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sammenfatning av 
doktorgradsarbeid (1)
Mange observasjonsstudier har 
rapportert assosiasjoner mellom 
nivåer av aminosyren homocystein 
i blodet og risiko for kardiovaskulær 
sykdom (2-4). Det totale homo-
cystein-nivået i plasma kan enkelt 
senkes ved peroralt inntak av de 
syntetiske B-vitaminene folsyre og 
cyanokobalamin (vitamin B12). I to 
store norske kliniske intervensjons-
studier, Norwegian Vitamin Trial 
(NORVIT) (5) og Western Norway 
B Vitamin Intervention Trial (WENBIT) (6) 
ble pasienter med iskemisk hjertesykdom 
randomisert til grupper som fikk folsyre 
pluss vitamin B12, eller ingen slik behand-
ling, for å vurdere om de ville ha nytte av å 
få senket sine homocystein-nivåer med hen-
syn til alvorlige kliniske hendelser, slik som 
hjerteinfarkt, slag, kardiovaskulær død eller 
total død. Ved hjelp av en 2 x 2 faktoriell 
design ble deltakerne også randomisert 
til grupper som fikk vitamin B6 eller ingen 
vitamin B6.

mål
Det overordnede målet med avhandlingen 
var å undersøke den kliniske effekten av 
B-vitamin-behandling hos pasienter med 
kjent iskemisk hjertesykdom, først ved å 
analysere hovedresultatet av WENBIT-stu-
dien, deretter ved å utforske resultater i den 
sammenslåtte kohorten av pasienter som 
deltok i NORVIT eller WENBIT (1).

materiale og metoder
Vi brukte kliniske og laboratoriedata på 

6837 pasienter med iskemisk 
hjertesykdom (akutt hjerteinfarkt, 
ustabil angina eller stabil angina), 
rekruttert fra 36 sykehus i Norge i 
perioden 1998 til 2004, til delta-
kelse i NORVIT eller WENBIT. De 
to studiene hadde liknende inklu-
sjonskriterier, identisk studiedesign 
og intervensjon, liknende oppføl-
gingsrutiner og blodprøvehåndte-
ring, brukte det samme laboratoriet 
for studiespesifikke blodprøvea-
nalyser og hadde liknende ende-

punktsdefinisjoner. Data ble samlet inn ved 
studieoppstart og under intervensjonsperio-
den i de respektive studiene og ved kobling 
mot sentrale helseregistre for kreftfore-
komst og årsaksspesifikk og total død blant 
disse pasientene fra inklusjonstidspunktet 
og ut år 2007. Figur 1 viser flyten av delta-
kerne i NORVIT eller WENBIT.

Kliniske utfall ble analysert for grup-
per gitt peroral folsyre 0,8 mg pluss vitamin 
B12 0,4 mg daglig versus ingen folsyre/vita-
min B12, og for grupper gitt peroral vitamin 
B6 40 mg daglig versus ingen vitamin B6. 
Overlevelseskurver ble konstruert ved hjelp 
av Kaplan-Meier-metoden, og estimater av 
hasardraten med konfidensintervaller ble 
funnet ved hjelp av Cox-regresjon.

resultater
Intervensjonen med folsyre pluss vitamin 
B12 senket totalt homocysteininnhold i 
plasma betydelig i begge studiepopulasjo-
nene (5,6). I WENBIT-studiepopulasjonen, 
hvorav de fleste pasientene hadde stabil 
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angina ved inklsujon, var behandlingen 
ikke forbundet med forekomst av alvorlige 
kardiovaskulære hendelser eller totalmor-
talitet under intervensjonsperioden som 
varte i median 38 måneder (6). Ved gran-
sking av resultatene i den sammenslåtte 
NORVIT-WENBIT-studiepopulasjonen var 
homocystein-senkingen ikke forbundet med 
forekomst av alvorlige kardiovaskulære 
hendelser, verken totalt eller for undergrup-
per av hendelser (hjerteinfarkt, hjerneslag 
eller kardiovaskulær død) i løpet av inter-
vensjonsperioden som varte i median 39 
måneder. Den homocystein-
senkende behandlingen var 
heller ikke forbundet med 
kardiovaskulær dødelighet 
på lengre sikt, etter total 
oppfølgingstid av den sam-
menslåtte studiepopulasjo-
nen på median 78 måneder 
(7).

Baseline karakteris-
tika for NORVIT-WENBIT-
pasienter med eller uten 
hyperhomocysteinemi 
(plasma total homocystein 
≥ 15µmol/L) er vist i tabell 1. 
Blant dem med hyperhomo-
cysteinemi ved studiestart 

var behandling med folsyre pluss vitamin 
B12 assosiert med økt risiko for kardiovas-
kulære hendelser under intervensjonen og 
økt kardiovaskulær dødelighet etter total 
oppfølgingstid på 78 måneder. Utforskende 
analyser i NORVIT-WENBIT viste for øvrig 
at startnivået av total homocystein i plasma 
ikke var uavhengig assosiert med alvorlige 
kardiovaskulære hendelser, mens homocy-
stein målt etter 1-2 måneders behandling 
med folsyre pluss vitamin B12 var en sterk 
prediktor for slike hendelser under interven-
sjonsperioden, se Figur 2 (7).

