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Omega-3 flerumettede fettsyrer er bioaktive 
fettsyrer som virker via ulike mekanismer 
i kroppen. De mest omtalte og studerte 
omega-3-fettsyrene er eikosapentaensyre 
(EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) fra 
marine kilder. Signalisering fra fettsyrer via 
reseptorer eller sensorer i celler bestem-
mer hvilke gener som uttrykkes i ulike vev 
og gir effekter på både lipid-, glukose- og 
proteinmetabolismen. 

European Food Safety Authority anbe-
faler et inntak på 250-500 mg/dag av EPA 
og DHA eller to porsjoner med fet fisk per 
uke for den generelle befolkning. American 
Heart Association anbefaler 1 g/dag for pasi-
enter med hjerte- og karsykdom og 2-4 g/
dag for pasienter med høye triglyseridnivå. 

I prospektive primærprevensjons-
studier er det funnet en rekke positive 
effekter relatert til inntak av fisk og omega-
3-fettsyrer, inkludert redusert totalmorta-
litet og redusert fatal og ikke-fatal koronar 
hjertesykdom. Det er også gjort studier som 
ikke har vist noen effekt. Totalt sett peker 
funnene mot at et fiskemåltid 1-2 ganger 
i uken har positive effekter sammenliknet 
med et veldig lavt fiskeinntak (1). Den 
japanske randomiserte studien JELIS som 
inkluderte statin-behandlede pasienter med 
et høyt fiskeinntak, viste redusert risiko for 
koronare hendelser etter EPA-intervensjon 
(2). Den norske studien Diet and Omega-3 
Intervention Trial blant 563 menn ga derimot 
ingen effekt av et omega-3-tilskudd på 2,4 
g/dag (3).

Randomiserte sekundærpreven-
sjonsstudier har vist motstridende resulta-
ter. De mye omtalte studiene DART og GISSI 
viste positive effekter av omega-3-fettsyrer 
hos pasienter med gjennomgått hjertein-
farkt. DART viste at inntak av fet fisk minst 
2 ganger i uken var assosiert med redusert 
mortalitet (4), mens den store GISSI-stu-
dien viste redusert risiko for det samlede 
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endepunktet død, ikke fatalt hjerteinfarkt og 
slag (5). På den annen side viste den mindre 
omtalte DART 2-studien økt mortalitet ved 
et høyt inntak av fiskeolje (6). Designen her 
var den samme som i DART, men i en popu-
lasjon med stabil angina. De randomiserte 
studiene Alpha-Omega og Omega blant 
pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt 
viste ingen reduksjon i risiko for koronare 
hendelser, hjertedød eller total død etter 
omega-3-intervensjon (7, 8). Den store, 
nylig publiserte Risk and Prevention Study 
blant pasienter med høy risiko for hjerte- og 
karsykdom viste ingen effekt på hjertesyk-
dom eller hjertedød etter behandling med 
1 g/dag omega-3 (9). Det er altså mindre 
overbevisende resultater når man ser på 
disse studiene samlet, og man ser en ten-
dens til at de sammenhengene man fant for 
noen tiår siden ikke lenger er tilstede i nyere 
studier. Generelt er nyere studier utført 
blant pasienter med en antatt mer opti-
mal medikamentell behandling, inkludert 
statiner, beta-blokkere og antitrombotiske 
medikamenter, noe som kan bidra til en 
begrenset effekt av omega-3-tilskudd i disse 
populasjonene.

Nyere meta-analyser på omega-
3-inntak og assosiasjon til hjerte- og 
karsykdom har også vist motstridende 
resultater (10-14), noe som trolig i stor grad 
kan forklares av heterogenitet i de stu-
derte populasjonene. Selv om resultatene 
ikke er entydige, virker de mest fremtre-
dende effektene av EPA og DHA å ligge 
på redusert hjertedød. Videre har et høyt 
omega-3-inntak hos pasienter med diabetes 
vært assosiert med redusert koronararte-
riesykdom, redusert hjertesvikt, redusert 
forekomst av arytmi-relaterte hendelser og 
redusert totaldød. Til tross for dette var det 
manglende effekt av omega-3-tilskudd på 
utfallene kardiovaskulære hendelser og død 
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i en stor, nylig publisert studie blant pasien-
ter med dyslipidemi (Origin) (15).

