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Innledning 
Faste er et eldgammelt konsept som man finner i mange gamle kulturer og religioner. Det har blitt 

praktisert med en hel rekke forskjellige formål. I denne litteraturstudien skal jeg se på hvorledes og 

hvorvidt faste kan brukes i behandling av kreft. Jeg ønsker å studere hvilken effekt faste har på 

kroppens metabolisme og om dette er noe en kan utnytte i terapeutisk sammenheng som et 

supplement til konvensjonelle behandlingsmetoder. Prinsipper og hypoteser bak fasting som 

behandling i forbindelse med kreft, vil gjennomgås sammen med all forskning som har blitt gjort på 

effekt av faste på tumorvekst og faste i forbindelse med kjemoterapi. 

 

Problemstilling  
Undersøke effekt av faste på energimetabolismen og dens anvendelse i behandling av cancer.  

 

Metode 
Det ble foretatt systematiske søk i den medisinske databasen PubMed/Medline1, samt UpToDate og 

BMJ Best Practice gjennom Helsebiblioteket2. Det ble også søkt gjennom bøker i klinisk og molekylær 

ernæring, samt andre bøker av interesse, for å finne relevant informasjon. Oppslagsverk slik som 

Norsk Elektronisk Legehåndbok3 ble også brukt i definisjonsspørsmål, samt Google4 som ble konsultert 

for å finne supplerende informasjon og klargjøring av begreper, nyhetsartikler og temaer på siden av 

den primære problemstillingen. 

 

Søk i databaser 
For å finne primærstudier som berører problemstillingen ble PubMed brukt. Søkeordene var følgende: 

(“Neoplasms"[mesh]) AND ("Fasting"[mesh] OR "Starvation"[mesh] OR "food deprivation"[mesh])  

Søk utført siste gang 7/9-16, antall treff: 1 288 

Treffene ble systematisk gjennomgått, og kun primærstudier som forelå på engelsk ble inkludert. 

Artiklene ble sortert etter gjennomlesning av sammendrag og studiene som ble sett på som potensielt 

relevante ble lest i fulltekst. Følgende treff ble ekskludert: 

- metabolske forstyrrelser etter gjennomgått kreft 

- studier om effekter og biotilgjengelighet av diverse medikamenter under faste 

- studier om celleproliferasjon i forskjellige vev ved fasting/næringstilførsel 

- gamle studier som ikke forelå med sammendrag og fulltekst 

- øvrige treff som ikke har noe å gjøre med terapeutisk korttidsfasting å gjøre eller som ikke har 

noe med effekten av fasting på cancer. 

 

                                                           
1 PubMed.gov, US National Library of Medicine, National Institutes of Health: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
2 Helsebiblioteket, driftet av Folkehelseinstituttet: http://www.helsebiblioteket.no   
3 Norsk elektronisk legehåndbok (NEL): https://legehandboka.no   
4 Søkemotoren Google Norge: https://www.google.no   

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.helsebiblioteket.no/
https://legehandboka.no/
https://www.google.no/
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Bakgrunnslitteratur 
 

Hva er faste?  
Ifølge Oxford Dictionary defineres faste som å avstå fra alle eller noen former for mat og drikke, særlig 

som en religiøs handling eller i forbindelse med medisinsk behandling eller forskning5. Man kan 

således dele faste inn i forskjellige undertyper etter hvilket formål man har med fasten.  

Den religiøse fasten finnes i mange forskjellige religioner og gamle kulturer6. Den mest kjente er 

muslimers faste i måneden Ramadan. Da plikter alle, bortsett fra de som har gyldig unntak, å avstå 

fullstendig fra mat, drikke, tobakk og seksuell atferd78. Også hos mange kristne, jøder og enkelte andre 

religioner er det vanlig å faste ved spesielle anledninger9. Fasten kan bestå av alt fra totalavhold fra 

mat, avhold fra enkelte mattyper, eller til og med avhold fra hverdagslige aktiviteter med det formål å 

bruke mer tid til religiøs utøvelse10. 

En annen type faste utføres i forkant av prøvetaking og medisinske inngrep. Førstnevnte er viktig for å 

få nøyaktig prøvesvar på enkelte blodprøver som for eksempel glukose og triasylglyserol (TAG)11. 

European Society og Anaesteciology (ESA) har gitt ut retningslinjer for preoperativ fasting12. 

Hovedpunktene går ut på å avstå fra mat minst seks timer før generell anestesi, mens klare væsker 

som vann, kaffe, te og jus kan inntas opptil to timer før13. Dette er viktig for å forhindre aspirasjon av 

mageinnhold under operasjon med alle komplikasjoner det kan medføre.  