Figur 1. Flyt diagram over deltakerne i NORVIT-WENBIT. Forkortelser: FA, folsyre; B12, vitamin 
B12; B6; vitamin B6.

Figur 2. Plasma total homocystein målt ved baseline og etter 1-2 måneders 
behandling med folsyre pluss vitamin B12, som prediktor for kardiovasku-
lære hendelser etter siste homocystein måling.
Forkortelser: MACE, alvorlige kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt, 
hjerneslag eller kardiovaskulær død); CV død, kardiovaskulær død.
Forklaring: *Justert for alder, kjønn, kreatinin, hypertensjon, fedme, diabetes, 
røyking, tidligere hjerteinfarkt, tidligere perkutan koronar intervensjon, 
tidligere aortokoronar bypass operasjon, tidligere karotisstenose/transito-
risk iskemisk attakk/hjerneslag, og for klinisk tilstand ved studiestart (stabil 
angina eller akutt koronarsyndrom).
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Tabell 1. Baseline karakteristika og medikasjon hos NORVIT-WENBIT pasienter med eller uten 
hyperhomocysteinemi
Karakteristika Homocystein ≥15

(n = 1179)
Homocystein <15 

(n = 5635)
P 

verdi
Inkludert i NORVIT, antall (%) 883 (74,9) 2850 (50,6) <0,001
Inkludert i WENBIT, antall (%) 296 (25,1) 2785 (49,4) <0,001
Alder, gjennomsnitt (SD), år 67,4 (11,5) 61,3 ±10,5 <0,001
Menn, antall, (%) 915 (77,6) 4293 (76,2) 0,30
Kroppsmasseindeks, gjennomsnitt (SD)a 26,1 (3,7) 26,7 ±3,8 0,99
Systolisk blodtrykk, gjennomsnitt (SD), mm 
Hg

132 (22) 132 ±22 0,70

Diastolisk blodtrykk, gjennomsnitt (SD), mm 
Hg

75 (14) 76 ±13 <0,001

Total kolesterol, gjennomsnitt (SD), mmol/L 5,6 (1,4) 5,4 ±1,2 0,001
Kreatinin, median (25-75 prosentiler), µmol/L 97 (84-114) 87 (78-97) <0,001
Total plasma homocystein, median (25-75 
prosentiler), µmol/L

17,7 (16,1-20,6) 10,4 (8,8-12,1) <0,001

Folat, median (25-75 prosentiler), µmol/L 6,5 (4,9-8,9) 9,3 (6,9-13,5) <0,001
Kobalamin, median (25-75 prosentiler), 
pmol/L

306 (239-391) 360 (280-
452)

