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Sammanfattning 
 
Resultat från epidemiologiska studier har antytt att flavonolrik kakao sänker blodtrycket. Detta sker 

troligen genom att flavonoider i kakao leder till aktivering av eNOS som sedan katalyserar NO-

syntesen i kärlendotel vilket leder till vasodilation och sänkt blodtryck. En nyare studie har funnit 

att kakao dessutom inhiberar enzymet ACE. Mycket tyder även på att NO-koncentrationen är 

kopplad till ACE-aktiviteten då dessa faktorer visat sig följa varandra inverst vid varierande doser. 

Det finns också ett samband mellan ACE-genotyp och serumnivåer av ACE. Någon dosberoende 

effekt av kakao på blodtrycket har inte påvisats, men ihållande dosering med kakao över en längre 

period visar på en progressiv sänkning av blodtrycket. Inga biverkningar har rapporterats, men fett 

och socker i kakao kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med blodtrycksbehandling 

är prevention av nyss nämnda sjukdomar och adekvat blodtryckssänkning krävs därmed för att en 

behandling ska kunna övervägas. Än så länge ses endast en signifikant men inte en tillräcklig 

blodtryckssänkande effekt av kakao. Dessutom saknas studier som visar att kakao förebygger 

kardiovaskulära händelser, exempelvis hjärtinfarkter. Vidare studier krävs innan kakao kan 

rekommenderas som behandling. 
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SUMMARY 
 

Cocoa is a flavonoid found in dark chocolate that is said to affect blood pressure. 

The long-standing hypothesis is that the flavanols in cocoa increase the nitric oxide 

(NO) synthesis in the endothelial cells lining arterial walls. Before this theory was 

put forth, a Harvard professor intended a study based on the hypothesis that low 

blood pressure is tied to genetic disposition. On a cluster of islands off the coast of 

Panama, a native population known as Kuna Indians had lived in isolation for 

hundred of years with notably low blood pressure. These Indians became the focal 

point of the professor’s study, which aimed to find a protective gene against 

hypertension. During his research, however, he found that Kuna Indians who 

moved to the mainland were not able to maintain low blood pressure and, thus, the 

supposition of a genetic origin was overthrown. Other markers were explored, the 

most notable of which were the five cups of cocoa the Indians consumed on a daily 

basis. The flavanol content in this cocoa was found to be markedly higher than the 

flavanol content in commercial chocolate. It was also discovered that cocoa 

stimulates an endogenous NO synthesis. The exact mechanism of this was 

determined later: the human body has an innate nitro-glycerine function which 

stems from endothelial cells in arterial walls. These cells synthesize NO which 

enters arterial muscle cells and inhibit their contraction, causing vasodilation.  

 

A Cochrane article reviewed the effect cocoa has on blood pressure by analysing 

twenty randomized clinical trials. These included articles found there showed a 

small but significant decrease in blood pressure. This finding is the basis of this 

paper, which aims to explore the effect of cocoa on blood pressure and the principal 

mechanisms behind it. A recent study found that cocoa inhibited angiotensin-

converting enzyme (ACE). The same study also finds a correlation between NO 

and ACE-inhibition, as well as between ACE-genotype and serum levels of ACE. 

Another study investigated a dose-response effect of cocoa with no affirming 

results. Cocoa treatment over a longer period of time does, however, seem to lower 

blood pressure. No adverse effects have been reported, but the sugar and fat in 

cocoa could cause diabetes and cardiovascular disease.  

 

The aim of hypertension treatment and management is to prevent major 

cardiovascular disease such as stroke and myocardial infarction; thus, treatment has 

to reduce blood pressure sufficiently. Cocoa has thus far merely shown a significant 

effect and not an adequate one. Further studies are required before cocoa can be an 

advisable treatment. 
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FÖRKORTNINGAR 

 
ABPM – ambulatorisk blodtrycksmätning 

 

ACE – angiotensinkonverterande enzym 

 

ARB – angiotensin II typ 1-receptorblockare 

 

BAR – brachial artery reactivity 

 

cGMP – cykliskt guanosinmonofosfat 

 

DBP – diastoliskt blodtryck 

 

BMI – body mass index 

 

DASH – dietary approaches to stop hypertension 

 

eNOS – endotelialt kväveoxidsyntas 

 

FMD – flödesmedierad dilation 

 

GTP - guanosintrifosfat 

 

HCl – saltsyra  

 

HUVEC – human umbilical vein endothelial cells 

 

L-NMMA – N
G
-monomethyl-L-arginine, en eNOS inhibitor 

 

NaCl – natriumklorid  

 

NO – kväveoxid  

 

NOS – kväveoxidsyntas  

 

RAAS – renin-angiotensinsystemet 

 

PBS – phosphate buffered saline 

 

PCR – polymerase chain reaction 

 

REA – radioenzymatic assay 

 

SBP – systoliskt blodtryck 
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MÄTMETODER OCH BEGREPP 
 

ACE genotyp  

ACE är den gen som kodar för enzymet ACE och kan finnas i 2 former, I och D. 

Genotypen bestäms av basparsinsertion (I) alternativt basparsdeletion (D) av ett 287 

baspar långt DNA-fragment i intron 16. Denna polymorfism benämns som II, ID 

eller DD. Individer med genotypen DD har generellt högre serumkoncentrationer av 

ACE än individer med genotyperna II och ID
1, 2

.  

 

Ambulatorisk blodtrycksmätning 

Ambulatorisk blodtrycksmätning mäter blodtrycket över 24 timmar och ger därmed 

en bild över hur blodtrycket varierar beroende på aktivitet
3
. 

 

Brachial artery reactivity 

Brachial artery reactivity (BAR) är ett mått på endotelcellsfunktion
4
.  

 

Elektrofores 

Elektrofores används för att separera partiklar. I ett elektriskt fält vandrar de 

elektriskt laddade partiklarna mot minus eller plus
5
. 

 

Flow-mediated dilation 

Flow-mediated dilation (FMD) är ett effektmått på endotelcellsfunktionen. 

Endotelet upprätthåller vaskulär tonus via svar på genomblödning i organ och 

vävnader och reglerar på så sätt blodflödet genom kärlen
6
.  

 

Hardy-Weinbergs lag 

Hardy-Weinbergs lag innefattar en beräkning av variationer av en genotyp inom en 

specifik population
7
.  

 

Konfidensintervall 

Konfidensintervall är en relativ uppskattning av den osäkerhet som följer mätningar 

av olika parametrar
8
.  

 

Phosphate buffered saline 

Phosphate buffered saline (PBS) är en isoton saltlösning som används vid odling av 

cellkulturer, bland annat för tvättning av celler
9
. 

 

Polymerase chain reaction 

Polymerase chain reaction (PCR) är en metod i vilken ett kort DNA-segment 

kopieras och förlängs så att DNA-analys kan genomföras
10

.  

 

P-värdet 

P-värdet beräknar sannolikheten att nollhypotesen kan förkastas. Nollhypotesen 

som antas är oftast ingen skillnad mellan populationsgrupperna
11

. 
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INTRODUKTION 

 

Bakgrund  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett stort folkhälsoproblem och är den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige såväl som i världen
12

. År 2012 avled 34950 kvinnor och 

34005 män i Sverige som följd av hjärt-kärlsjukdomar
13

. Därmed finns det 

utrymme att, utöver redan etablerade läkemedelsbehandlingar, överväga 

behandlingar som skulle kunna förbättra utsikten inom kardiovaskulär mortalitet. 

Många olika dieter har testats, exempelvis medelhavskost och DASH-dieten som 

har visats sänka blodtrycket och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Kakao- och 

chokladkonsumtion har i epidemiologiska studier också visat positiv korrelation 

med sänkta blodtrycksnivåer. Mekanismen som kan förklara varför 

chokladkonsumtion har effekter på blodtrycket har varit okänd och gett upphov till 

flertalet studier
14-18

. Den överensstämmande hypotesen har dock varit att 

flavonoider, som det finns gott om i choklad, ökar syntesen av kväveoxid (NO) i 

endotelceller i blodkärlen, vilket bidrar till vasodilation och därmed sänkt 

blodtryck
19

.  

