem indtaget af retinol (A-vitamin) og risikoen for at udvikle 

prostatakræft; andre forsøg har vist enten en omvendt eller ingen sammenhæng ved 
indtagelse af beta-caroten (den primære form for provitamin A) og risikoen for 
prostatakræft.  

 
Hsing et al. påviste en omvendt proportional sammenhæng mellem blodets indhold af 

retinol og risikoen for prostatakræft, hvorimod man ikke fandt nogen sammenhæng af 
betydning med beta-caroten, lycopen eller tocoferol.  
 

Pasquali et al. undersøgte mængden af endogent retinol og retinolsyre i normalt 
prostatavæv ved godartet prostatahyperplasi (BPH) og i kræftramt prostatavæv og fandt 



frem til, at prostatakræftvævet indeholdt 5-8 gange mindre retinolsyre end det normale 
væv eller BPH-vævet. Desuden opdagede de, at prostatavæv udtrykker dehydrogenaser, 

som er i stand til at omdanne retinol til retinolsyre ved mellemkomst af retinaldehyd, og at 
cellekernens retinolsyrereceptorer, alfa, beta og gamma, udtrykkes i normalt væv og 
svulstvæv. Forfatterne konkluderede, at deres forsøg viser, at retinoider spiller en rolle i 

prostatas fysiologi og muligvis også i patofysiologien ved prostatakræft.  
 

Reichman et al. analyserede forholdet mellem målinger af blodets indhold af A-vitamin ved 
undersøgelsens start (1971-1975) og efterfølgende udvikling af prostatakræft. 
Undersøgelsen omfattede 2.440 mænd i alderen fra 50 år og opefter, som blev fulgt i 

gennemsnitligt 10 år i regi af National Health and Nutrition Examination Survey I 
Epidemiologic Follow-up Study (1981-1984). Man observerede en omvendt sammenhæng 

mellem A-vitaminindholdet i blodet og antallet af prostatakræfttilfælde.  
 
Carotenoider  

Carotenoider er de stoffer, som giver frugter og grønsager deres gule, orange og røde 
farver. Nogle carotenoider har potentiel A-vitamin-aktivitet.  

 
Kostfaktorer, der påvirker optagelsen af carotenoider, omfatter bl.a. kostfedtets mængde 
og oprindelse, mængden af carotenoider og fødevarernes fordøjelighed. De to carotenoider, 

der er mest interessante i forbindelse med prostatakræft, er beta-caroten og lycopen.  
 

Beta-caroten  
Beta-caroten er den mest almindeligt forekommende af carotenerne, og stoffet giver 
orange farve til frugter og grønsager, herunder pink grapefrugt, ananas, appelsiner, 

tomater, rød og grøn peber og gulerødder. Adskillige kliniske forsøg har ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem indtagelse af beta-caroten/blodindhold af beta-caroten og risikoen 

for udvikling af prostatakræft - mens andre forsøg har påvist en omvendt sammenhæng 
mellem indtaget af beta-caroten/blodets indhold af stoffet og risikoen for prostatakræft.  

 
Lycopen  
Carotenoidet lycopen giver rød farve til frugter og grønsager. Man tænker oftest på tomater 

i forbindelse med lycopen, idet 80% af den lycopen, vi får fra kosten, stammer fra tomater 
og tomatprodukter. Kostindtag af tomater og tomatprodukter med lycopen er i nyligt 

offentliggjorte undersøgelser sat i forbindelse med en reduceret risiko for prostatakræft.  
 
Da Rao et al. undersøgte lycopen-indholdet i blod og væv fra prostatakræftpatienter, 

iagttog forskerteamet en signifikant lavere mængde lycopen blandt kræftpatienterne i 
forhold til kontrolgruppepersonerne.  

 
Gann et al. gennemførte en prospektiv analyse af plasmakoncentrationer af adskillige af de 
vigtigste antioxidanter og sammenholdt disse med risikoen for prostatakræft og fandt frem 

til, at lycopen var den eneste antioxidant, som fandtes i betydeligt lavere gennemsnitlige 
mængder hos kræftpatienter i forhold til kontrolgruppepersoner.  

 
Giovannucci et al. foretog en prospektiv følgegruppeundersøgelse for at fastslå 
sammenhængen mellem carotenoider, retinol, frugter og grønsager på den ene side og 

risikoen for at udvikle prostatakræft på den anden. På baggrund af data fra et 
kostspørgeskema hævder de, at indtagelse af lycopen og andre stoffer fra tomater muligvis 

kan reducere risikoen for prostatakræft.  
 
Andre målte carotenoider viste sig ikke at have nogen sammenhæng med 

prostatakræftrisikoen i denne undersøgelse. Man konkluderede, at resultaterne 
understøtter anbefalingerne om at øge indtagelsen af grønsager og frugt som et led i 

reduktionen af kræftrisikoen, og at tomatbaserede fødevarer formentlig er særligt nyttige i 
denne forbindelse.  
 

Grøn te  



Grøn tes indvirkning på prostatakræft er blevet undersøgt i laboratorieforsøg, på 
dyremodeller og på epidemiologisk niveau.  

 
Epidemiologiske iagttagelser har antydet, at der eksisterer et omvendt forhold mellem 
indtagelse af grøn te og antallet af prostatakræfttilfælde og prostatakræftdødsfald. 

Laboratorieforskning har vurderet den gruppe af indholdsstofferne i grøn te, som kaldes 
polyfenoler, for at påvise deres sammenhæng med prostatakræft.  

 
Forskerne har fundet frem til, at grøn te er svulsthæmmende og kræftforebyggende på 
grund af polyfenolernes evne til at nedjustere ornithin decarboxylase (ODC) - et enzym, 

som kommer særligt kraftigt til udtryk hos prostatakræftpatienter - og hæmme dannelsen 
af kolonier, begge dele dosisafhængigt.  

 
Epigallocatechin-3-gallat (EGCG) synes at være den kraftigste catechin, fordi det er i stand 
til at hæmme LNCaP-vækst og fremkalde apoptose (celledød) ved at reducere DNA-

fragmentering og kernemorfologi. Når EGCG blev indsprøjtet i mus, der havde fået tilført 
både androgen-immune og androgen-undertrykte menneskelige prostatakræftceller, kunne 

man iagttage en hæmning af cellevæksten, og svulststørrelsen blev reduceret for begge 
kræftcellers vedkommende. EGCG har også vist sig at hæmme type 1 5 alfa-reduktase.  
 

Konklusioner  
Årsagen til prostatakræft er sandsynligvis en kombination af genetiske og miljømæssige 

faktorer. Det synes at være sikkert, at kostfaktorer spiller en rolle for udviklingen af og 
reduktion af risikoen for prostatakræft.  
 

Der er behov for yderligere forskning med henblik på at fastslå, om det er de fødevarer, der 
indeholder næringsstofferne, eller det er næringsstofferne i sig selv, der fungerer 

kemoforebyggende mod kræft.  
 

Det er tydeligt, at der må udvikles et program, som kan forebygge udviklingen af 
prostatakræft, forbedre behandlingen af sygdommen og forebygge tilbagefald.  
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