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En rekke observasjonelle og prospektive, 
randomiserte kliniske studier samt metaa-
nalyser har vist at inntak av fisk, fiskeoljer 
og omega-3-fettsyrer som inneholder eikos-
apentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre 
(DHA), har gunstige effekter ved koronar 
hjertesykdom og blant annet beskytter mot 
alvorlige ventrikulære arytmier og plutse-
lig død (1-5). I GISSI-Prevenzione-studien 
var det rask effekt av omega-3- fettsyrer 
1 gram/dag på total dødelighet (etter tre 
måneder), kardiovaskulær død (etter seks-
åtte måneder) og plutselig død (etter fire 
måneder) (6). På dette grunnlaget har Ame-
rican Heart Association anbefalt økt inntak av 
fet fisk og bruk av omega-3-fettsyretilskudd 
i primær- og sekundærprofylakse av koronar 
hjertesykdom (7). Nylig er det publisert 
en multisenterstudie som ikke kunne vise 
noen effekt av EPA+DHA 400 mg/dag hos 
individer med et gjennomgått hjerteinfarkt 
(8). Årsaken til dette negative funnet kan 
være følgende: Pasientene, som vesentlig 
var eldre menn, ble inkludert i gjennomsnitt 
4 år etter hjerteinfarktet, og de var optimalt 
behandlet (98 % brukte antitrombotiske 
midler, 90 % blodtrykksmedisiner og 85 % 
lipidsenkende preparater). I en sekundær-
profylaktisk, placebokontrollert studie hos 
pasienter med et gjennomgått hjerteinfarkt, 
var det heller ingen effekt av omega-3-fett-
syrer på flere kardiovaskulære endepunkter 
(9). Grunnen til dette kan være at begge 
gruppene ble optimalt behandlet med aspi-
rin og/eller klopidogrel, ACE-hemmere eller 
angiotensin II-antagonister, beta-blokkere 
og statiner (90 – 96 %), i tillegg var innta-
ket av fisk høyt, dvs. det var sannsynligvis 
intet mer å hente!

En eksperimentell hundemodell og 
en observasjonell undersøkelse hos infarkt-
pasienter har for øvrig indikert at omega-

3-fettsyrer kan ha en infarktsbegrensende 
effekt (10, 11).

mulige mekanismer bak de 
gunstige effektene av omega-
3-fettsyrer ved koronar 
hjertesykdom?
Den gunstige effekten av omega-3-fettsyrer 
ved koronar hjertesykdom er ikke helt 
klarlagt (12). Men antiinflammatoriske, anti-
plateaktiverende, antihypertensive, antia-
rytmiske, triglyseridsenkende og plakkstabi-
liserende effekter har vært postulert (4, 13, 
14). Andre patogenetiske faktorer kan også 
tenkes å spille en rolle, og en nylig publisert 
studie har hos pasienter med stabil koronar-
sykdom beskrevet et inverst forhold mellom 
telomerforkortning og basale verdier av 
marine omega-3-fettsyrer (12). Dette vil bli 
nærmere omtalt i det følgende.

materiale og metode
Artikkelen er basert på egen litteratur-
base, et ikke-systematisk søk i PubMed på 
søkeordene telomeres, telomerase, omega-3 
fatty acids og cardiovascular diseases samt på 
et skjønnsomt utvalg av artikler basert på 
klinisk erfaring og forskning.

telomerer og telomerase
Telomerer er små, korte DNA-sekvenser i 
enden av eukaryocytiske kromosomer, som 
ikke koder for gener og som beskytter enden 
av kromosomet mot ødeleggelse. På grunn 
av egenskapene til både DNA og enzymene 
som deltar i DNA-kopieringene vil en liten 
del av telomerene gå tapt (forkortes) ved 
hver celledeling. Uten telomerene vil en 
liten del av kromosomets funksjonelle DNA 
tapes ved hver celledeling. Etter ca. 30 til 40 
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cellesykluser vil telomeren være helt borte, 
og cellen vil gå i apoptose, dvs. i program-
mert celledød. Telomernavnet er dannet fra 
gresk av telos (τeλoς) som betyr ”ende” og 
meros (μeρoς) som betyr ”del”. Telomerase 
er enzymet som bygger opp telomeren og 
derved reduserer forkortningen. Telomerase 
består av to enheter: ”telomerase reverse 
transcriptase” (TERT) og ”telomerase RNA 
component” (TERC) (4).

Telomerer kan være en biologisk 
markør for aldring (fig.1), kardiovaskulær 
sykdom, en rekke kroniske sykdommer og 
kreft (15, 16), og korte telomerer har vært 
forbundet med mange kardiovaskulære 
risikofaktorer så som røyking, overvekt, 
hypertensjon, økt insulinresistanse og dia-
betes mellitus type 2 (4,17). Voksne menn 
har kortere leukocytt-telomerer enn det 
aldersrelaterte kvinner har, hvilket er blitt 
fortolket dit hen at den biologiske alderen 
er mer fremskredet hos menn enn hos kvin-
ner (18). Hos koronarpasienter reflekterer 
telomerforkortning (fra leukocytter, glatte 
muskelceller, endotelceller) en mulig biolo-
gisk markør for prematur aldring, og denne 
forkortningen er blitt satt i sammenheng 
med død og sykelighet hos pasienter med 
kardiovaskulære sykdommer, men også hos 
individer uten tegn til manifest ateroskle-
rose (19-21). I humane fibroblaster avtok 
telemonerlengde med alderen (22), og 
koronare endotelceller fra koronarpasienter 
hadde kortere telomerer enn dem fra alders-
relaterte, friske individer (23). Endotelcel-
ler med korte telomerer er blitt isolert fra 
koronararterier utsatt for økt hemodyamisk 
stress (24). Infeksjon og oksidativt stress, to 
viktige faktorer i patogenesen for utvikling 
av aterosklerose, er blitt assosiert med økt 
telomerforkortning (15, 25, 26).