 

En review-artikel från Cochrane-institutet har undersökt effekten av kakao på 

blodtrycket mot bakgrunden att nyare studiers resultat inte matchade resultaten från 

äldre meta-analyser
19

. I denna meta-analys ingick 20 randomiserade kliniska 

prövningar som mötte inklusionskriterierna. Slutsatsen var att kakao hade en liten 

men signifikant påverkan på blodtrycket. En nyligen genomförd studie vid 

Hälsouniversitet i Linköping påvisar att kakao har en inhiberande effekt på enzymet 

angiotensin-converting enzyme (ACE)
14

.  
 

Historien om kakao och dess hjärt-kärlpositiva effekter började på en grupp öar 

utanför Panamakusten. Dessa öar befolkas av Kunaindianer, som levt isolerade från 

omvärlden i över 500 år och har noterbart låga blodtrycksvärden som dessutom inte 

ökar med åldern. Genetiska anlag troddes ligga till grund för detta och var 

fokalpunkten för den studie som Norman Hollenberg, professor vid Harvard 

Medical School, genomförde i ett försök att finna gener som skyddar mot högt 

blodtryck. Han fann dock att de Kunaindianer, som flyttat ifrån ön till fastlandet, 

inte hade samma låga blodtrycksvärden. Den genetiska hypotesen fick därmed 

förkastas när det visade sig att kost, där salt var en särskild biomarkör, och stress 

kunde påverka blodtrycket. Istället var det intressantaste fyndet exakt hur mycket 

kakao invånarna på ön konsumerar under en dag. Som dryck var det minst fem 

koppar om dagen. Vidare granskning påvisade en halt av flavonoider i kakaon som 

klart översteg densamma i kommersiella kakaoprodukter. Det konstaterades även, 

till forskarnas förvåning, att kakao stimulerar en kroppsegen produktion av NO
20, 21

.  
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NO och dess mekanismer 

 

NO etablerades vara en signalmolekyl i hjärt- kärlsystemet; en upptäckt som gav 

Nobelpriset i medicin 1998. Kroppens egen nitroglycerinfunktion befanns ha sitt 

ursprung i artärernas endotelceller, som bildar NO. Denna diffunderar till 

intilliggande glatta muskelceller och binder till hemegruppen i guanylatcyklas. 

Därmed aktiveras detta enzym, som katalyserar defosforyleringen av GTP till 

cGMP. Ökade nivåer av cGMP hämmar inflödet av kalcium till muskelcellerna. En 

lägre intracellulär kalciumkoncentration aktiverar kaliumkanaler, vilket leder till en 

hyperpolarisering av cellmembranet. Detta hämmar muskelkontraktionen och leder 

till en kärldilatation
22

. Vidare stimuleras även cGMP beroende proteinkinaser, som 

aktiverar det fosfatas som defosforylerar myosinets lätta kedjor, vilket ytterligare 

leder till glatt muskelrelaxation. Den biokemiska process, som skapar NO, 

innefattar omvandling av aminosyran L-arginin till NO, vilket sker via det 

katalyserande enzymet kväveoxidsyntas (NOS). Detta syntas finns i tre olika 

isoformer. Det endoteliala NOS (eNOS) är det som är relevant för hjärt- 

kärlsystemet. Aktiveringen av eNOS är främst kalciumberoende, men kan även ske 

via flavonoider så som kakao
23

.  

 

 

S-Nitrosoglutation (GSNO)
 

 

Då NO förbrukas snabbt återfinns den i flera former i kroppen. En av dessa former 

är S-Nitrosoglutation, GSNO, i vilken NO är bunden till svavelatomen i glutathion. 

Denna molekyl tros vara en intracellulär reservoar för biotillgänglig NO. En ökad 

koncentration av GSNO leder således till samma effekter som en ökad 

koncentration av NO
24

.  

 

 

Flavonoider med undergrupper 

 

Flavonoider är antioxidativa sekundärmetaboliter i växter och klassificeras som 

(bio)flavonoider, isoflavonoider och neoflavonoider. De molekylära 

grundstrukturerna för flavonoider visas i figur 1. 

 

 
 

Figur 1. De basala molekylstrukturerna för (bio)flavonoider, isoflavonoider samt 

neoflavonoider
25

. 
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(Bio)flavonoider delas sedan in i undergrupperna flavoner, flavonoler, flavanoner, 

flavanonoler, flavanoler samt antocyanidiner. De övergripande strukturerna för 

dessa kan ses i figur 2.  

 

 
 

Figur 2. De molekylära grundstrukturerna för undergrupperna av (bio)flavonoider
25

. 

 

 

Flavonoider är uppbyggda av fenoler, vilka är aromatiska kol-väteringar med en 

eller flera bundna hydroxylgrupper (-OH). Flera sammankopplade fenoler kallas 

polyfenoler. Figur 3 illustrerar dessa strukturer. 

 

 

 
 

Figur 3. Molekylär struktur av en fenol samt polyfenolerna quercetin och epikatekin
25

.  
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Kakao är rikt på flavonoider så som quercetin, en flavonol; epikatekin, en flavanol; 

samt procyanidiner, som är derivat av katekin och epikatekin. Flavonoider finns i 

kakaomassan och bidrar till pigmentet; alltså, ju mörkare choklad, desto mer 

flavonoider innehåller den. Vit choklad saknar kakaomassa och innehåller därmed 

inga flavonoider alls
14, 26, 27, 28

. 

 

 

Biologiska effekter av flavonoider 

 

Flavonoider är antioxidanter. Denna effekt beror huvudsakligen på arrangemanget 

av funktionella grupper runt kolskelettet. Hydroxylgrupper har en stor inverkan på 

effektens omfattning, bland annat genom deras förmåga att kelera till metalljoner. 

Flavonoider anses även vara antibakteriella, antiinflammatoriska, antivirala samt ha 

lever- och cancerskyddande egenskaper
29

. 

 

 

Systoliskt och diastoliskt blodtryck  
 

Blodtryck definieras som det tryck som för blodet runt cirkulationsbanan i kroppen, 

vilket är beroende av flödesmotståndet och den mängd blod som hjärtat pumpar ut. 

Detta tryck anges vanligen i millimeter kvicksilver (mmHg). Det systoliska 

blodtrycket är artärtrycket när hjärtmuskeln kontraherar, alltså under hjärtats 

arbetsfas. Det diastoliska blodtrycket är artärtrycket när hjärtmuskeln relaxerar 

mellan hjärtslag, det vill säga under hjärtats vilofas. Blodtrycket under ett hjärtslag 

är högre än blodtrycket mellan hjärtslag. Blodtrycksvärden läses som systoliskt 

blodtryck genom diastoliskt blodtryck. Hypertoni innebär högt blodtryck och 

klassificeras idag enligt tabell I
30, 31, 32

.   

 

Tabell I. Klassifikation av hypertoni. Värden anges i mmHg. 

 

 Systoliskt 

blodtryck 

Diastoliskt 

blodtryck 

Normal < 120 < 80 

Pre-hypertoni 120 – 139 80 – 89 

Steg 1 (lätt) 140 – 159 90 – 99 

Steg 2 (måttlig) 160 – 179 100 – 109 

Steg 3 (svår) 180 – 209 110 – 119 

Steg 4 (mycket svår) > 210 > 120 

 

 

RAAS och RAAS-blockad 

 

Renin-angiotensinsystemet (RAAS) är ett system som förhindrar alltför lågt 

blodtryck genom koordinerat agerande av hormonerna angiotensin och renin. Det 

stimuleras främst av förändrat blodtryck. Vid ett blodtrycksfall registrerar macula 

densa celler i njuren det lägre trycket och påverkar de juxtaglomerulära cellerna i 

njuren att frisätta enzymet renin, som klyver angiotensinogen till angiotensin I. 
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Enzymet angiotensin converting enzyme, ACE, klyver sedan angiotensin I till 

angiotensin II. Angiotensin II har en direkt kärlpåverkande effekt via stimulering av 

vasokonstriktion, men det stimulerar även binjurebarken att frisätta aldosteron som 

i sin tur stimulerar en uppreglering av Na
+
/K

+
 ATPas i distala tubuli i njurens 

nefron. Det ökade antalet av dessa kanaler leder till en ökad reabsorption av Na
+
 till 

blodet. Flödet av joner drar med sig vatten via en osmotisk gradient och blodtrycket 

höjs som följd av en ökad plasmavolym. Vid en blodtryckshöjning sker motsatt 

effekt via minskad reninsyntes
33

. När man önskar sänka blodtrycket kan man 

därmed använda läkemedel som blockerar olika delar av RAAS-systemet. 