En tredje type faste brukes som metode for vektreduksjon. I 2013 gjorde 5:2 dietten sitt inntog i Norge 

som den nyeste populære strategien for vektreduksjon14. Andre varianter av faste, slik som 

intermitterende faste, har også blitt brukt for å redusere vekten og forbedre utbytte av trening15. 

Den fjerde og siste type faste som vi skal nevne her er den faste som brukes som behandling mot 

sykdom eller som tillegg til og potensering av annen medisinsk behandling. Spesielt før i tiden var det 

vanlig å bruke fastekurer mot en lang rekke sykdommer16. I denne oppgaven skal vi se nærmere på 

effekten faste har på energimetabolismen og hvordan dette kan utnyttes i kreftbehandling.  

                                                           
5 Oxford Dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fast#fast_Verb_200 (18. august 2016) 
6 Kerndt PR, Naughton JL, Driscoll CE, et al: Fasting: The history, pathophysiology and complications (Medical 
Progress). West J Med. 1982;137:379-399  
7 Store norske leksikon: http://snl.no/ramadan (18. august 2016) 
8 Fazel M: Medical implications of controlled fasting. J R Soc Med. 1998;91(5):260-263 
9 Store norske leksikon: http://snl.no/faste%2Freligion (18. august 2016)  
10 Den norske kirke: https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/fastetiden/fastelavn-og-faste  (18.august 
2016)  
11 Fürst medisinsk laboratorium: http://www.furst.no/for-legekontoret/analyserepertoar-og-rekvirering/taking-
av-blodprover (18. august 2016) 
12 European Society of Anaesteciology: https://www.esahq.org/guidelines/guidelines/published/esa-guideline-
on-pre-operative-fasting (18. august 2016) 
13 Smith I, Kranke P, Murat I, Smith A, O’Sullinvan G, Søreide E, Spies C, in’t Veld B: Perioperative fasting in adults 
and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol. 2011;28:556-569 
14 Andreassen K: 5:2-dietten er enkel. http://www.klikk.no/helse/kosthold/slank/article865690.ece (18. august 
2016) 
15 Andriakos J: What is intermittent fasting, and is it healthy? 
http://edition.cnn.com/2016/06/08/health/intermittent-fasting-healthy (18. august 2016)  
16 Kerndt PR, Naughton JL, Driscoll CE, et al: Fasting: The history, pathophysiology and complications (Medical 
Progress). West J Med. 1982;137:379-399   

https://en.oxforddictionaries.com/definition/fast#fast_Verb_200
http://snl.no/ramadan
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1296701/?page=1
http://snl.no/faste%2Freligion
https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/fastetiden/fastelavn-og-faste
http://www.furst.no/for-legekontoret/analyserepertoar-og-rekvirering/taking-av-blodprover
http://www.furst.no/for-legekontoret/analyserepertoar-og-rekvirering/taking-av-blodprover
https://www.esahq.org/guidelines/guidelines/published/esa-guideline-on-pre-operative-fasting
https://www.esahq.org/guidelines/guidelines/published/esa-guideline-on-pre-operative-fasting
http://www.klikk.no/helse/kosthold/slank/article865690.ece
http://edition.cnn.com/2016/06/08/health/intermittent-fasting-healthy
Kerndt%20PR,%20Naughton%20JL,%20Driscoll%20CE,%20et%20al:%20Fasting:%20The%20history,%20pathophysiology%20and%20complications%20(Medical%20Progress).%20West%20J%20Med%201982%20Nov;%20137:379-399%20http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274154/pdf/westjmed00207-0055.pdf
Kerndt%20PR,%20Naughton%20JL,%20Driscoll%20CE,%20et%20al:%20Fasting:%20The%20history,%20pathophysiology%20and%20complications%20(Medical%20Progress).%20West%20J%20Med%201982%20Nov;%20137:379-399%20http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274154/pdf/westjmed00207-0055.pdf
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Involuntær faste, som ved sultkatastrofer, tortur, mm, defineres gjerne som «sult», men ofte brukes 

ordene «faste» og «sult» om hverandre. 

 

Klargjøring av begreper 
Ad libitum (AL) – Å spise eller drikke uhindret/etter fri vilje17. 

