Granatæble saft kan reducere blodtrykket
Ny forskning viser, at granatæblejuice
kan hjælpe med til at reducere
blodtrykket. Resultaterne blev
præsenteret d. 12. april 2011 på Society
for Endokrinologi konferencen i
Birmingham, UK.
Forsker Dr. Emad Al-Dujaili fra Queen
Margaret University undersøgte,
hvordan en daglig dosis af
granatæblejuice påvirker blodtrykket.
Undersøgelsen bestod af 20 deltagere:
10 tog en daglig dosis på 500 ml
granatæblejuice og 10 fik placebo i
samme dosis. Målinger af blodtryk og
urinhormon niveauer blev taget før og
efter 30 minutters motion og både før
undersøgelsen og en uge efter
granatæblejuice indtaget begyndte.
Forsker Dr. Emad Al-Dujaili fra Queen Margaret University undersøgte, hvordan en daglig dosis
af granatæblejuice påvirker blodtrykket. Undersøgelsen bestod af 20 deltagere: 10 tog en daglig
dosis på 500 ml granatæblejuice og 10 fik placebo i samme dosis. Målinger af blodtryk og
urinhormon niveauer blev taget før og efter 30 minutters motion og både før undersøgelsen og
en uge efter granatæblejuice indtaget begyndte
De deltagende, der drak granatæblejuice, viste klare forbedringer i blodtryk efter en uge. Dem i
placebogruppen viste ingen bemærkelsesværdig forbedring. Efter en uge med daglig
granatæblejuice forbrug, blev det systoliske blodtryk sænket både før og efter træning. Fra et
gennemsnit på før 141 ± 20,7 til 136,1 ± 17.3mmHg efter.
Forholdet mellem kortisol til kortison i urinen faldt også efter en uge med granatæblejuice
forbrug, før 1,81 ± 1,24 til 0,82 ± 0,56 efter.
Det er første gang, at granatæblejuice har påvist at have en positiv effekt på blodtrykket både før
og efter træning. Dette var dog kun en lille undersøgelse af raske frivillige, og resultaterne er
derfor først helt sikre, når man har foretaget en større og mere omfattende undersøgelse.
Forsker Dr. Emad Al-Dujaili, lektor ved Queen Margaret University udtaler:
"Blodtrykket er styret af et kompliceret samspil mellem hormoner, nervesystemet og de fysiske
egenskaber af blod og blodkar. Vores undersøgelse viser, at granatæblejuice muligvis kan have
potentiale til at sænke blodtryksniveauer både i hvilende tilstand og efter træning. Selvom de
virkningerne, vi har funde,t er små, giver de os et indblik i, hvordan granatæblesaft og hormonet
cortisol kan ændre dette system i den menneskelige krop og give sundhedsmæssige
forbedringer”.
"Vores næste skridt er at se, om granatæblejuice kan have samme effekt på mennesker med for
højt blodtryk, en kendt risikofaktor for hjertesygdomme og slagtilfælde. Vi ønsker også at se på
om granatæblejuice har en effekt på andre områder, hvor glukokortikoider er kendt for at spille
en rolle, som BMI, fedt distribution og insulinresistens."
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