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Bør vi aktivt senke homocysteinnivået 
hos de eldre pasientene? 



Historisk utvikling av homocystein og CVD 

• 1961-1975: Homocystinuri og tromboembolisk sykdom 

• 1976-1990: Noen få rapporter fra små studier viser en 

sammenheng mellom høyt homocystein og vaskulære utfall 

(hjerteinfarkt, slag, perifer arteriesykdom, venøs trombose) 

• 1990-tallet: Nye metoder for å måle homocystein leder til 

høykvalitetsstudier (case-control, prospektive studier)  

– Bekrefter at høyt homocystein er sterkt knyttet til økt 

CVD risiko 

– Og store kliniske intervensjonsstudier ble startet 



Antiklimaks:  
Resultater fra randomiserte kliniske studier 

(RCT): Effekt av B vitaminer hos CVD pasienter 

• 2004: Første store RCT: VISP; ingen effekt av 

B vitaminer på nytt slag i en slagpopulasjon 

• Siden da, mange RCT, ofte med flere tusen 

pasienter  

• Alle studiene var negative i forhold til 

primærutfall (ofte kombinert CVD og død) 

• 2005-15: meta-analyser av økende omfang 

viser ingen gevinst av B vitaminer på CVD.  



Men er det så enkelt? 

• Betydning av type utfall og 
undergrupper 



Effekt av B vitaminer i forhold til type utfall: 
 HOPE-2 

Lonn, NEJM 2006 

5522 patienter  med etablert CVD eller diabetes, 

behandlet med B vitaminer (folsyre; vitamin B12, 

vitamin B6) eller med placebo over 5 år 

 

Primærutfall var dødlighet pga MI, slag og andre 

vaskulære hendelser 



Years 

HOPE-2: Effekt av B vitaminer i forhold til type utfall, 
CVD død (totalt) og slagrisiko isolert 

Lonn, NEJM 2006 

P = 0.03 
Years 



Slagrisiko i HOPE-2: Subgruppeanalyser 

Hazard ratio (95%CI) 

Saposnik, Stroke. 2009 

Skyldes dette 
tilfeldigheter? 

B vitamins better    Placebo better 



Bruk av platehemmere i HOPE-2 



Meta-analyse av slag-studiene i 2013 

Neurology, 2013 

Risiko for slag redusert med 7% når 

alle studier sett under ett. 

 

I studier med lavt forbruk av 

platehemmere:  

Risiko for slag redusert  med 16% 



The China Stroke Primary Prevention Trial 
CSPPT 

• 20,702 personer med høyt blodtrykk, uten 

historie på slag / hjerteinfarkt, randomisert til:  

–  enalapril, 10 mg (blodtrykkssenkende) 

–  eller enalapril + folsyre, 0.8 mg 

• Svært lavt forbruk av platehemmere og 

kolesterolsenkende medisiner (< 5%) 

• Studien stoppet tidlig av etiske årsaker 



The China Stroke Primary Prevention Trial 

Huo, JAMA, 2015 



Effekt av B vitaminer på CVD: 
Status og vurdering 

• B vitaminer har ingen effekt på hjerteinfarkt, men har en 
beskyttende effekt på slag 

• Slag er ofte knyttet til småkarsykdom (SVD) mens 
koronarsykdom vanligvis skyldes storkarsykdom 

• Hva vet vi om effekten av B vitaminer på andre utfall 
knyttet til SVD? 

– Makuladegenerasjon 

– Kognitivt tap/Demens 



5205 kvinner > 40 y, med høy CVD risiko. Behandlet med B 
vitaminer (folsyre, B6, B12) eller placebo i ~7 år. 

B vitaminer og alderrelatert makuladegenerasjon (AMD) 
The Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study 

P = 0.03
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Christen, Arch Intern Med 2009 



Kognitivt tap og demens 

• Case-control og prospektive studier viser en sterk dose-
relatert sammenheng mellom homocystein og risiko for 
demens og kognitivt tap      
 (Beydoun, BMC Public Health 2014) 

• 3 RCT har vist en gunstig effekt av B vitaminer på 
kognisjon: WAFACS, FACIT and VITACOG 

– Effekten begrenset til gruppen som hadde dårlig B 

vitaminstatus ved start og høy risiko for kognitivt tap 

 



VITACOG 

• En randomisert klinisk studie hos personer med 
mild kognitiv svikt (MCI) 

• Behandlet med B vitaminer eller  placebo i 2 år 

• Primærutfall: Hjernesvinn (hjerneatrofi) målt med 
MRI 

• Sekundærutfall: Bl.a. kognisjon 

 



B vitamins 

Placebo 

VITACOG: Hovedfunn 
B vitaminer reduserte hjerneatrofi ~ 30% 

Smith, PLoS ONE 2010, Douaud, PNAS 2013  



B vitamin-effekten vs. homocystein ved start 
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Smith, PLoS ONE 2010, 5: e12244 



B vitamineffekten i to relevante undergrupper 

Smith, PlosOne 2010 
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Bør vi aktivt senke homocystein hos eldre pasienter? 

• JA! Men kun hos pasienter med forventet nytte 

– symptomgivende folat eller B12 mangel 

– høy risiko for slag, demens eller makuladegenerasjon, 

kombinert med homocystein > 11 µM 

• Behandling: kombinasjon av folsyre/B12, sikt inn mot 
homocystein < 11 µM 

• Begrenset effekt mot hjertesykdom, hos personer som tar 
platehemmere eller allerede har optimal B vitaminstatus 

• Kontraindisert/forsiktighet hos pasienter med kreft. Kan 
benytte B12 alene, evt kombinert med lave doser folsyre 

• Bruk IKKE folsyre uten samtidig B12 hos eldre pasienter! 



Takk for oppmerksomheten! 

“All scientific work is incomplete—whether it be 
observational or experimental. All scientific work is 
liable to be upset or modified by advancing knowledge. 
That does not confer upon us a freedom to ignore the 
knowledge we already have, or to postpone the action 
that it appears to demand at a given time. ….”                  
    Sir Austin Bradford Hill, 1965 

 

“ we have a tremendous amount of scientific knowledge 
that is underutilized while we pursue absolute proof of 
causation.”                                                                     
      Steven G. Gilbert  



Og spørsmålet som gjenstår:  
B vitaminer eller aspirin? 

The evidence is insufficient to recommend for or against the use of aspirin for 

MI or stroke reduction in people > 80 years 



Homocystein og koronarsykdom:  
En meta-analyse av effekten av platehemmere 

RR = 1.09  
(95% CI=1.00-1.19) 

Wald, PloS One 2011 



Homocystein og koronarsykdom:  
En meta-analyse av effekten av platehemmere 

 
RR = 0.94  
(95% CI=0.84-1.05) 

Wald, PloS One 2011 



B-Vitaminer og slag:  

Effekt av platehemmere i VISP-studien 

Arshi, Stroke. 2015 



Stroke deaths and hospitalisation for stroke in 
Canada before and after folic acid fortification 

Yang, JAMA 2006, Tu, CMAJ, 2009 
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