Dietary energy restriction (DER/DR)/calorie restriction (CR) – Kalorirestriksjon: Å begrense inntak av 

mat til noe mindre enn en organisme ville inntatt dersom den hadde hatt fri tilgang på næring18. Dette 

er et vidt begrep som brukes i mange forskjellige sammenhenger. I den sammenhengen vi skal befatte 

oss med i denne artikkelen brukes det oftest om 20-40 % reduksjon i energiinntak, men kan i teorien 

brukes på enhver systematisk reduksjon i totalt energiinntak eller reduksjon av bestemte energikilder 

som karbohydrater, aminosyrer eller fettsyrer19.   

Intermittent fasting (IF) – Intermitterende eller periodisk fasting av valgfri type og lengde.  

- Alternate-day fasting (ADF) er IF annenhverdag og reduksjonen på fastedagen kan være alt fra 

25-100 %20.  

- Time restricted diet (tRD) er IF i et spesielt tidsrom på dagen og brukes gjerne om å innta ett 

måltid om dagen på et fastsatt tidspunkt21. Man ser det anvendt for eksempel i 

treningssammenheng ved kun å spise i et tidsrom på 4-8 timer hver dag22 og i muslimenes 

Ramadan der man kun spiser etter solnedgang23.   

- 5:2-diett er en tredje form for IF som benyttes i vektreduksjon der man har omtrent 75 % CR 

på to ikke-påfølgende fastedager ukentlig og AL de øvrige dager24. 

Faste – 100 % voluntær CR i en begrenset periode25. Ordene faste og sult brukes gjerne om hverandre 

i litteraturen.  

- Short-term-starvation (STS)/short-term-fasting (STF) – Når man bruker STS/STF refererer man 

ofte til sykluser på én til syv fastedager. I denne artikkelen dreier oppgaven seg hovedsakelig 

om kortvarige STS/STF-sykluser på to til fire dager, gjerne i forbindelse med administrasjon av 

                                                           
17 The Free Dictionary by Farlex, Medical Dictionary: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ad+libitum 
(14. mai 2016) 
18 The Free Dictionary by Farlex, Medical Dictionary:  
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/calorie+restriction (14. mai 2016) 
19 Lee C, Longo VD: Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model 
organisms to patients. Oncogene 2011;30(30):3305-3316  
20 Varady KA, Roohk DJ, Hellerstein MK: Dose effects of modified alternate-day fasting regimens on in vivo cell 
proliferation and plasma insulin-like growth factor-1 in mice. J Appl Physiol. 2007;103(2):547-551 
21 Zhu Y, Yan Y, Gius DR, Vassilopoulos A: Metabolic regulation of Sirtuins upon fasting and the implication for 
cancer. Curr Opin Oncol. 2013;25(6):630-636  
22 Hyde P: Intermittent Fasting: Science and Supplementation. 
http://www.bodybuilding.com/content/intermittent-fasting-science-and-supplementation.html (14. mai 2016)  
23 Islamic Association of Raleigh: http://raleighmasjid.org/imam/fiqh-ramadan.html (14. mai 2016) 
24 Treningstips: http://treningstips.org/5-2dietten (14. mai 2016) 
25 The Free Dictionary by Farlex, Medical Dictionary: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/fasting (14. 
mai 2016) 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ad+libitum
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/calorie+restriction
http://www.bodybuilding.com/content/intermittent-fasting-science-and-supplementation.html%20%20%20%20(14
http://raleighmasjid.org/imam/fiqh-ramadan.html
http://treningstips.org/5-2dietten
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/fasting
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cytostatika. Den optimale metoden som foreslås for videre klinisk forskning er fasting to til tre 

dager før, til én dag etter administrasjon av cytostatika26.    

Absolutt faste – totalt avhold fra inntak av både næring og væske som forberedelse til kirurgisk 

inngrep eller diagnostiske undersøkelser27. 

 

Utvikling av kreft  
Kreftregisteret i Norges rapport fra 2012 konkluderte med at «sannsynligheten for å utvikle kreft før 

75 år er 35 prosent for menn og 28 prosent for kvinner»28. På bakgrunn av en slik sannsynlighet er det 

ikke rart at både medisinen og samfunnet generelt er svært opptatt av å finne årsaker til og måter å 

forebygge kreft. I 2007 ga World Cancer Research Fund ut et ekspertpanels femårige gjennomgang av 

7 000 studier som på forskjellig vis har gransket relasjonen mellom kosthold, fysisk aktivitet og 

overvekt og kreftrisiko29. På grunnlag av resultatene fra denne gjennomgangen kan man med stor 

sikkerhet konkludere med at faktorer som sykelig overvekt, mangel på mosjon og usunn diett 

medvirker til å initiere og promotere malignitetsutvikling. Dette medfører at tiltak som går ut på å 

forhindre og begrense disse faktorene vil forebygge cancer.    

