
11/02/2023, 00:22 Norske forskere vil bremse aldring: Håper vitaminkapsel kan være løsningen – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og r…

https://www.nrk.no/osloogviken/norske-forskere-vil-bremse-aldring_-haper-vitaminkapsel-kan-vaere-losningen-1.16281542 1/8

Scientists are now investigating whether these blue capsules can give us better health and longer
lives.
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Think vitamin capsules can slow down aging
Can a small vitamin capsule give us a healthier and longer life? Norwegian

researchers are now trying to find an answer to that.

In a laboratory at Akershus University Hospital, we find associate professor Evandro

Fei Fang. He is one of the country's leading researchers on ageing.

Fang has worked for a number of years to find a possible cure for Alzheimer's and

diseases that cause accelerated ageing.

Now he hopes for a breakthrough.
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- I think these blue capsules can give us healthier and longer lives, says Fang.

Too good to be true?

The fact is that this research has already produced encouraging results.

Researcher Evandro Fei Fang believes the capsules can help slow down the aging process in humans.
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Keeps the cells healthy

The star of this show is namedNAD. A vital small molecule that connects to central

functions in our cells.

Simply explained, this molecule is crucial for the power plant in the cells, the so-

called mitochondria, to be able to create energy. It helps our cells stay healthy and

resistant to stress and damage. In addition, it is important for repairing damaged

DNA.

Problemet er at vi produserer mindre av dette stoffet, jo eldre vi blir. Og mindre

tilgang på NAD, knyttes til flere av sykdommene som rammer oss når vi blir eldre.

Spesielt hjernelidelser som Alzheimer blir satt i sammenheng med dette, og mangel

på NAD er allerede anerkjent som et av de viktigste kjennetegnene på aldring.
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Nå har Fang og hans medhjelpere på laboratoriet, tatt i bruk en metode som øker

nivåene av dette stoffet i kroppen.

Forskere ved Ahus i gang med å undersøke effekten av NAD på rundorm.
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– Kan gi lengre liv

Det er her de blå kapslene kommer inn i bildet. De inneholder en form for B3-vitamin,

som er en forløper til NAD.

– Studier har vist at NAD-nivået i blodet øker når vi tar disse kapslene, forteller Fang.

Han har gjennomført flere forsøk på mus, bananfluer og rundorm, som har gitt

lovende resultater.

– Forsøkene viser at mus som får mer NAD, er friskere og lever lenger, forteller

Fang.

Selv om resultatene ikke automatisk kan overføres til mennesker, er Fang forsiktig

optimist.

– Jeg tror ikke det mulig å stanse aldring, men kanskje vi kan øke levealderen med

10 til 20 prosent. Det betyr at vi kan leve til vi er 100 år gamle. Målet er ikke

nødvendigvis bare å leve lenger, men beholde god helse, forteller han.
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Les også:

Kampen mot den biologiske klokken

Nøkkelen til god helse?

Hvert år dør tusener av nordmenn av aldersrelaterte sykdommer som kreft, demens,

og hjerte- og karsykdommer.

Enda flere vil bli pleietrengende når eldrebølgen slår inn for alvor, og krisen i

eldreomsorgen vil trolig bare vokse i omfang.

FN venter en dobling i antall personer over 65 år fram mot 2050.

Temaet er høyaktuelt etter at NRK Brennpunkt avdekket alvorlig svikt i

eldreomsorgen i Norge.

Supermyk 86-åring. Inger Marie Holte har jernhelse etter å ha vært aktiv hele livet.
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De fleste av oss drømmer om en aktiv alderdom med god helse.

86 år gamle Inger Marie Holte fra Hokksund, er sprekere enn de fleste.

Et langt liv med mye trening har gitt henne en jernhelse. Hittil har hun styrt klar av

alle sykdommene som rammer oss når vi blir gamle.

Den tidligere landslagstreneren i turn, er ikke i tvil om hva som er årsaken.

– Det at jeg har holdt meg i form, har vært avgjørende. Jeg trener halvannen til to

timer hver eneste dag. Det å bevege seg og gjøre noe hele tiden, det tror jeg på, sier

Holte.

Men hva om vi kunne ta en liten kapsel som gjorde at vi holdt oss like friske som

Inger Marie?

Akkurat nå jobber flere forskere intenst, for å avdekke om økte nivåer av NAD kan

være nøkkelen til å unngå flere aldersrelaterte sykdommer:

Kan ha effekt mot hjernesykdom

Ved Haukeland sykehus i Bergen er en gruppe forskere i gang

med en omfattende studie, som skal undersøke om de samme

kapslene kan ha en effekt mot sykdommer som Parkinson,

Alzheimer og ALS.

– Vi har oppdaget at disse kapslene øker nivået av NAD i

menneskehjernen. Nå skal vi finne ut om de kan brukes til

behandling av disse sykdommene, forteller forsker og

professor Charalampos Tzoulis.

De første resultatene fra studien er ventet allerede om to år.

Lovende resultate

Tzoulis betegner N

viser seg at kapslen

kan det bli aktuelt 

– Det er en mulighe

på flere av folkesyk

må først fullføre di

Tzoulis.

Han stiller seg fore

viser at mus ble yn
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Les også:

Forska på Roar sin hjerne og gjorde
enormt gjennombrot – gjev nytt håp til
Parkinson

Advarer mot bruk

Virkestoffet i kapslene er allerede tilgjengelig på det åpne markedet, under navnene

nikotinamid ribosid og NMN. Disse kan enkelt bestilles på nettet.

Til tross for lovende resultater, advarer forskerne mot å ta kapslene.

Ifølge professor Charalampos Tzoulis ved Haukeland sykehus er det en teoretisk

risiko for økt spredning hos kreftpasienter.

– Vi bruker høye doser, og vi vet ikke om dette er trygt. Det er foreløpig ikke

dokumentert alvorlige bivirkninger, men man vet ikke hva man får, når man

kjøper dette på nett. Folk må tenke på sin egen helse, og vente til resultatene av

våre studier er klare, sier Tzoulis.

Han får støtte fra sin forskerkollega Evandro Fei Fang.

– Det er ikke noe poeng for unge å ta disse kapslene. Det gir trolig mest effekt for de

som har passert 50 år, men de bør konferere med legen sin først, sier Fang.

kapslene.

– Det må tas med e

mange eksempler 

ikke har fungert på

Ville du tatt en kapsel som ga deg et friskere og lengre liv?

https://www.nrk.no/vestland/gjennombrot-for-parkinson-og-hjernesjukdommar-pa-neurologisk-pa-haukeland_-auka-nad-niva-i-hjernen-1.15869544?fwdnav=247235954473626
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Tilbake i treningsrommet er Inger Marie

Holte ferdig med nok en økt på

tredemølla.

Dersom det skulle vise seg at kapslene

faktisk fungerer, er hun ikke i tvil om

hva hun selv ville gjort.

– Det er sikkert for sent for meg, men

jeg ville ikke betenkt meg et øyeblikk.

Det er vemodig å se jevnaldrende bli

syke, og tenke på hvordan de en gang

var. Det er altfor mye kreft og andre

sykdommer som river folk bort, sier

86-åringen.

Har du innspill eller tips etter å ha lest denne saken? Send meg gjerne en e-post.

Jan-Erik Wilthil

Vis resultat

Ja, selvsagt.

Nei, aldring er en naturlig prosess.

Inger Marie Holte er 86 år gammel, men holder

seg fortsatt i god fysisk form.
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Hei!

Journalist
Send meg en e-post

mailto:jan-erik.wilthil@nrk.no
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