Förstahandsvalet är ACE-hämmare, som är en läkemedelsgrupp som hämmar 

enzymet ACE, vilket leder till minskade mängder angiotensin II
34

. Vid 

biverkningar av eller intolerans mot ACE-hämmare rekommenderas Angiotensin II 

typ 1-receptorblockare (ARB). Dessa ger liknande effekter som ACE-hämmare 

men ger upphov till mindre biverkningar. När angiotensin II typ 1-receptorerna 

blockeras ansamlas angiotensin II, vilket då kan binda till angiotensin II typ 2-

receptorer istället. Denna inbindning tros ge en vasodilaterande effekt, utöver den 

direkta blodtryckssänkande effekten som följer minskad verkan av angiotensin II. 

Ett tredje alternativ är reninhämmare. Dessa slår på det första och därmed det 

hastighetsreglerande steget i RAAS och hämmar på så vis bildningen av både 

angiotensin I och angiotensin II. Reninhämmare är nyare läkemedel men har i 

studier visat sig ha lika god blodtryckssänkande effekt som ACE-hämmare och 

ARB. Dubbel RAAS-blockad rekommenderas inte då det ger fler biverkningar utan 

att göra större nytta
35, 36, 37

. 

 

 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med arbetet var att med hjälp av litteraturstudier undersöka samband mellan 

chokladkonsumtion och blodtryck samt på vilket sätt och i vilken grad 

komponenter i kakao påverkar blodtrycket. 
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MATERIAL OCH METODER 
 

Arbetet är baserat på litteraturstudier. Urvalet av artiklar baseras på en Cochrane 

review-artikel som analyserat kakaos effekt på blodtrycket
19

. Cochrane-artikeln 

hittades via sökningar på PubMed, en databas över biomedicinska artiklar. 

Kombinerade sökord som användes var ”effects”, ”cocoa” och ”blood pressure”. 

Denna sökning gav 141 träffar. När begränsning gjorts till kliniska undersökningar 

på människa, < 10 år, samt tillgängliga kvarstod 19 stycken. När begränsningar 

gjordes till endast undersökningar på människa och < 10 år erhölls 106 träffar, 

bland vilka Cochrane-artikeln återfanns. Cochrane-artikeln inkluderade ett 

begränsat antal studier med resultat av statistisk signifikans.  Från denna review-

artikel valdes artiklar där mekanismer i blodkärlen undersökts. Utgångspunkten var 

NO och dess kärldilaterande effekt, men tanken var även att ge ett så brett 

perspektiv som möjligt av kakaobehandling. Därför inkluderades studier med olika 

tidsspann och olika kakaodoser. Sökningen på PubMed gav även resultat på en 

nypublicerad studie som undersökt kakaos effekt på hämning av ACE-aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

RESULTAT 
 
Studie 1  

Effects of Cocoa Extract and Dark Chocolate on Angiotensin-converting 

Enzyme and Nitric Oxide in Human Endothelial Cells and Healthy Volunteers 

– A Nutrigenomics Perspective av Persson et al.
14 

 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att utreda huruvida kakaoextrakt och kakaorik mörk choklad 

påverkar aktiviteten av enzymet ACE och koncentrationen av NO in vitro och in 

vivo. Syftet var även att utreda om ovan nämnda effekter är kopplade till ACE-

genotypen. 

 

 

Metod 

 

In vitro-studier på endotelceller från navelsträngen 

 

En lösning gjordes genom att låta 1 g kakaoextrakt från Cloetta lösa sig i 20 ml 

PBS över ett kokande vattenbad under en kvart. Lösningen filtrerades två gånger 

och filtratet betraktades som en 50 mg/ml lösning. Filtratet frystes ner vid -20 i 

mindre portioner. Humana endotelceller från vener i navelsträngen odlades. De 

odlade cellerna behandlades med kakaoextraktet. Motsvarande volym av PBS 

användes som kontroll. Cellerna inkuberades i 10 minuter, varefter ACE-aktiviteten 

analyserades.  

 

För analys av ACE-aktivitet inkuberades cellerna med 6,25, 12,5, 25, 50 och 100 

µg/ml kakaoextrakt samt med 0,1 och 1 mg/ml epikatekin, procyanidin eller 

quercitin. Analysen genomfördes med hjälp av radio enzyme assay, REA. Till en 

mikrotitreringsplatta sattes prov, standard och blank med motsvarande volym 

medium. Nämnda medium innehöll inte fetalt kalvserum då detta innehåller ACE 

och NO som kan påverka resultatet. Efter ytterligare 10 minuters inkubering 

tillsattes substratet 
3
H-hippuryl-glycyl-glycine till varje brunn, varpå en 2-timmars 

inkubering i 37
o
C följde. Under den sistnämnda inkuberingen klöv ACE substratet 

till 
3
H-hippuric acid. 150 µl av vätskan från varje brunn sattes till 

scintillationsampuller med 50 µl 1 M HCl, vilket stoppade klyvningsreaktionen. 

Scintillationsvätska tillsattes och en scintillationsräknare användes för att räkna 

proven.  

 

För bestämning av NO-koncentrationen inkuberades celler med samma 

koncentration kakaoextrakt som ovan, men till en serie tillsattes L-NMMA, som är 

en endotelial NO-syntas inhibitor. Utan L-NMMA inkuberades en serie 10 minuter 

och en serie 24 timmar. Med L-NMMA skedde inkuberingen under 24 timmar. 

Efter inkuberingen frystes mindre mängder av varje prov ner och förvarades vid -

20
o
C fram tills analysen gjordes. Analys av NO-koncentration gjordes med hjälp av 
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en nitrit/nitrat assay. Den optiska densiteten bestämdes spektrofotometriskt vid 540 

nm.  

 

 

Humana in vivo-studier 

 

Till in vivo-studierna rekryterades 16 deltagare. Utav dessa var 6 stycken kvinnor 

och 10 stycken män. Medelåldern var 26 år; medelvikt och medellängd var 69 kg 

respektive 176 cm. Sjukdomsanamnes och en fysisk undersökning bedömde 

deltagarna vara friska. De använde varken medicinska eller växtbaserade läkemedel 

från och med 2 veckor före studiestart. Nikotin nyttjades inte på något sätt av 

någon. Mat och dryckintag innehållandes höga halter av katekiner, procyanidiner, 

flavonolen quercetin och antocyaniner var inte tillåtet 48 timmar före och under 

studien. Studien påbörjades klockan 8 på morgonen och krävde inget fastande på 

förhand. Deltagarna intog 75 g mörk choklad från Cloetta inom loppet av 5 

minuter. Chokladen innehöll minst 72 % kakao och ingredienserna var följande: 

kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, mjölkpulver, sötningsmedel, 

emulsifieringsmedel och smaksättare. Deltagarnas längd och vikt noterades. 

Blodtryck, hjärtfrekvens och blodprov togs före, 30 minuter efter, 60 minuter efter 

och 3 timmar efter chokladintag. Blodproverna centrifugerades och analyserades 

sedan för att granska ACE-aktiviteten och NO-koncentrationen.  

 

För bestämning av ACE-aktiviteten sattes blank-, standard- och serumprov till en 

mikrotiterplatta. Substratet 
3
H-hippuryl-glycyl-glycine tillsattes och proven 

inkuberades i 1 timme vid 37
o
C. Analys följde på samma sätt som för in vitro-

studien. Analys skedde samma dag som provtagningen gjordes. 

 

NO-koncentrationen bestämdes på samma sätt som för in vitro. Blodprovet frystes 

ner till dess att analysen ägde rum. 

 

 

Bestämning av ACE genotyp 

 

Från venöst blod isolerades DNA. PCR för framställning av sekvenser från ACE-

genen för att bestämma genotypen började med 5 minuters denaturering varpå 30 

amplifieringscykler följde. De färdiga PCR-produkterna separerades via 

elektrofores, färgades och visualiserades slutligen med UV-ljus. 

 

 

Resultat 

 

Resultaten består av medelvärdet och dess standardavvikelse. Vid beräkning av 

ACE-aktivitet definieras en enhet (U) som ”den mängd enzym som krävs för att 

frisätta 1 µmol hippuric acid per minut och liter”. Koncentration av NO ges i 

µmolar. Statistiskt jämfördes resultaten för in vitro mot ett kontrollprov och 

resultaten för in vivo mot värden tagna före intag av choklad. Statistisk signifikans 
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fastställdes som P<0,05, P<0,01 eller P<0,001. För uppskattning av allelefrekvens 

av ACE-genotyp användes Hardy-Weinbergs lag. 