Utviklingen fra en frisk celle til en kreftcelle skjer ved en akkumulering av DNA-mutasjoner i onkogener 

og tumorsupressorgener i en cellelinje. Weinberg og Hanahan beskriver seks stadier av DNA-mutasjon 

som er felles for stort sett alle maligne neoplasier3031: uavhengighet fra vekstsignaler, immunitet mot 

antivekstsignaler, unngåelse av apoptose, grenseløst replikasjonspotensial, opprettholdelse av 

angiogenese og evne til vevsinvasjon og metastase. Ved å tilegne seg og akkumulere disse 

egenskapene, overvinner mutasjonene cellenes og kroppens eget forsvarssystem mot 

malignitetsutvikling. 

Cellen har nemlig mange innebygde mekanismer som skal hindre utviklingen av kreft ved DNA-skade. 

Linn et al definerer fire slike mekanismer og interaksjonen mellom dem32. Felles for alle er at de vil 

forsøke å reparere en oppstått DNA-skade eller indusere apoptose dersom reparasjonen ikke lykkes. 

DNA-skader oppstår kontinuerlig i kroppens celler og er vanligvis ikke et problem da kroppen evner å 

løse utfordringen ved bruk av disse innebygde beskyttelsesmekanismene33. Når kroppens 

forsvarssystem ikke fungerer adekvat er cancer resultatet.  

                                                           
26 Lee C, Raffaghello L, Brandhorst S, Safdie FM, Bianchi G, Martin-Montalvo A, Pistoia V, Wei M, Hwang S, 
Merlino A, Emionite L, de Cabo R, Longo VD: Fasting Cycles Retard Growth of Tumors and Sensitize a Range of 
Cancer Cell Types to Chemotherapy. Sci Transl Med. 2012;4(124):124-127 
27 European Society of Anaesteciology: https://www.esahq.org/guidelines/guidelines/published/esa-guideline-
on-pre-operative-fasting (18. august 2016) 
28 Kreftregistrerts årsrapport 2012: https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-
rapporter/arsrapporter/aarsrapport_2012_web.pdf (18. august 2016) 
29 World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research: Summary, Food, Nutrition, Physical 
Activity, and the prevention of Cancer: a Global Perspective, 2007.  
30 Hanahan D, Weinberg RA: The Hallmarks of Cancer. Cell 2000;100(1):57-70  
31 Kumar V, Abbas AK, Aster J: Robbins Basic Pathology 8th Edition. Saunders Elsevier 185-201 
32 Sancar A, Lindsey-Boltz LA, Ünsal-Kaçmaz K, Linn S: Molecular Mechanisms of Mammalian DNA Repair and the 
DNA Damage Checkpoints. Annu Rev Biochem. 2014;73:39-85  
33 Ibidem    

https://www.esahq.org/guidelines/guidelines/published/esa-guideline-on-pre-operative-fasting
https://www.esahq.org/guidelines/guidelines/published/esa-guideline-on-pre-operative-fasting
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/aarsrapport_2012_web.pdf
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/aarsrapport_2012_web.pdf
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Siden maligne celler vokser i en helt annen takt enn normale celler er det naturlig at deres 

metabolisme ser annerledes ut. Tre sentrale karakteristikker ved prolifererende tumorcellers 

metabolisme er økt aerobisk glykolyse, de novo lipidsyntese og glutaminavhengig anaplerose34.  

Otto Warburg observerte i begynnelsen av forrige århundre at tumorceller har et overraskende høyt 

opptak av glukose og høy glykolyseaktivitet sammenlignet med omliggende celler35. Dette fenomenet 

har blitt kalt Warburgs effekt og kjennetegnes ved høy glykolyse uten hypoksemi og uten tilsvarende 

høy mitokondriell oksidativ fosforylering (OXPHOS) og påfølgende høy laktatproduksjon3637. Det 

trenger ikke være mangel på oksygen for å oppnå denne effekten, og det er derfor et paradoks at en 

energikrevende, prolifererende celle velger en så ineffektiv ATP-produksjon38. På den annen side gir 

glykolysen cellulære byggeklosser som er nødvendig for cellens raske proliferasjon. De viktigste 

eksemplene på dette er pentosefosfatshunten som gir substrater og energi til nukleotidsyntesen, 

glyserol og citrat som brukes til fosfolipider til celleveggen og aminosyrer3940. En mulig forklaring på at 

ikke mer pyruvat styres mot OXPHOS er at det er en mer tidkrevende prosess sammenlignet med å 

eliminere pyruvat via laktat dehydrogenase, særlig når den høye glykolyseaktiviteten produserer mye 

pyruvat på kort tid41.  

