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Trine nickelsen, Apollon 

70 prosent av oss tar kosttilskudd 
daglig. Vi ønsker å holde oss sunne 
og friske og vil hjelpe kroppen med 
dette. Nå stiller en forskergruppe 
ved Bioteknologisenteret spørsmål 
ved effekten etter å ha forsket på 
rundormen C. elegans.

– Vi tenker at antioksidanter er bra for oss 
fordi de beskytter cellene mot oksidativt 
stress som kan skade genene. Men kroppen 
vår har en enorm iboende evne til å takle 
stress. Helt nye forskningsresultater viser 
at kroppens egne stressresponser faktisk 
er viktige for å hindre at arvestoffet vårt 
forvitrer. Jeg frykter at den fine balansen 
i cellene våre kan bli forstyrret når vi sup-
plerer kostholdet vårt med vitaminpiller, 
sier Hilde Nilsen, til forskningsmagasinet 
Apollon. 

Nilsen leder en forskergruppe på Biotek-
nologisenteret ved Universitetet i Oslo. 

DNA – den genetiske informasjonen som 
gjør oss til dem vi er – utsettes for skader 
hele tiden. 

I hver enkelt av kroppens hundre trillio-
ner celler skjer det opp mot to hundre tu-
sen skader på arvestoffet hvert eneste døgn. 
Skadene kan skyldes miljøpåvirkninger fra 
røyking, stress, miljøgifter eller UV-stråling, 
men først og fremst er det de naturlige og 
livsnødvendige livsprosessene våre som 
skader arvestoffet. 

Hvordan kan reparasjon av skadene på 
arvestoffet vårt bidra til at vi holder oss fris-
ke og kan leve lenge?

For å kunne svare på dét, har Hilde Nil-
sen og forskergruppen hennes alliert seg 
med en liten organisme – den én millime-
ter lange rundormen Caenorhabditis ele-
gans (C. elegans). Ormen, som lever kun i 
25 dager, er forbausende avansert med sine 
20 000 gener; vi mennesker har bare et par 
tusen flere.

– C. elegans er et fantastisk kraftfullt verk-
tøy fordi vi kan endre arveegenskaper. Vi 
kan øke evnen til å reparere skader, eller vi 
kan fjerne den helt. Vi kan også følge med 
på hva som skjer når DNA-skadene ikke 
repareres – hos flere hundre individer og 
gjennom hele livsløpet deres. 

Påvirker livslengde med gener 
Hos noen som mangler evnen til å repare-
re skader, ser forskerne at aldringsproses-
sen går mye, mye fortere enn normalt. Er 
det fordi skader hoper seg opp i DNA slik 
at cellene ikke greier å produsere de pro-
teinene de trenger til ‘daglig drift’? Ja, slik 
har i hvert fall de fleste forskere tenkt at 
det forholder seg. Men Hilde Nilsen tviler. 

Et av genene som forskerne studerer, gir 
litt forkortet livslengde: Gjennomsnittlig le-
ver denne mutanten tre dager kortere enn 
normalt. Oversatt til menneskeår vil det 
si å dø som 60-åring versus som 70-åring. 

– Vi ble overrasket da vi så at disse mu-

tantene faktisk ikke samler opp de DNA-
skadene som skulle bidra til aldring. Tvert 
imot; de får færre DNA-skader. Dette skjer 
fordi den lille rundormen endrer stoffskif-
tet slik at den går på sparebluss og setter i 
gang sitt eget antioksidantforsvar. Dette 
er en strategi som naturen tar i bruk for å 
minimere de negative konsekvensene av å 
mangle evnen til å reparere DNA. 

Reparasjonsproteiner
Hilde Nilsen og kollegene har nå – som de 
aller første – vist at denne responsen er un-
der aktiv genetisk kontroll og ikke skyldes 
passiv opphoping av DNA-skade – slik de 
fleste har trodd. 

– Dette åpner for å manipulere disse pro-
sessene. Og nettopp det har vi gjort: Vi har 
gjenopprettet normal livslengde i en kortli-
vet mutant ved å samtidig fjerne andre pro-
teiner som reparerer skader. Årsaken kan 
da ikke være at skader hoper seg opp; det 
er jo ingen grunn til å tro at det blir min-
dre skade i en mutant som mangler flere 
alternative måter å reparere DNA på. Det 
må være noe annet.  

– Virker ikke da reparasjonsproteine-
ne mot sin hensikt – resultatet er jo kor-
tere livslengde? 