 

 

 

In vitro 

 

En signifikant hämning av ACE-aktivitet kan noteras efter inkubering med 

kakaoextrakt, vilket illustreras i figur 4. 

 

 

 

 
Figur 4. Aktivitet av enzymet ACE hos humana endotelceller från vener i navelsträngen efter att 

dessa celler inkuberats med kakaoextrakt av koncentrationerna 6,25–100 µg/ml under 10 minuter. 

Kontrollen består av PBS. ** innebär P < 0,01. 

 

 

Inkubering med epikatekin, procyanidin och quercetin gav även det en signifikant 

hämning av ACE-aktivitet. Tabell II påvisar detta. 
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Tabell II. Hämning av ACE-aktivitet in vitro hos HUVEC efter inkubering med flavonoiderna 

epikatekin, procyanidin och quercetin i två olika koncentrationer under 10 minuter. ACE-aktivitet 

mäts som enheten (U), vilket står för ”den mängd enzym som krävs för att frisätta 1 µmol hippuric 

acid per minut och liter”. 

 

Flavonoid Koncentration Statistisk analys 

 

 

0,1 mg/mL 
 

1 mg/mL 
 

P 1 mg/mL 
 

 

Epikatekin 

 

 

11,2 +/- 2,2 U 

 

 

7,9 +/- 2,1 U 

 

<0,05 

 

Procyanidin 

 

 

7,8 +/- 4,7 U 

 

 

4,7 +/- 0,7 U 

 

<0,01 

 

Quercetin 

 

3,0 +/- 0,9 U 

 

 

1,5 +/- 0,4 U 

 

<0,05 

 

 

Vid inkubering med kakaoextrakt sågs en signifikant ökning av NO-koncentration 

efter såväl 10 minuter som 24 timmar vid den högsta kakaokoncentrationen. Figur 5 

illustrerar detta. 

 

 

 

 
 

Figur 5. Koncentrationen av NO i humana endotelceller från vener i navelsträngen efter 

inkubering med kakaoextrakt av koncentrationerna 6,25–100 µg/ml under 10 minuter respektive 24 

timmar. Kontrollen består av PBS. * innebär P < 0,05 och *** innebär P < 0,001. 
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Vid inkubering med kakaoextrakt plus eller minus L-NMMA sågs en signifikant 

reduktion av NO-koncentrationen vid förekomst av L-NMMA. Vid en L-NMMA 

koncentration på 10
-4

 M beräknades P till 0,05. 

 

 

In vivo-studier 

 

Först 3 timmar efter chokladintag sågs en reduktion i ACE-aktivitet. P beräknades 

till 0,001. Medelvärdet på hämningen i aktivitet var 17,9 %. Ingen statistiskt 

signifikant förändring i blodtryck, hjärtfrekvens eller NO-koncentration kunde 

noteras. 

 

 

ACE genotyp 

 

Deltagarna delades in i undergrupper baserat på deras genotyp för ACE – II, ID och 

DD. På detta sätt sågs en signifikant hämning av ACE-aktivitet efter 3 timmar. För 

II var P<0,05 och medelvärdet på hämningen 21,5 %. För DD var P<0,01 och 

medelvärdet på hämningen 28,1 %. För ID var medelvärdet på hämningen 10,6 %. 

NO-koncentrationen förändrades inte. Resultaten illustreras i figur 6. 

 

 

 
 

 

Figur 6. Korrelationen mellan ACE-aktivitet och ACE-genotyp 0, 30, 60 minuter samt 3 timmar 

efter intag av 75 g mörk choklad. * innebär P < 0,05 och ** innebär P < 0,01. 
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Studie 2 

Effects of Low Habitual Cocoa Intake on Blood Pressure and Bioactive Nitric 

Oxide av Taubert et al.
 15 

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om kontinuerligt låga doser av mörk 

choklad kan påverka blodtrycket. Syftet var även att bevisa hypotesen att NO-

syntes, stimulerad av flavonoider i kakao, reducerar blodtrycket. Det primära 

effektmåttet var förändring i blodtryck efter 18 veckor.  Sekundära effektmått var 

förändring i plasma av NO, oxidativ stress och biotillgänglighet av flavonoider från 

kakao.  

 

 

Metod 
 

Studien var randomiserad, kontrollerad, parallell-grupperad och blindad för 

försöksledare. Deltagarna var rekryterade som frivilliga och 44 stycken påbörjade 

och avslutade studien. Inklusionskriterier var att deltagarna var mellan 55-75 år, 

hade ett generellt gott allmäntillstånd med ett blodtryck mellan 130/85 och 139/89 

mm Hg med normala värden på blodfetter och blodsocker. De fick dessutom inte äta 

blodtryckssänkande läkemedel eller näringstillskott. Exklusionskriterier var bland 

annat kardiovaskulära, njur- eller leversjukdomar, cancer, alkohol- eller 

drogberoende, HIV, anamnes på organtransplantation, blödarsjuka, BMI under 18,5 

eller över 27,5, aktiv rökning de senaste 5 åren, läkemedelsförbrukning under de 2 

veckor som föranledde studien, tillskott av polyfenoler och regelbundet intag av 

choklad eller kakaoprodukter.  

 

En vecka utan kakaoprodukter och som avslutades med fasta under 12 timmar 

föregick studien. Deltagarna randomiserades sedan till två grupper. Den ena gruppen 

tog 6,3 g mörk choklad, med 30 mg polyfenoler, per dag under 18 veckor och den 

andra gruppen motsvarande 5,6 g polyfenolfri vit choklad per dag under 18 veckor. 

Deltagarna skulle undvika andra kakaoprodukter under studiens gång men annars 

bevara samma diet och samma grad av fysisk aktivitet. Dagligt matintag noterades 

för effektiv kontroll av näringsupptag. Likaså noterades olika slag av fysisk aktivitet 

för att representera den metaboliska aktiviteten. Uppföljning av studiedirektiven 

skedde varje vecka. Var 6:e vecka mättes kroppsvikt, fysisk aktivitet, lipid- och 

glukosnivåer i plasma och urinutsöndring av natrium, kalium, kreatinin och kväve 

över en 24-timmars period.  

 

Dosen av mörk choklad bedömdes lagom då den begränsade biotillgängligheten för 

kakaofenoler och den bidrog med så pass lite näring och energi att den dagliga 

dieten inte behövde anpassas. Dosen skulle intas 2 timmar efter kvällsmat och falla 

inom tidsspannet 20 till 22. Blodtryck och plasmaparametrar mättes vid denna 

tidpunkt under det fastande stadiet och sedan, som nämnts ovan, efter 6, 12 och 18 
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veckor. Samma mått togs även 0, 60, 120, 240, 360 och 480 minuter efter både den 

första och den sista chokladdosen. 

 

Eventuella biverkningar kontrollerades var 6:e vecka via en intervju. Alla deltagare 

hänvisades vid slutet av studien till sin läkare för vidare antihypertensiv kontroll och 

behandling. 

 

 

Resultat 

 

Ett P-värde mindre än 0,05 ansågs vara statistiskt signifikant.  

 

Det fanns inga relevanta skillnader i hemodynamiska och andra kroppsvärden 

mellan vare sig de olika grupperna eller mellan könen vid studiestart. Överlag intog 

deltagarna väldigt lite kakaoprodukter under den tid som ledde fram till studien. 

Alla deltagare fullföljde studien och var närvarande vid alla uppföljningstillfällena. 

Deltagarna följde instruktionerna väl och höll en balanserad kost såväl som 

balanserad träningsaktivitet. Vid studiens slut uppmättes inga förändringar i 

kroppsvikt, närings- och energiupptag, lipid- och glukosnivåer eller 

plasmaelektrolytnivåer. Inga biverkningar noterades.  

 

Blodtryck  

 

För gruppen som intog mörk choklad sågs en progressiv sänkning av både det 

systoliska och det diastoliska blodtrycket under studiens gångs. För gruppen som 

intog vit choklad förblev såväl det systoliska som det diastoliska blodtrycket 

oförändrat. Detta illustreras av tabell III nedan. 