Den neste endringen vi ser er at karbonet som entrer sitronsyresyklusen (TCA) i en mye høyere grad 

inngår i biosyntetiske signalveier fremfor å generere ATP42. Årsaken til denne kataplerosen er høy de 

novo syntese av blant annet fosfolipider som skal inngå i celleveggen43. Således er ikke kreftceller så 

avhengig av fettsyrer fra blodbanen så lenge den prolifererende cellen får nok glukose. På den annen 

side er TCA avhengig av tilsvarende anaplerose for å imøtekomme det store forbruket av oksaloacetat 

i lipidsyntesen. Dette behovet dekkes av metabolisering av aminosyrer med glutamin som den 

viktigste4445. Ikke bare forsyner glutamin tumorcellen med vesentlig oksaloacetat, men katabolisering 

av glutamin er også en av tumorcellens kilder til energi46. 

 

                                                           
34 DeBerardinis RJ, Lum JJ, Hatzivassiliou G, Thompson CB: The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming 
Fuels Cell Growth and Proliferation. Cell Metabolism 2008;7(1):11-20  
35 Liberti MV, Loca JW: The Warburg Effect: How Does It Benefit Cancer Cells? Trends Biochem Sci. 
2016;41(3):211-218  
36 Vander Heiden MG, Cantley LC, Thompson CB: Understanding the Warburg Effect: The Metabolic 
Requirements of Cell Proliferation. Science. 2009;324(5930):1029-1033 
37 Liberti MV, Loca JW: The Warburg Effect: How Does It Benefit Cancer Cells? Trends Biochem Sci. 
2016;41(3):211-218    
38 DeBerardinis RJ, Lum JJ, Hatzivassiliou G, Thompson CB: The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming 
Fuels Cell Growth and Proliferation. Cell Metabolism 2008;7(1):11-20 
39 Lee C, Raffaghello L, Longo VD: Starvation, detoxification, and multidrug resistance in cancer therapy. Drug 
Resist Updat. 2012;15(1-2):114-122 
40 DeBerardinis RJ, Lum JJ, Hatzivassiliou G, Thompson CB: The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming 
Fuels Cell Growth and Proliferation. Cell Metabolism 2008;7(1):11-20    
41 Ibidem   
42 Ibidem   
43 Ibidem   
44 Ibidem   
45 Hensley CT, Wasti AT, DeBerardinis RJ: Glutamine and cancer: cell biology, physiology, and clinical 
opportunities. J Clin Invest. 2013;123(9):3678-3684   
46 DeBerardinis RJ, Lum JJ, Hatzivassiliou G, Thompson CB: The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming 
Fuels Cell Growth and Proliferation. Cell Metabolism 2008;7(1):11-20 
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Vår metabolisme under faste og sult 
Under normale fysiologiske forhold skifter menneskekroppens metabolisme modus for å imøtekomme 

varierende tilgjengelighet på næringsstoffer. Dette er essensielt for at kroppen skal være i stand til å 

opprettholde homeostase av blant annet glukose i blodet. Man kan tenke seg at kroppen skifter 

mellom to metabolske stadier47484950515253: 

1. Absorptivt stadium (2-4 timer etter måltid): Etter at kroppen har fordøyd og absorbert 

næringsstoffer fra tarmen går kroppen inn i en anabolsk tilstand der omtrent alle vev i 

kroppen bruker glukose som energikilde. Nå som det er rik tilgang på aminosyrer, fettsyrer og 

glukose ønsker kroppen å nyttiggjøre seg av så mye av dette ved å fylle opp kroppens lagre: 

glykogen syntetiseres av lever og muskler og lagres; fettsyrer og TAG syntetiseres i lever og 

adipocytter og lagres i adipøst vev; proteiner syntetiseres i musklene. På denne måten 

forbereder kroppen seg på å håndtere fremtidig mangel på disse næringsstoffene.  Hormonet 

insulin fra β-cellene i pankreas er den viktigste formidleren av skiftet til anabolsk tilstand og 

insulin/glukagon-ratioen øker i denne tilstanden, hovedsakelig som en respons på økende 

glukose og aminosyrer i blodet. 