<0,001

PLP, median (25-75 prosentiler), nmol/L 27 (19-38) 34 (24-48) <0,001
MTHFR 677 genotype, antall/totalt antall (%)
CC 487/1135 (42,9) 2806/5397 (52,0) <0,001
CT 460/1135 (40,5) 2244/5397 (41,6) 0,51
TT 188/1135 (16,6) 347/5397 (6,4) <0,001
Vitamintilskudd bruk, antall (%)b 265 (22,5) 1310 (23,2) 0,57
Risiko faktorer, antall/totalt antall (%)
Hypertensjon 495/1167 (42,4) 1987/5606 (35,4) <0,001
Fedmec 176/1173 (15,0) 960/5631 (17,0) 0,09
Diabetes mellitusd 129/1171 (11,0) 590/5614 (10,5) 0,61
Røyking
Aldri røyker, antall/totalt antall (%) 328/1174 (27,9) 1603/5626 (28,5) 0,70
Eks røyker, antall/totalt antall (%) 328/1174 (27,9) 1875/5626 (33,3) <0,001
Røyker, antall/totalt antall (%) 518/1174 (44,1) 2148/5626 (38,2) <0,001
Tidligere kardiovaskulær sykdom, antall/totalt 
antall (%)
Hjerteinfarkt 373/1163 (32,1) 1527/5602 (27,3) 0,001
Perkutan koronar intervensjon 106/1178 (9,0) 708/5635 (12,6) 0,001
Aortokoronar bypass operasjon 103/1179 (8,7) 489/5635 (8,7) 0,95
Karotisstenose, TIA eller slag 98/1172 (8,4) 250/5610 (4,5) <0,001
Tidligere gjennomgått kreft, antall (%)f 69 (5,9) 228 (4,0) 0,006
Tilstand ved inklusjon, antall (%)
Akutt hjerteinfarkt 912 (77,4) 3142 (55,8) <0,001
Ustabil angina 14 (1,2) 123 (2,2) 0,03
Stabil angina 244 (20,7) 2335 (41,7) <0,001
Aortastenose 9 (0,8) 35 (0,6) 0,58
Medikasjon, antall/totalt antall (%)
Acetylsalisylsyre 932/1094 (85,2) 4926/5462 (90,2) <0,001
Warfarin 139/1086 (12,8) 415/5455 (7,6) <0,001
Lipid-senkende medikament 819/1091 (75,1) 4725/5453 (85,2) <0,001
Beta-blokkere 940/1094 (85,9) 4634/5461 (84,9) 0,37
Kalsium antagonister 180/1086 (16,6) 812/5447 (14,9) 0,16
ACE-hemmere/AT-II antagonister 469/1089 (43,1) 1746/5447 (32,1) <0,001
Diuretika 330/1088 (30,3) 787/5450 (14,4) <0,001
ACE, angiotensin-converting enzyme; AT-II, angiotensin II reseptor; MTHFR, metylen-tetrahydrofolat reduk-
tase; PLP, pyridoxal 5’ fosfat; TIA, transitorisk iskemisk attakk. 
aKroppsmasseindeks ble kalkulert som vekt i kg dividert på høyde i meter opphøyet i annen. bDaglig eller ofte 
bruk av vitamin tilskudd før inklusjonen. cKroppsmasseindeks ≥30. dInkluderte diabetes mellitus type 1 eller 2. 
eHadde sluttet å røyke >1 mnd før inklusjonen. fInkluderte enhver kreft unntatt non-melanom hud kreft.
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I den sammenslåtte NORVIT-WEN-
BIT-studiepopulasjonen var folsyre pluss 
vitamin B12-behandling assosiert med 21 
% øket kreftforekomst, 38 % øket kreftdø-
delighet og 18 % øket totaldødelighet etter 
total oppfølgingstid på median 78 måneder 
(8). Disse funnene var konsistente i begge 
de opprinnelige studiene hos pasienter med 
alder under eller over medianverdien, hos 
begge kjønn, hos aldri-røykere og eks- eller 
røykere, og hos pasienter med utgangsnivå 
av serum-folat under eller over medianver-
dien. Imidlertid var hasardraten for folsyre 
pluss vitamin B12-behandling versus ingen 
slik behandling høyere hos pasienter med 
TT-genotypen enn hos dem med CC- eller 
CT-genotypen av metylen-tetrahydrofolat 
reduktase 677C→T polymorfismen (8). 
Denne polymorfismen har betydning for 
intracellulær omsetning av folat og for total 
plasma-homocystein-nivå (9).

Vitamin B6-behandling førte til en 
10-dobling av plasmanivåene av pyridoxal-
5-fosfat i begge studiepopulasjonene, men 
var ikke assosiert med de kliniske resul-
tatene under oppfølging i WENBIT (6), 
med noen av de kliniske resultatene under 
intervensjonsperioden eller etter forlen-
get observasjonstid av den sammenslåtte 
NORVIT-WENBIT-studiepopulasjonen (7,8).

diskusjon og konklusjoner
Våre funn med hensyn til kardiovaskulære 
hendelser er konsistent med den manglende 
effekten av homocystein-senkende B-vita-
min-behandling som er påvist i store rando-
miserte kontrollerte kliniske intervensjons-
studier til dags dato (17. september 2010) 
(10-15). Den økte risikoen for kardiovasku-
lære hendelser som ble funnet blant pasi-
enter med høye startnivåer av homocystein 
som fikk homocystein-senkende behandling 
med folsyre pluss vitamin B12, er i strid med 
hva som ville forventes hvis homocystein 
har en kausal rolle i progresjonen av kardio-
vaskulær sykdom. Våre data kan dessuten 
indikere at kardiovaskulær risiko knyttet til 
total plasma-homocystein-nivå er begren-
set til den homocystein-fraksjonen som ikke 
lar seg påvirke av B-vitaminer. Det skulle 
således ikke være noen grunn til å senke 
homocystein med B-vitaminer for pasienter 
med etablert kardiovaskulær sykdom.

Den økte kreftforekomsten og kreft-
dødeligheten som ble funnet blant pasien-
tene som hadde fått folsyre pluss vitamin 
B12 i median 39 måneder, kan forklares 
av det såkalte akselerasjonsfenomenet 
(16,17). Dette innebærer at folsyrebehand-
lingen kunne ha akselerert veksten av kreft 
som var etablert eller som oppstod under 
intervensjonen, noe som førte til økt antall 
krefttilfeller i løpet av den totale, forlengete 
observasjonstiden. Ettersom de fleste andre 
fullførte homocystein-senkende B-vitamin-
intervensjonsstudier ikke støtter våre funn, 
trenger disse resultatene bekreftelse i andre 
populasjoner.

Avhandlingen finnes tilgjengelig på 
Bergen Open Research Archive, http://hdl.
handle.net/1956/4263

Prosjektet ble finansiert ved sti-
pend fra Extrastiftelsen Helse og Reha-
bilitering samt midler fra Universitetet i 
Bergen og Hjerteavdelingen ved Haukeland 
Universitetssjukehus
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