 

 

Tabell III. Förändring av det systoliska och det diastoliska blodtrycket över en 18-veckors period 

för två oberoende grupper som intagit en fast dos mörk respektive vit choklad dagligen. P-värde 

anges för systoliskt och diastoliskt blodtryck för respektive grupp. 

 

 Mörk choklad – 

skillnad i medelvärde 

gentemot startvärde 

P-

värde 

Vit choklad – skillnad 

i medelvärde 

gentemot startvärde 

P-

värde 

Vecka 6 12 18  6 12 18  

Systoliskt 

blodtryck, 

mm Hg 

 

– 0,6 

 

– 2,4 

 

– 2,9 

 

<0,001 

 

– 0,1 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,71 

Diastoliskt 

blodtryck, 

mm Hg 

 

– 0,3 

 

– 1,3 

 

– 1,9 

 

<0,001 

 

0,1 

 

0,3 

 

0,0 

 

0,84 

 

 

Vid studiestart hade 19 av 22 deltagare i gruppen med mörk choklad steg 1 

hypertoni. Övriga 3 hade pre-hypertoni. Vid studieavslut hade alla deltagare ett 
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lägre systoliskt eller ett lägre diastoliskt blodtryck, varav 4 deltagare hade graderats 

ner från hypertoni steg 1 till pre-hypertoni av högre grad. Deltagare med högre 

blodtryck vid studiestart hade en högre blodtrycksänkning än de deltagare med 

lägre blodtryck vid studiestart. Förändring i systoliskt och diastoliskt blodtryck gav 

en linjär korrelation gentemot startvärdena. I gruppen med vit choklad hade 18 av 

22 deltagare hypertoni steg 1 vid studiestart, och resterande 4 hade pre-hypertoni av 

högre grad. Vid studieavslut hade ingen förändrat sin blodtrycksklassificering. Det 

fanns ingen signifikant korrelation överhuvudtaget. Ingen av deltagarna sänkte 

dock sitt blodtryck tillräckligt för att nå ett optimalt värde.  

 

 

S-Nitrosoglutationnivåer 

 

Jämfört med värden vid studiestart sågs en progressiv ökning av S-

Nitrosoglutationnivån över tid i gruppen som fick mörk choklad, tabell IV. 

Individuella skillnader i koncentrationen av S-Nitrosoglutation korrelerade med 

förändringar i systoliskt och diastoliskt blodtryck. Behandling med vit choklad 

påverkade inte koncentrationen av S-Nitrosoglutation.  

 

 

Tabell IV. Förändring i koncentration av S-Nitrosglutation över en 18-veckors period för två 

oberoende grupper som intagit en fast dos mörk respektive vit choklad dagligen.  

 

 Mörk choklad – 

skillnad i 

medelvärde 

gentemot 

startvärde 

P-

värde 

Vit choklad – 

skillnad i medelvärde 

gentemot startvärde 

P-

värde 

Vecka  6 12 18  6 12 18  

S-

Nitrosglutation 

nmol/L 

 

0,02 

 

0,19 

 

0,23 

 

<0,001 

 

– 0,01 

 

0,00 

 

0,01 

 

0,85 
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Studie 3 

Dose-related effects of flavanol-rich cocoa on blood pressure av Davison et al.
16 

 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns en dosberoende effekt av 

kakaoflavonoler på blodtrycket.  

 

 

Metod 

 

Studien var dubbelblind och parallelljämförande. Den inkluderade vuxna män och 

kvinnor efter klimakteriet, med höga normalvärden på blodtryck eller obehandlad 

hypertoni steg 1. Exklusionskriterier var en diagnos eller anamnes på kardiovaskulär 

sjukdom, typ I och typ II diabetes, intag av antidiabetiska läkemedel, njursvikt, intag 

av blodtryckssänkande läkemedel eller tillskott som påverkar blodtrycket de senaste 

3 månaderna och under studiens gång, överkänslighet mot alkaloider eller 

mejeriprodukter, rökning och användande av nikotinprodukter. Sjukdom eller 

tillstånd som kunde påverka studieresultaten tillhörde också exklusionskriterierna. 

Deltagarna inkluderades efter att ha mätt sitt blodtryck två gånger med en veckas 

mellanrum och fallit inom ramen för eftersökt blodtryck. Deltagarna delades sedan 

in i fyra block baserat på matchning: blodtryck, kroppsvikt, kön och ålder. Dessa 

grupper randomiserades till att dricka en kakaodryck innehållande av 33, 372, 712 

eller 1052 mg kakaoflavonoler. Dessa doser togs varje dag under 6 veckor. 59 

deltagare inkluderades i studien, varav 53 slutförde den. 

 

Varje dos bestod av 3 påsar med kakaopulver som blandades med 300 ml vatten, att 

dricka en halvtimme före frukost varje morgon. Näringskomponenter – t.ex. energi, 

socker och koffein - var likvärdiga för alla doser. För att säkerställa att kosten i 

övrigt innehöll låga doser flavonoler 1 vecka innan studiestart och under studiens 

gång fick deltagarna en lista på vilken mat och dryck som skulle uteslutas. 

Blodtryck mättes efter 3 respektive 6 veckor. Vid dessa tillfällen togs kakaodoserna 

efter blodtrycksmätning för att utesluta eventuella akuta effekter av kakao.  

 

Inför blodtrycksmätning satt deltagarna ner i 5 minuter. Blodtrycket mättes sedan 4 

gånger med 1-minuts intervall. Den första mätningen bortsågs ifrån. Utifrån de 

resterande 3 mätningarna skapades ett medelvärde. För mätning av det arteriella 

blodtrycket under en 24-timmars period fick deltagarna bära en bärbar 

blodtrycksmätare. Manschetten placerades på överarmen på den icke dominanta 

armen. Mätinstrumentet placerades runt midjan. Mätningar gjordes med 15-minuters 

intervall. Mellan klockan 23 och 07 gjordes mätningar med 30-minuters intervall. 

Denna mätning gjordes vid studiestart och efter 3 respektive 6 veckor. Mätningen 

utfördes samma veckodag med samma blodtrycksmätare, samma storlek på 

blodtrycksmanschetten och på samma arm.  Under denna mätning noterade 

deltagarna utförda aktiviteter. Utifrån denna sortens mätning kunde medelvärden för 
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medelartärtrycket, det systoliska och det diastoliska blodtrycket och hjärtfrekvensen 

skapas.  

 

 

Resultat 
 

Initialt inkluderades 59 deltagare, varav 53 stycken fullföljde studien. 52 deltagare 

inkluderades i den slutgiltiga analysen. Förutom den deltagare som exkluderades på 

slutet på grund av mag-tarmbesvär noterades inga biverkningar. Övriga hoppade av 

studien av personliga skäl eller exkluderades på grund av att de inte följde studiens 

riktlinjer. Följsamhet till studieinstruktionerna översteg 98 % i alla grupper. 

Kroppsvikt förändrades inte under studiens gång.  

 

Statistiskt signifikant blodtryckssänkning sågs endast vid den högsta kakaodosen på 

1052 mg. Detta illustreras av tabellerna V, VI och VII. 

 

 

Tabell V. Förändring i systoliskt blodtryck för varje grupp under 24 h, natt, dag och vid sittande 

klinisk mätning. N är antalet deltagare per grupp. 
 

Dos (mg) Blodtryck  

(mm Hg) 

∆ vecka 3 ∆ vecka 6 

 

33 

N = 14 

24 h – 0,8  0,6  

Natt – 0,2  1,5  

Dag – 0,1  1,1  

Kliniskt  – 3,3  – 2,1  

 

372 

N = 12 

24 h – 0,2  0,3  

Natt 0,1  – 0,1  

Dag – 0,3  1,4  

Kliniskt – 0,9  – 3,3  

 

712 

N = 13 

24 h 0,5  1,5  

Natt 2,1  3,7  

Dag – 0,2  1,0  

Kliniskt – 2,8  – 3,0  

 

1052 

N = 13 

24 h – 6,8  – 3,8  

Natt – 6,7  – 3,4  

Dag – 5,8  – 3,4  

Kliniskt  – 3,2  – 4,1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Tabell VI. Förändring i diastoliskt blodtryck för varje grupp under 24 h, natt, dag och vid sittande 

klinisk mätning. N är antalet deltagare per grupp. 
 