2. Post-absorptivt/tidlig-faste stadium: Noen timer etter et måltid synker nivået av glukose, 

aminosyrer og TAG i blodet og dermed også nivået av insulin. Nå skifter metabolismen til en 

katabolsk tilstand med glukagon fra α-cellene som viktigste formidler. Det som stimulerer 

glukagonfrigjøring er lavt blodsukker, aminosyrer (for å forhindre hypoglykemi i stadium 1 ved 

glukosefattige, proteinrike måltider) og adrenalin under stressreaksjoner. Effekten av 

glukagon på metabolismen er motsatt av insulin: glykogen fra lagrene i leveren spaltes og 

glukose frigjøres til blodet, og leveren produserer glukose gjennom glukoneogenesen. 

Kroppen har brukt opp leverens glykogenlagre etter 10-18 timer. Gradvis går muskel- og 

levervevet fra å bruke glukose som hovedenergikilde til å oksidere fettsyrer som har blitt 

spaltet fra TAG ved lipolyse og frigjort fra fettvevet. Proteinsyntesen hemmes og aminosyrer 

tas opp av leveren fra blodet. Glukoneogenesen starter 4-6 timer etter et måltid, men først 

når glykogenlagrene er tomme slår glukoneogenesen til for fullt med glyserol fra fettvevet og 

aminosyrer som kilder til karbon.  

Det neste spørsmålet er hva som skjer når kroppen ikke tilføres ny næring og kroppen vedvarer i 

stadium 2 og går over til å oppleve det som kalles faste eller sult.  

Når kroppen er i faste er leverens viktigste oppgave å opprettholde blodglukosen på et visst nivå – 

dette for å imøtekomme hjernen hvis metabolisme er avhengig av glukose, da fettsyrer ikke kan krysse 

blod-hjerne-barrieren. Siden glykogenlagrene er tomme må all glukose til blodet syntetiseres av 

leverens glukoneogenese (i langtkommet faste vil nyrene ta over en betydelig andel av 

glukoneogenesen). Da fettsyrer ikke kan omdannes til glukose, har leveren kun glyserol-molekylene fra 

                                                           
47 Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L: Biochemistry 5th Edition 2002. W H Freeman, kap. 30.3   
48 Harvey R, Ferrier D: Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry 5th Edition 2011. Lippincott Williams & 
Wilkins, kap. 23 og 24 
49 Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson AD, Lewis J, Raff Martin, Roberts K, Walter P: Essential Cell Biology 3rd 
Edition 2010. Garlands Science, kap. 13 
50 Goldberg S: Clinical Biochemistry Made Ridiculously Simple 3rd Edition 2010. MedMaster, Inc., kap. 3 
51 Lee C, Longo VD: Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model 
organisms to patients. Oncogene. 2011;30(30):3305-3316 
52 Kerndt PR, Naughton JL, Driscoll CE, et al: Fasting: The history, pathophysiology and complications (Medical 
Progress). West J Med 1982;137:379-399  
53 The Free Dictionary by Farlex, Medical Dictionary: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/fasting (14. 
mai 2016)  
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TAG og aminosyrer til å syntetisere glukose av. For å spare så mye protein som mulig for å unngå 

funksjonstap gjør kroppen et nytt skifte: leveren begynner å produsere ketonlegemer.   

Ketonlegemesyntesen starter fra dag én med faste. Når fasten vedvarer mer enn to til tre dager, vil 

man se en betydelig økning av plasmakonsentrasjonen av ketonlegemer, mens konsentrasjonen av 

fettsyrer opprettholdes konstant og konsentrasjonen av glukose synker ytterligere. Nå kommer en 

tredjedel av hjernens energi fra ketonlegemer. Vedvarer fasten over flere uker blir ketonlegemer 

hovedenergikilde for hjernen og hjernen trenger kun 40 g glukose per dag sammenlignet med rundt 

120 g per dag den første fastedagen. På dette tidspunktet brytes kun 20 g proteiner ned hver dag, 

sammenlignet med 75 g daglig første dag. Således sparer kroppen på proteiner når fasten har pågått 

tilstrekkelig lenge. Går det lang nok tid vil til slutt fettlagrene gå tomme. Da gjenstår kun protein som 

energikilde og ved bruk av mer enn en tredjedel av kroppens proteiner, vil man få en rask 

funksjonssvikt i sentrale organer. For øvrig vil fettlagrene til en normalvektig 70 kg mann inneholde 

nok energi til å vare i opptil tre måneder. 