I mitt PhD-arbeid inngår en pro-
spektiv kohort-studie blant pasienter som 
fikk utført diagnostisk hjertekateterisering 
for hovedsakelig stabil angina pectoris ved 
Haukeland og Stavanger universitetssyke-
hus i perioden 1999-2004, der formålet var 
å studere om et samlet inntak av omega-3 
i kosten og gjennom tilskudd påvirket 
risikoen for koronare hendelser, inkludert 
hjerteinfarkt. Kostvaner ble kartlagt ved at 
pasientene fylte ut et spørreskjema der inn-
taket av en rekke matvarer ble registrert og 
beregnet. Det var ingen klar sammenheng 
mellom inntak av omega-3 
eller fisk og risiko for koro-
nare hendelser blant de 2412 
studerte pasientene (16). 
Gjennom sub-gruppeanalyser 
ble imidlertid et høyt inntak 
av omega-3 assosiert med 
signifikant redusert forekomst 
av hjerteinfarkt hos pasienter 
med diabetes mellitus. Det 
var derimot tegn til ugunstige 
effekter med økt risiko for 
fatalt hjerteinfarkt ved et høyt 
inntak blant pasienter uten 
diabetes og da begrenset til 
sub-gruppen av pasienter 
med normal/lav HbA1c < 
5,7 % (17). Denne foreslåtte 
ugunstige effekten kan muligens være knyt-
tet til hypoglykemi, da den økte risikoen var 
assosiert med spesielt lave HbA1c-nivåer 
ved studiestart. Dette kan muligens støttes 
av en fersk studie som viser økt arytmiten-
dens hos diabetespasienter med hypogly-
kemi (18). Våre resultater illustrerer at en 
prospektiv kohort kan bestå av individer 
med ulike metabolske egenskaper og at 
omega-3-fettsyrer derfor ikke nødvendigvis 
gir samme effekt i sub-grupper. 

En dyremodell ble benyttet for å 
studere langtidsvirkningen av de bioaktive 
fettsyrene omega-3 (fiskeolje) og tetrade-
cylthioacetic acid (TTA) i hjertet hos rotter. 
Intervensjonene påvirket en rekke faktorer 
involvert i fettsyreomsetningen. Blant annet 
førte behandling med den modifiserte 
fettsyren TTA, som i stor grad påvirker 
gener involvert i lipidmetabolismen, til en 
opphopning av omega-3-fettsyrer i hjer-

tet, sammenlignet med lever (19). Dette 
viser at omega-3-konsentrasjonen i vev 
ikke nødvendigvis bestemmes av omega-3 
alene, men i betydelig grad også påvirkes av 
metabolske forhold.

Samlet kan disse funnene være vik-
tige for å kartlegge hvem som kan ha nytte 
eller ulempe av et høyt omega-3-inntak 
og understreker behovet for individuelle 
kostholdsråd. Resultatene gir en indika-
sjon på hvilke mekanismer som påvirkes og 
danner noe av grunnlaget for videre arbeid i 
forskningsgruppen.

Oppsummert indikerer litteraturen 
at et regelmessig inntak av fisk 1-2 ganger i 

uken kan ha en gunstig, fore-
byggende effekt på hjerte- og 
karsykdom. Omega-3-fettsy-
rer er en essensiell del av et 
balansert kosthold, men det 
er ingen studier som gir et 
åpenbart grunnlag for bruk av 
omega-3-tilskudd hos lavrisi-
koindivider. Etter introduksjon 
av moderne medikamenter 
som statiner i sekundær 
profylakse ser bruk av omega-
3-tilskudd ikke ut til å gi en 
klar effekt blant hjertepasien-
ter generelt. Et høyt omega-
3-inntak kan likevel være gun-
stig i visse undergrupper, men 
skadelige effekter kan ikke 

utelukkes. Det er generelt gjennomført få 
studier på betydningen av et sunt kosthold 
som en del av moderne sekundærprofylakse 
ved hjerte- og karsykdom. Videre studier 
bør vurdere om ulike fenotyper kan kreve 
individuelle kostråd, inkludert vedrørende 
inntak av omega-3-fettsyrer.
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