Dos (mg) Blodtryck  

(mm Hg) 

∆ vecka 3 ∆ vecka 6 

 

33 

N = 14 

24 h – 0,6 0,6 

Natt – 0,3 1,6 

Dag – 0,5 0,4 

Kliniskt  – 0,3 0,1 

 

372 

N = 12 

24 h – 0,7 0,1 

Natt – 0,2 0,0 

Dag – 0,9 0,2 

Kliniskt – 0,5 – 2,5 

 

712 

N = 13 

24 h – 0,1 0,8 

Natt 0,9 2,7 

Dag – 0,6 0,4 

Kliniskt – 1,5 – 1,7 

 

1052 

N = 13 

24 h – 3,8 – 2,1 

Natt – 2,7 – 1,0 

Dag – 3,5 – 1,7 

Kliniskt  – 2,0 – 2,0 

 

 

 

Tabell VII. Förändring i medelartärtrycket för varje grupp under 24 h, natt, dag och vid sittande 

klinisk mätning. N är antalet deltagare per grupp. 
 

Dos (mg) Blodtryck  

(mm Hg) 

∆ vecka 3 ∆ vecka 6 

 

33 

N = 14 

24 h – 0,7 0,4 

Natt – 0,5 1,6 

Dag – 0,6 0,2 

Kliniskt  – 1,2 – 0,6 

 

372 

N = 12 

24 h 0,1 0,6 

Natt 0,0 0,1 

Dag 0,0 1,1 

Kliniskt – 0,7 – 2,8 

 

712 

N = 13 

24 h – 0,2 0,6 

Natt 1,5 3,2 

Dag – 1,1 – 0,1 

Kliniskt – 2,0 – 2,2 

 

1052 

N = 13 

24 h – 4,6 – 3,0 

Natt – 3,6 – 2,0 

Dag – 4,1 – 2,7 

Kliniskt  – 2,4 – 2,7 
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Studie 4 

Cocoa Reduces Blood Pressure and Insulin Resistance and Improves 

Endothelium-Dependent Vasodilation in Hypertensives av Grassi et al.
17 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera om den hjärt-kärlpositiva effekten av 

flavonolrik kakao, som setts hos normotensiva patienter, även gällde patienter med 

hypertension.  

 

 

Metod 

 

Inklusionskriterier var obehandlad essentiell hypertension, en ålder mellan 25 och 

60 år, ett systoliskt blodtryck mellan 140 och 159 mmHg, ett diastoliskt blodtryck 

mellan 90 och 99 mmHg, ett BMI mellan 18 och 27 kg/m
2
 för män respektive 

mellan 18 och 26 kg/m
2
 för kvinnor, ett totalt serum kolesterolvärde på mindre än 

6,1 mmol/L samt ett serum triglyceridvärde på mindre än 1,7 mmol/L. 

Exklusionskriterier var bland annat diabetes, makroproteinuri, störd glukostolerans, 

åtföljande sjukdomar samt rökning och alkoholkonsumtion. 20 deltagare 

rekryterades till den hypertensiva studiegruppen. 15 deltagare till den normotensiva 

kontrollgruppen valdes ut från gruppen som var medicinskt ansvariga.  

 

Blodtryck och hjärtfrekvens uppmättes för att diagnostisera essentiell hypertension. 

För att inkluderas i studien krävdes ett blodtryck på 140/90 mmHg eller högre, men 

lägre än 160/100 mmHg. En normotensiv kontrollgrupp användes som referens. 

Inklusionskriterier för denna kontrollgrupp var, utöver blodtrycket, samma som för 

de patienter med hypertension. Deltagarna instruerades att vidhålla sin vanliga kost 

och fysiska aktivitet men att undvika flavonolrik dryck och föda.  

 

Studien började med att deltagarna under en veckas tid helt undvek kakaoprodukter. 

Efter denna vecka randomiserades de till att inta antingen 100 gram mörk choklad 

eller 90 gram flavonolfri vit choklad dagligen under 15 dagar. På detta följde 

ytterligare en 7-dagars period utan något som helst intag av kakaoprodukter, varpå 

deltagarna sedan bytte till den choklad de inte fick under första fasen. Lipidprofilen 

och elektrolytnivåerna i plasma kontrollerades efter den första kakaofria veckan 

samt efter de båda kakaofaserna. Mätningen gjordes efter en natts fasta samt minst 

12 timmar efter senaste kakaodos. Endotelcellsfunktionen mättes med hjälp av 

flödes-medierad dilatation av arteria brachialis. Utöver en vilopaus på 15 minuter 

skedde även detta efter en fasta över natten samt efter minst 12 timmar sen senaste 

kakaointag. Blodtrycket mättes före och efter varje kakaofas, varpå även serumprov 

togs för analys av potentiell vaskulär inflammation.  
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Resultat 

 

Hypertensiv studiegrupp 

 

Det uppmättes ingen signifikant skillnad i några värden kring insulinkänslighet och 

resistens mellan chokladgrupperna, tabell VIII. Det fanns inte någon större differens 

i systoliskt och diastoliskt blodtryck mellan grupperna vid studiestart. Både 

systoliskt och diastoliskt blodtryck sänktes efter intag av mörk choklad. Efter intag 

av vit choklad uppvisades ingen förändring i blodtryck. Blodtrycksmätningen under 

arbete påvisade en signifikant sänkning av blodtrycket efter behandling med mörk 

choklad men inte efter behandling med vit choklad.  

 

 

Tabell VIII. Förändring i blodtryck under arbete från före chokladintag till efter chokladintag (15 

dagar senare) hos hypertensiva patienter. En jämförelse mellan mörk choklad och vit choklad. ABPM 

innebär ambulatorisk blodtrycksmätning. SBP och DBP står för systoliskt blodtryck respektive 

diastoliskt blodtryck. 

 

 

 Mörk choklad Vit choklad 

Blodtryck mmHg Före  Efter Före Efter  

24 h SBP ABPM 135,5 +/- 5,8 123,6 +/- 6,3 135,6 +/- 5,5 134,7 +/- 4,7 

24 h DBP ABPM 88,0 +/- 4,1 79,6 +/- 5,4 87,6 +/- 4,3 87,5 +/- 4,6 

SBP dagtid ABPM 141,3 +/- 4,8 129,3 +/- 5,7 141,1 +/- 5,4 140,4 +/- 4,6 

SBP nattid ABPM 120,2 +/- 11,6 108,7 +/- 9,1 120,9 +/- 11 119,4 +/- 10,2 

DBP dagtid ABPM 92,4 +/- 3,8 84,6 +/- 5,6 91,8 +/- 4,7 91,6 +/- 4,7 

DBP nattid ABPM 76,2 +/- 6,3 66 +/- 7 76,4 +/- 6,1 76,4 +/- 5,7 

 

 

FMD var sämre hos hypertensiva än hos normotensiva. Efter behandling med mörk 

choklad ökade denna till nästan normalvärden. Vit choklad påvisade inte denna 

effekt. De totala serumnivåerna av kolesterol samt nivåerna av LDL-kolesterol 

sänktes efter behandling med mörk choklad men inte efter behandling med vit 

choklad. Ingen signifikant skillnad gentemot startvärden uppvisades i utsöndring av 

NaCl med urinen varken för mörk eller vit choklad.  

 

 

Normotensiv kontrollgrupp 

 

Efter behandling med mörk choklad sänktes både det systoliska och det diastoliska 

blodtycket signifikant. Behandling med vit choklad påverkade inte blodtrycket 

nämnvärt, tabell IX. 
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Tabell IX. Förändring i blodtryck under arbete från före chokladintag till efter chokladintag (15 

dagar senare) hos normotensiva patienter. En jämförelse mellan mörk choklad och vit choklad. 

ABPM innebär ambulatorisk blodtrycksmätning. SBP och DBP står för systoliskt blodtryck 

respektive diastoliskt blodtryck. 