Oppsummert observerer man disse endringene i metabolismen under faste54555657585960:  

- De første dagene: insulin/glukagon-ratioen synker, blodglukosen er lav og fettsyrenivået øker 

mens proteiner i muskler og annet vev brytes ned. Aminosyrenivået i blodet er lavt da leveren 

tar det opp til glukoneogenesen.  

- Etter tre dager øker nivået av ketonlegemer slik at glukosenivået, og dermed også 

insulinnivået, synker ytterligere og proteolysen avtar slik at aminosyrenivået forblir lavt.  

- Ved lengre tids faste vil fettsyrekonsentrasjonen holde seg konstant, mens 

ketonlegemekonsentrasjonen vil fortsette å øke og etter hvert bli hjernens hovedenergikilde. 

Proteolysen og dermed aminosyrenivået vil synke og flate ut i takt med at hjernen får mer og 

mer energi fra ketonlegemer og mindre fra glukose, slik at det blir mindre glukoneogenesisk 

aktivitet.   

  

 

Kalorirestriksjon og cancer 
Kronisk moderat kalorirestriksjon uten underernæring (CR/DR) er en kjent metode for å forsøke å 

forlenge levetid og beskytte mot kreft hos pattedyr6162. De metabolske og cellulære endringene man 

observerer under CR ligner de man ser ved kortvarig sult: nedsatt nivå av anabolske hormoner, 

                                                           
54 Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L: Biochemistry 5th Edition 2002. W H Freeman, kap. 30.3 
55 Harvey R, Ferrier D: Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry 5th Edition 2011. Lippincott Williams & 
Wilkins, kap. 23 og 24 
56 Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson AD, Lewis J, Raff Martin, Roberts K, Walter P: Essential Cell Biology 3rd 
Edition 2010. Garlands Science, kap. 13 
57 Goldberg S: Clinical Biochemistry Made Ridiculously Simple 3rd Edition 2010. MedMaster, Inc., kap. 3 
58 Lee C, Longo VD: Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model 
organisms to patients. Oncogene. 2011;30(30):3305-3316  
59 Kerndt PR, Naughton JL, Driscoll CE, et al: Fasting: The history, pathophysiology and complications (Medical 
Progress). West J Med. 1982;137:379-399  
60 The Free Dictionary by Farlex, Medical Dictionary: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/fasting (14. 
mai 2016)   
61 Longo VD, Fontana L: Calorie restriction and cancer prevention: metabolic and molecular mechanisms. Trends 
Pharmacol Sci. 2010;31(2):89-98      
62 Lee C, Longo VD: Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model 
organisms to patients. Oncogene. 2011;30(30):3305-3316   
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vekstfaktorer, inflammatoriske cytokiner, nedsatt oksidativt stress og celleproliferasjon og økt aktivitet 

med autofagi og DNA-reparasjonsprosesser6364. Hos gnagere og apekatter har man sett at disse 

endringene er etterfulgt av nedsatt cancerrisiko. Man observerer de samme endringene hos 

mennesker under CR, men man har foreløpig ikke tilstrekkelig med studier som kan demonstrere at 

disse metabolske endringene medfører nedsatt cancerrisiko hos mennesker som legger seg til en slik 

diett65.   

Longo og Fontana identifiserer i en oversiktsartikkel IGF-1 og insulin som å være to av de viktigste 

områdene som CR virker inn på666768. IGF-1 produseres hovedsakelig i leveren og utskilles fra en rekke 

typer celler under påvirkning av veksthormon (VH)69. IGF-1 stimulerer til vekst av støttevev og økt 

proteinsyntese i muskelvev på lik linje med andre anabolske hormoner korresponderende til 

tilgjengelighet av energi og aminosyrer. IGF-1 kalles et «insulinlignende hormon» fordi det har 

sammenfallende effekt med insulin slik som å hemme lipolyse, stimulere fettsyreoksidasjon og 

stimulere glukose- og aminosyretransport inn i muskelceller70. På grunn av disse egenskapene 

stimulerer IGF-1 proliferasjon hos mange typer cancere71. Slik utvinnes hypotesen om at å nedregulere 

kroppens nivå av IGF-1 vil hemme cancerutvikling.  

Dette støttes av kunnskapen vi har fra Larons syndrom der individet har en insensitivitet mot VH 

grunnet mutasjon i VH-reseptoren7273. Sykdommen gir kortvoksthet og en generell veksthemming i 

kroppens vev. Økt sensitivitet for insulin gjør at de har signifikant lavere risiko for å utvikle diabetes 

mellitus type 2, mens cellenes reduserte sensitivitet for VH gjør at de har signifikant lavere risiko for å 

utvikle kreft – dette på tross av at de syke grunnet kronisk hyperlipidemi ofte er rammet av fedme, 

som er en kjent risikofaktor for begge nevnte sykdommer74. Studier har vist at den nedsatte 

cancerrisikoen kommer av lave nivåer av IGF-175. 