– Vi må huske på at hensikten med DNA-
reparasjon antagelig er å sikre at vi får friskt 
avkom – og ikke nødvendigvis å sørge for 
at vi lever så lenge som mulig etter repro-
duktiv alder. Å sette i gang en overlevelses-
respons som styrker antioksidantforsvaret, 
gjør at det å mangle DNA-reparasjon betyr 
mindre enn det ellers ville gjort for repro-
duksjon. For arten er det en liten kostnad 
at individene blir mindre flinke til å takle 
stress og får et kortere liv. 

Balansen mellom oksidanter og antiok-
sidanter er avgjørende for fysiologien vår. 

Vi bruker nesten tre milliarder kroner hvert år på 
kosttilskudd fordi vi tror de hjelper oss til å holde oss 
sunne og friske. Hva om effekten er den motsatte?

Fakta

Enormt forbruk
XX Nasjonalt forskningssenter innen komple-
mentær og alternativ medisin (NAFKAM) 
har undersøkt hvor mye nordmenn brukte 
på kosttilskudd i 2012: 
XX 70 prosent av befolkningen kjøpte kost-
tilskudd i fjor.
XX Tilsammen brukte vi nærmere 3 milliarder 
kroner på piller eller drikker som er ment 
å supplere kostholdet. 
XX Det betyr at hver enkelt av oss som kjøpte 
kosttilskudd, i snitt brukte 1400 kroner. 
XX Mange av oss bruker kosttilskudd som 
del av alternative kostholdsprogram eller 
i doser som overskrider anbefalingene i 
pakningsvedleggene.
Kilde: http://nifab.no/ og Apollon

– Jeg frykter at den fine balansen i cellene våre kan bli forstyrret når vi supplerer kosthol-
det vårt med vitaminpiller, sier forsker Hilde Nilsen ved Bioteknologisenteret, Universite-
tet i Oslo. Foto: ola Sæther–apollon/UniverSitetet i oSlo 

Immunforsvaret

Oksidativt stress
XX Ved forbrenning i kroppens kraftverk 
– mitokondriene – dannes det såkalte 
reaktive, oksygenholdige forbindelser. 
Disse molekylene er kjemisk ustabile og 
angriper ofte arvestoffet i cellen. 
XX Heldigvis har kroppen et forsvarssystem: 
En gruppe organiske substanser som 
kalles antioksidanter, som C-vitamin, E-
vitamin, betakaroten og selen. 
XX Men når produksjonen av slike frie radi-
kaler overstiger cellens evne til å nøytrali-
sere dem, oppstår såkalt oksidativt stress. 
XX Oksidativt stress kan bidra til kreft og 
nevrologiske sykdommer som Alzheimers 
sykdom og Parkinsons sykdom, og påvir-
ker også aldringsprosessen.   

m når vi tar tilskudd  
av antioksidanter,  

som C-vitamin og e-vitamin, 
kan vi komme til å forstyrre 
balansen i cellene.  
q
Hilde nilsen, leder av forskergruppe på  
Bioteknologisenteret ved universitetet i oslo. 

Vitaminer kan  
gjøre vondt verre
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Isbjørn

Lengde: 234,8 mm

Kjevebeinet

400 km
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Yetien lik isbjørn fra Svalbard

KILDE: Universitetssenteret på Svalbard / NTB

BHUTAN: Ett enkelt 
hår funnet i en 
bambusskog av en 
ekspedisjon for 
10 år siden.

GN

Fotografi av et stort fotavtrykk,
tatt i 1951 på Mount Everest av 

�ellklatreren Eric Shipton.
Bildet ga nytt liv til spekula-

sjonene rundt Yetis eksistens.

Den avskyelige snømann ser ut 
til å ha vært en underart av 
brunbjørnen, som fremdeles 
holder til i Himalaya.

DNA fra hårprøver tatt fra to dyr i Himalaya - identifisert som Yeti-hår 
- er helt likt et gammelt kjevebein fra en isbjørn funnet på Svalbard. 
Beinet er mellom 40 000 og 120 000 år gammelt, og kommer fra den 
tiden da isbjørn og brunbjørn var i ferd med å deles opp i to forskjel-
lige arter.

LADAKH: Prøve fra 
mumifiserte rester av en 
skapning skutt av en jeger 
for rundt 40 år siden.

Neandertalerne og menneskene 
skilte lag allerede for én million 
år siden. Det har forskere ved to 
amerikanske universiteter kom-
met frem til etter å ha studert je-
klser og andre tenner fra fortids-
menneser, skriver Forskning.no. 

Neandertalerne er blant våre al-
ler nærmeste slektninger blant 
utdødde fortidsmennesker. For-
skere ville ha svar på hvor langt til-

bake i tid vi må for å finne det siste 
felles opphavet til oss og dem. Sva-
ret ble at utviklingen som skulle 
ende opp med to arter kan ha be-
gynt for allerede én million år si-
den. Det er minst dobbelt så langt 
tilbake i tid som tidligere antatt. 
Neandertalerne er en menneske-
type som levde i Europa og Asia. 
Den døde ut for mellom 40 000 
og 30 000 år siden.