 
 Mörk choklad Vit choklad 

Blodtryck mmHg Före  Efter Före Efter  

24 h SBP ABPM 109,3 +/- 8,4 102,7 +/- 6,4 109,7 +/- 7,7 109,3 +/- 7,2 

24 h DBP ABPM 71,6 +/- 5,1 67,5 +/- 4,2 71,6 +/- 5,2 71 +/- 4,8 

SBP dagtid ABPM 112,9 +/- 8,5 105,9 +/- 6,6 113,2 +/- 7,9 112,7 +/- 7,6 

SBP nattid ABPM 99,8 +/- 8 94,5 +/- 6 100,8 +/- 7,2 100,1 +/- 6,9 

DBP dagtid ABPM 74 +/- 5,7 69,8 +/- 4,5 73,8 +/- 5,5 73,5 +/- 5,3 

DBP nattid ABPM 64,7 +/- 3,9 61,5 +/- 4 65,2 +/- 3,9 64,3 +/- 3,9 

 

 

FMD ökade efter behandling med mörk choklad men inte efter behandling med vit 

choklad. Ingen signifikant skillnad gentemot startvärden uppvisades i utsöndring av 

NaCl med urinen varken för mörk eller vit choklad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Studie 5 

Effects of sugar-sweetened and sugar-free cocoa on endothelial function in 

overweight adults av Njike et al.
 18 

 

 

Syfte 

 

Studien ämnade utreda huruvida en daglig konsumtion av sötad respektive osötad 

kakao påverkade den kardiovaskulära hälsan, innefattande markörer som kroppsvikt 

och funktion hos endotelceller. Detta gjordes mot bakgrunden att flavonolrik kakao 

visat sig ha positiva egenskaper, men att socker kan motverka dessa hälsoeffekter 

genom att öka glukosnivåerna.  

 

 

Metod 

 

Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind crossover studie. Den 

dagliga effekten av osötad kakao, sötad kakao samt placebo mättes via 

endotelcellsfunktion, kroppsvikt och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsystemet 

över en tidsperiod på sex veckor. Deltagarna intog den dagliga dosen på 11 g gånger 

två som en dryck. De genomgick sex veckors perioder för vart och en av de tre 

dryckerna, med fyra veckors uppehåll mellan studiemedverkan. Inklusionskriterier 

var ett BMI mellan 25 och 35kg/m
2
, ett midjemått på 80 cm eller mer för kvinnor 

respektive 100 cm eller mer för män. Exklusionskriterier var bland annat 

ätstörningar, diabetes mellitus, diagnostiserad koronär artärsjukdom och intag av 

medicin som är känslig för förändrade glukos- och insulinnivåer. Deltagarna fick 

heller inte vara rökare. De inkluderade deltagarna genomgick en undersökning före 

studiestart för att fastställa bland annat kroppslängd, kroppsvikt, BMI, midjemått 

samt blodtryck. Vanlig fysisk aktivitet samt kostvanor skulle vidhållas under 

studiens gång. Flavonolrik kost skulle undvikas under dynget som föranledde 

testdagen. Alla markörer mättes vid varje testtillfälle. 44 deltagare inkluderades, 

varav 37 slutförde studien. 

 

Endotelcellsfunktionen var det primära effektmåttet och utvärderades via en så 

kallad brachial artery reactivity study (BARS), genomförd med hjälp av ultraljud. 

Denna metod mäter flödesmedierad dilatation i arteria brachialis. Deltagarna skulle 

ligga ner i en kontrollerad miljö med förhöjt benläge under minst 5 minuter före 

mätning. Sekundära effektmått var bland annat blodtryck, glukosnivåer under fasta 

samt lipidprofil. 

 

 

Resultat 

 

Endotelcellsfunktion  

 

Vid intag av både osötad och sötad kakao förbättrades den flödesmedierade 

dilatationen jämfört med placebo. Denna förbättring var större efter intag av osötad 
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kakao än den var efter intag med sötad kakao. Det påvisades ingen sänkning av 

blodtryck i någon av grupperna jämfört med placebo.  

 

Kroppsmått 

 

Vare sig kroppsvikt eller BMI-värden förändrades i kakaogrupperna jämfört med 

placebogruppen. En icke signifikant minskning av midjemått uppmättes hos 

grupperna som intog kakao jämfört med placebo. 
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DISKUSSION 
 

 

ACE-genotyp 

 

En signifikant hämning med kakaoextrakt och mörk choklad av ACE kunde i studie 

1 påvisas in vitro hos isolerade endotelceller och in vivo tre timmar efter intaget hos 

personer med genotypen DD och II påvisades, medan det noterades endast en 

tendens till hämning hos personer med genotypen ID. Enligt en tidigare studie som 

undersökt korrelationen mellan ACE-genotyp och ACE-halten i serum upptäcktes 

att genotyperna hade en serumhalt i stigande följd: II, ID, DD
38

. Detta stämmer 

överens med Sahlgrenska Universitetssjukhusets analys som konstaterar att 

genotypen DD har signifikant högre serumhalter av ACE
1
. Varför inhibitionen av 

ACE-aktivitet skiljer sig mellan genotyper är oklart. Vidare kan även frågan ställas 

om denna inhibition leder till någon fysiologisk eller biokemisk effekt, då varken 

blodtryck, hjärtfrekvens eller NO-koncentration påverkades.  

 

 

Biverkningsprofil  

 

Det är svårt att sammanställa en komplett biverkningsprofil till kakaobaserade 

studier. Anledningarna är bland annat att antalet studiedeltagare vanligen är lågt, de 

är screenade för allvarliga eller kontraindicerade sjukdomar, de är förhindrade att 

röka och ävenförhindrade att inta flavonolrika produkter utöver den choklad de får 

via studien vilket innebär en begränsad konsumtion av choklad. Deltagarna är 

dessutom instruerade att bibehålla ungefär samma kost och motionsschema. Dessa 

inklusions- och exklusionskriter innebär att eventuella biverkningar inte 

nödvändigtvis kommer att utvecklas hos en generell population. Blodtrycks-

behandling är en livslång process. Det är svårt att under resten av livet följa samma 

restriktioner som en flera veckor lång studie implementerar. ”Vanliga” personer, 

som inte deltar i någon studie, är dessutom fria att förändra och anpassa sin kost och 

motion och andra livsstilsfaktorer efter eventuella biverkningar som uppstår. 

Dessutom är gemene man olika vad gäller disciplin, beroende och arvsanlag. För 

övrigt är tanken med blodtrycksbehandling att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och så 

länge detta mål åstadkoms är det möjligen rimligt att leva med överkomliga 

biverkningar. 

 

Studierna 1-4
14-17

 utreder inte huruvida intaget av kakao kan leda till biverkningar 

utan konstaterar endast att fettet i choklad kan leda till hjärt-kärlsjukdom och sockret 

kan ge upphov till diabetes. Då eventuella biverkningar som övervikt och redan 

nämnda diabetes och hjärt-kärlsjukdomar uppstår först efter ett tag krävs längre 

behandlingsperioder med konsekvent dosering innan en slutsats kan dras. Dessutom 

krävs det att potentiella biverkningar anges som endpoints så att de följs upp och ett 

resultat kan kartläggas. Studie 5 däremot har både kroppsvikt och midjemått som 

biomarkörer och fann vid jämförelse mellan sötad och osötad kakao att ingen av 

dem gav upphov till viktökning efter sex veckor, även om det fanns en försiktig 

positiv korrelation mellan osötad kakao och ett minskat midjemått. Studien 
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framhäver en tendens till bättre hjärt- kärlskyddande effekt av osötad kakao än av 

sötad kakao, men faktum kvarstår att kakao ger en effekt utan viktuppgång under en 

kortare period. Dock sker viktökning successivt över en längre tid. Således gäller 

även för denna studie att en längre behandlingsperiod krävs för att undersöka om 

avsaknaden av biverkningar kvarstår
18

.  