Hos individer under 50 år med et 
gjennomgått hjerteinfarkt, hadde de med 
kortere enn gjennomsnittlig telomerlengde 
i leukocytt-DNA, tre ganger så høy risiko 
for nytt hjerteinfarkt (21). I en undersøkelse 
hvor 143 normale individer over 60 år ble 
inkludert, hadde etter 15 års observasjonstid 
de med kortere telomerer i DNA fra blodet 
dårligere overlevelse, som delvis skyldtes 
en statistisk signifikant 3,18 ganger høyere 
dødelighet av hjertesykdom (27). I hele 
materialet var total dødelighet 1,86 ganger 
høyere hos dem med kortere telomerlengde 
(p = 0,004), og hvor telomerlengde ble 
analysert som en kontinuerlig variabel var 
denne inverst assosiert med aldersrelatert 
dødsrate (p = 0,013).

Hos pasienter med lavrisiko prosta-
tacancer førte omfattende livsstilsforandrin-
ger (diett, fettfattig kost, frukt, grønnsaker, 
lavt karbohydratinntak, mosjon, stressmes-
tring og yoga + fiskeolje 3 gram/dag) etter 
3 måneder til lavere blodtrykks-, LDL- og 
kolesterolverdier mens telomeraseaktivi-
teten i perifere mononukleære celler økte 
signifikant (28).

Progeria er en sjelden tilstand hvor 
kroppen eldes mye raskere enn normalt. Det 
er blitt hevdet at denne tilstanden kunne 
være relatert til korte telomerer (29).

Omega-3-fettsyrer, 
telomerer og koronar 
hjertesykdom
Det er blitt postulert at omega-3-fettsyrer 
kan forhindre, reversere eller stoppe utvik-
lingen av aterosklerose og kardiovaskulær 
sykdom ved å øke syntesen av nitrogen-
monoksyd (NO) (4). Dette vil igjen kunne 
øke aktiviteten av telomerase og derved 
beskytte endotelceller mot aldring.

I en prospektiv kohortstudie ble 608 
pasienter med stabil angina pectoris fulgt 
i flere år (12). Hensikten med undersøkel-
sen var å finne ut om det kunne være en 
sammenheng mellom basale blodverdier av 
marine omega-3-fettsyrer (DHA og EPA) 
og forandringer i leukocytt-telomerlengde. 
Etter fem års observasjonstid hadde indivi-
der i laveste kvartil av omega-3-fettsyrer en 
reduksjon i telomerlengde på 0,13 T/S (telo-
mere-to-single-copy gene ratio)-enheter (95 

Figur 1 Telomerlengde (rødfarge) hos yngre (A) og 
eldre individer (B)
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% konfidensintervall (KI) 0,09-0,17), mens 
de i høyeste kvartil bare hadde en reduksjon 
på 0,05 T/S-enheter (95 % KI 0,02-0,08), 
p<0,001 for trend. Både absolutt og relativt 
var det et inverst og lineært forhold mellom 
basale verdier av omega-3-fettsyrer og 
telomerforkortning (fig 2). I en multivariat 
modell var det ingen effekt av alder, kjønn, 
rase/etnisitet, røyking, inntekt, utdannelse 
eller type 2 diabetes mellitus på effekten av 
omega-3-fettsyrer på telomerer. Forfatterne 
av denne studien hevdet at de ovennevnte 
funnene åpnet for muligheten av at omega-
3-fettsyrer hos koronarpasienter kunne 
beskytte cellene mot aldring (12).

konklusjon
Hvor lang tid det tar før omega-3-fettsyrer 
kan påvirke telomer- og telomeraseaktivite-
ten, er ikke klarlagt. Men etter omfattende 
livsstilsforandringer, hvor også fiskeolje 
inngikk i kosten, økte telomeraseaktiviteten 
i perifere mononucleære celler signifikant 
etter tre måneders observasjonstid (28). 
Dette kan indikere en rask effekt av omega-
3-fettsyrer på telomerforkortningen. Effek-
ten av omega-3-fettsyrer på flere kliniske 
endepunkter kom også raskt (6).

Virkningen av omega-3-fettsyrer på 
telomerforkortningen kan kanskje for-
klare noen av de gunstige effektene disse 
fettsyrere har ved aldring og aldersrelaterte 

sykdommer, inklusive 
kardiovaskulære sykdom-
mer (30). Selv om mange 
studier støtter verdien av 
telomerlengde som en bio-
logisk markør for aldring og 
kardiovaskulære sykdom-
mer, er de underliggende 
mekanismene i hovedsak 
ukjente (15).
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A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do.   
     greer’s third law 