Utvikling

Tenner viser utviklingen for menneskearten

■■ En vegetariansk piraja, 
en flammemønstret øgle 
og en malende ape er blant 
de 400 nye artene som er 
oppdaget de siste fire årene 
i Amazonas.  
Det har vært gjennomført 
en lang rekke vitenskaplige 
ekspedisjoner til Amazo-
nas mellom 2010 og 2013, 
mange av dem har lagt 
vekt på biologisk mangfold. 
Tilsammen er det oppdaget 
258 plantesorter, 84 fisk, 58 
amfibier, 22 reptiler, 18 fu-
gler og ett pattedyr, skriver 
The Guardian. Mato grosso State i Amazonas.

AMAzonAS

Webcam
■■ Denne doble engelske forkortel-

sen er blitt en del norsk dagligtale. 
VI begynte å ta det i bruk da den 
nye digitale hverdagen ble en 
realitet ved århundre skiftet.  
Web er en forkortelse av World 

Wide Web, den elektroniske 
verdens veven. Cam er kortform 
av camera. Satt sammen betyr det 
et videokamera som brukes til å 
ta opp bilder som kan sendes over 
internett.
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Men hvor dette balansepunktet befinner 
seg, varierer fra person til person. 

– Her er det min bekymring for de kunstig 
fremstilte antioksidantene kommer inn. 
Denne fine balansen bruker cellene i krop-
pen til å sette opp de best mulige forhol-
dene for seg selv – tilpasset den enkelte av 
oss. Når vi tar tilskudd av antioksidanter, 
som C-vitamin og E-vitamin, kan vi kom-
me til å forstyrre denne balansen, advarer 
forskeren. 

– Det høres intuitivt riktig ut at det å spise 
noe som kan hindre opphoping av skade, 

vil være bra for oss. Og derfor supplerer 
også så mange av oss kostholdet med vita-
miner. Forskningsresultatene våre tyder på 
at vi samtidig kan komme til å gjøre ganske 
mye skade. Helsemyndighetene anbefaler 
at vi heller sørger for et riktig kosthold. Jeg 
støtter det. Det er langt sikrere for oss å få 
i oss vitaminer gjennom maten vi spiser, 
enn gjennom piller, slår Hilde Nilsen fast. 

Trine Nickelsen er ansvarlig redaktør for fors-
kningstidsskriftet Apollon, utgitt av Universi-
tetet i Oslo.

– Ingen skadelig effekt oppdaget
Eivind nicolai lauritsEn

legemiddelprodusenten takeda 
nycomed er skeptisk til at forsøk på 
rundorm skal brukes til å forklare 
hvordan antioksidanter påvirker 
mennesket.

– Forskning på rundorm kan ikke overføres 
direkte på mennesker, skriver klinisk ernæ-
ringsfysiolog og fag- og opplæringssjef Åse 
Andresen i Takeda Nycomed i en e-post til 
Aftenposten.

Takeda Nycomed er den største produ-
senten av legemidler i Norge målt i volum. 
Firmaet produserer blant annet en rekke 
kosttilskudd under navnet Nycoplus, som 
selges på apoteker rundt om i landet. 

– Det er velkjent at høye doser med anti-
oksidanter fra tilskudd kan være helseska-
delig. Dette betyr likevel ikke at ingen har 
nytte av tilskudd med enkelte vitaminer og 
mineraler, mener Andresen.

Hun viser til Norkost-3-undersøkelsen til 
Helsedirektoratet fra 2012 hvor det står at 
tre fjerdedeler av voksne i Norge ikke får i 
seg nok frukt og grønt, fet fisk og fullkorn 
til å dekke vitaminbehovet.

– Direkte farlig for enkelte
– Det blir feil å bruke vitaminpille som sam-
lebetegnelse på antioksidanter. Det er ikke 
alle vitaminer som fungerer som antioksi-
danter. Et eksempel er vitamin D som svært 
mange trenger tilskudd av, spesielt på vin-
teren. Derfor blir det skummelt når denne 
type saker kommer opp, det kan være direk-
te farlig for enkelte, sier Andresen.

Hun påpeker at kosttilskuddsforskriften 
regulerer innholdet av vitaminer og mine-
raler i kosttilskudd i Norge.

– Det er ingen studier som tyder på at et 
inntak av for eksempel et multivitamin har 
skadelig effekt. Det er svært viktig å skille 
mellom ulike næringsstoffer og ikke gene-
ralisere vitaminpillen.