 

 

Effekter på blodtrycket  

 

Eftersom studie 1 endast innefattade en dos choklad påverkades sannolikt inte 

blodtrycket då RAAS är inblandat i långtidsregleringen av blodtrycket och ger 

därmed ingen omedelbar förändring
14

. I studie 2, som var en långtidsstudie, sågs 

däremot en progressiv sänkning av både det systoliska och det diastoliska 

blodtrycket för den grupp som intog mörk choklad. Vid studiens slut hade alla dessa 

deltagare ett lägre systoliskt eller ett lägre diastoliskt blodtryck. Däremot, för 

gruppen som intog vit choklad förblev såväl det systoliska som det diastoliska 

blodtrycket oförändrat. Till skillnad mot studie 1 pågick studie 2 under en längre tid 

- 18 veckor - och innefattade en fast daglig dos av choklad, vilket ger ett bättre 

långtidsperspektiv på kakaobehandling. Här anses blodtryckssänkningen vara liten 

men ändå signifikant då en sänkning i det systoliska blodtrycket med endast 3 

mmHg uppskattas minska dödligheten överlag med 4 % samt andra vaskulära 

händelser med ytterligare någon procent
15

. Det påvisades ingen dosrelaterad effekt 

av kakao då endast den högsta dosen (1052 mg flavanoler/dag) gav en signifikant 

sänkning av blodtrycket. Dock diskuteras möjligheten att denna högsta dos kan vara 

den lägsta dosen som krävs och ytterligare högre doser behövs för att skapa en dos-

responskurva. Det hänvisas till tidigare studier, där endast en studie, som hade en 

daglig flavanoldos på 902 mg, uppvisade en blodtryckssänkning, vilket borde 

indikera ett behov av en hög daglig dos. Dock refereras även en studie där endast 30 

mg kakaopolyfenoler dagligen under 18 veckor var tillräckligt för att sänka 

blodtrycket med 2,9/1,9 mmHg. Inkonsekvensen i resultat kan bero på 

beredningsform – mjölk, som kan vara en tillsats i dryckform, minskar möjligen 

biotillgängligheten av kakao; därutöver har lägre flavanoldoser i form av en 

chokladkaka har visat sig ge bättre blodtryckssänkande effekt än dryckform – samt 

svårigheten av att blinda denna. Placeboeffekt kan därmed påverka resultaten.  

Individuell respons kan också vara en faktor; därutöver har det inte gjorts någon 

studie som inkluderat en mer omfattande population, vilket också kan ge skeva 

resultat
16

. Studie 2 som jämförde blodtryckseffekter mellan mörk respektive vit 

choklad under 6 veckor fann att mörk choklad sänkte blodtrycket signifikant hos 

både den hypertensiva samt den normotensiva kontrollgruppen. Vit choklad 

påverkade inte blodtrycket nämnvärt. Det noteras att en blodtryckssänkande effekt 

erhölls hos såväl den normotensiva som den hypertensiva kontrollgruppen samt att 

nyttjandet av ambulatorisk blodtrycksmätning ger mer realistiska behandlings-

baserade resultat
17

. Studie 5 uppvisade ingen blodtryckssänkning, men blodtryck var 

här endast ett sekundärt effektmått. I jämförelse med andra studier var 

flavanolhalten (805 mg) relativt jämlik, men studien har enligt författarna 

begränsningar. Studiepopulationen var likformig och möjligheten i interaktioner 

mellan flavanoler och nutritionskomponenter diskuteras. Vidare ifrågasätts 
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effektiviteten i upptag av procyanidiner, vilket slår igenom även i studie 1, där 

procyanidin samt quercetin och epikatekin visst ger en likvärdig hämning av ACE-

aktivitet, men blodtrycket påverkas inte
14, 18

. 

 

Även om det i vissa studier påvisades signifikanta sänkningar av blodtrycket så var 

dessa sänkningar på det stora hela ganska små. Läkemedelsboken refererar en studie 

på renal denervation där effekten på 24 timmars blodtryck uppmättes till -11/7 

mmHg, vilket ansågs vara en modest sänkning. I jämförelse är därmed de 

blodtryckssänkningar som ses i inkluderade studier väldigt liten. Studie 2 uppvisade 

endast en förändring på -2.9/1.9 mmHg efter 18 veckors behandling, medan studie 3 

och studie 4 uppvisade något större blodtryckssänkningar på -6.8/3.8 mmHg 

respektive approximativt -11.9/8.4 mmHg. Då målet med blodtrycksbehandling är 

preventionen av hjärt-kärlsjukdomar räcker det inte med en signifikant sänkning; en 

adekvat sänkning måste uppnås
39

.  

 

 

NO-koncentration och ACE-aktivitet 

 

Även om studie 1 inte uppvisar någon signifikant skillnad i NO-koncentration in 

vivo så finns det ändå en tendens till en ökning efter chokladintag. In vitro däremot 

ses en signifikant ökning som dessutom är tidsberoende. Utöver detta påvisas även 

att denna tidsberoende ökning reduceras markant vid närvaro av den endoteliala 

NO-syntas inhibitorn. Jämfört med hämningen av ACE-aktiviteten in vivo som är 

signifikant kan inte en korrelation till NO-koncentrationen antydas fullt ut.  Men in 

vitro uppvisades en signifikant ökning av NO samtidigt som en ännu mer signifikant 

hämning av ACE-aktivitet (än den för in vivo) noterades. På samma vis som NO-

koncentrationen ökar vid högre kakaodos så minskar ACE-aktiviteten vid högre dos, 

vilket ger en korrelation. En tidigare studie, som har undersökt NOs effekt på ACE-

aktivitet, har uppvisat liknande resultat. Ackermann et al.
40

 fann att endotelial NO-

frisättning inhiberar ACE-aktivitet in vitro. Även här sågs en 

koncentrationsberoende inhibition av ACE-aktivitet. Att det var specifikt endotelial 

NO-frisättning som låg bakom inhiberingen fastställdes genom att jämföra ACE-

aktivitet med och utan endotel. När endotelet togs bort och NO frisattes artificiellt 

sågs en vasokonstriktion som antyder (högre) ACE-aktivitet. Ramirez-Sanchez et 

al.
41

 erhöll resultat som antyder att det finns en cellyteacceptor-effektor till vilken 

kakaoflavanolen epikatekin kan binda. Epikatekin aktiverar sedan eNOS som 

katalyserar NO-syntesen.  

 

I studie 1 hämmades ACE-aktiviteten av alla tre flavonoider i kakao – quercetin, 

epikatekin samt procyanidin – vid separat inkubering. Det hänvisas till tidigare 

studier som undersökt ACE-inhibitionen av te, och den inhibitionen var lägre än den 

som kakao uppvisade. Detta är rimligt, med tanke på att kakao innehåller 12 gånger 

mer av ovan nämnda flavonoider än vad te gör. Styrkan i inhibitionen kopplas till 

resultat från en studie av N.J. Miller et al.
42

, som fann en metallkelerande effekt. Det 

är känt att polyfenoler har metallkelerande egenskaper, och baserat på detta antas att 

verkningsmekanismen bakom kakaos ACE-inhibition är inbindning av flavonoider 

till Zn
2+

 på enzymets aktiva site. 
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ACE-hämningen in vivo av kakao beräknades till cirka 18 %, vilket jämfördes med 

medelvärdet på ACE-hämningen efter långtidsbehandling med 10 mg Enalapril 

(som är en ACE-hämmare). Detta medelvärde uppmättes enligt en tidigare studie till 

16 % 
14, 43

.  

 

 

Effekt av choklad på S-Nitrosoglutationnivåer 

 

Studie 2 visar en progressiv ökning av S-Nitrosglutation över 18 veckor för den 

grupp som intog mörk choklad. Hos den grupp som intog vit choklad sågs ingen 

ökning. Det föreslås att bakgrunden till denna ökning är den reguljära tillförseln av 

flavonoidrik kakao, som således konstant stimulerar kärlendotelet och på det viset 

leder till ihållande aktivering av endotelial NO-syntes
4
. Resultat från en tidigare 

studie, som påvisar en tydlig vasodilation efter ständig tillförsel av flavonoidrik 

kakao under 4 dagar, styrker denna hypotes
44

. 

 

 

Effekt på endotelets funktion 

 

Liksom föregående studier härleds endotelcellsfunktionen i studie 5 till 

flavonolhalten, som aktiverar eNOS och slutligen leder till vasodilation. För övrigt 

syns en försämring av endotelcellsfunktionen vid intag av sötad kakao jämfört med 

en förbättring vid intag av osötad kakao
18

. Dock krävs vidare studier för att 

undersöka om socker påverkar endotelcellsfunktionen i någon relevant grad. Denna 

studie föreslår endast denna hypotes som rimlig baserat på resultaten. 
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SLUTSATS 
 

Kakao verkar påverka blodtrycket genom flera mekanismer. Dock kan inte effekten 

av kakao och choklad på blodtrycket jämställas med läkemedel mot hypertoni och 

det saknas resultat från större studiepopulationer över längre tid. Vilken dos som är 

adekvat är även det oklart. Då avsikten med blodtrycksbehandling är att minska 

hjärt-kärlsjukdomar kan därmed kakao inte rekommenderas som behandling i 

nuläget. 
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