                                                           
63 Hursting SD, Lavigne JA, Berrigan D, Perkins SN, Barrett JC: Calorie restriction, aging, and cancer prevention: 
mechanisms of action and applicability to humans. Annu Rev Med. 2003;54:131-152 
64 Fontana L, Klein S: Aging, adiposity, and calorie restriction. JAMA. 2007;297(9):986-994 
65 Hursting SD, Lavigne JA, Berrigan D, Perkins SN, Barrett JC: Calorie restriction, aging, and cancer prevention: 
mechanisms of action and applicability to humans. Annu Rev Med. 2003;54:131-152 
66 Longo VD, Fontana L: Calorie restriction and cancer prevention: metabolic and molecular mechanisms. Trends 
Pharmacol Sci. 2010;31(2):89-98      
67 Renehan AG, Zwahlen M, Minder C, O'Dwyer ST, Shalet SM, Egger M: Insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF 
binding protein-3, and cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Lancet. 
2004;363(9418):1346-1353 
68 Ron E, Gridley G, Hrubec Z, Page W, Arora S, Fraumeni JF Jr: Acromegaly and gastrointestinal cancer. Cancer. 
1991;68(8):1673-1677 
69 Norsk elektronisk legehåndbok (NEL): http://nevro.legehandboka.no/handboken/nel/prover-og-svar/klinisk-
kjemi/blodprover/igf-1 (14. september)  
70 Ibidem 
71 Arnaldez FI, Helman LJ: Targeting the Insulin Growth Factor Receptor 1. Hematol Oncol Clin North Am. 
2012;26(3):527-542 
72 Genetics Home Reference, U. S. National Library of Medicine: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/laron-
syndrome (14. september)   
73 UpToDate: http://www.uptodate.com/contents/growth-hormone-insensitivity-syndromes (14. september)   
74 Genetics Home Reference, U. S. National Library of Medicine: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/laron-
syndrome#genes (14. september) 
75 UpToDate: http://www.uptodate.com/contents/growth-hormone-insensitivity-syndromes (14. september)    

http://nevro.legehandboka.no/handboken/nel/prover-og-svar/klinisk-kjemi/blodprover/igf-1
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https://ghr.nlm.nih.gov/condition/laron-syndrome#genes
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/laron-syndrome#genes
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IGFBP-3 er det viktigste av de IGF-bindende proteinene i serum og danner kompleks med IGF-1 og IGF-

2 i blodet, samt forlenger IGFs halveringstid og modulerer deres interaksjoner med de cellulære 

reseptorene767778. IGF-1/IGFBP-3-ratio brukes ofte for å måle biotilgjengeligheten av IGF-1. 

Longo og Fontana oppsummerer i sin artikkel hvordan CR over tid reduserer nivået av IGF-1 hos 

gnagere med 30-40 % og at dette spiller en nøkkelrolle i CRs beskyttende egenskaper hos mus. 

Hypotesen styrkes ved at den beskyttende effekten forsvinner ved kunstig tilførsel av IGF-1. VH-knock-

out-mus har en 50 % reduksjon i tumorbyrde og insidens av terminal cancer, mens mus som 

overuttrykker IGF-1 har økt insidens, early-onset og redusert levetid sammenlignet med friske 

søsken79. 

Renehan et al gjorde i 2004 en systematisk oversikt over studier som har undersøkt korrelasjonen 

mellom nivå av IGF-1 og IGFBP-3 og prostata-, kolorektal-, bryst- og lungecancer80. Analysen avdekket 

en assosiasjon, men denne varierte med type cancer. Assosiasjonen er kompleks da risikofaktorer for 

disse cancerene, slik som dårlig fysisk aktivitet og høy KMI, på sin side også påvirker nivåene av IGF-1 

og IGFBP-3. Assosiasjonen med IGF-1 rettferdiggjør uansett et fokus på IGF-1 i forbindelse med cancer 

og effekten av forskjellige diettintervensjoner. 

En studie fra 2005 på effekten av CR på utviklingen av hudcancer hos mus viser at serumnivået av 

kortikosteroider også formidler noe av effekten av CR81. Noe av den inhiberende effekten på 

tumorveksten som man så ved CR ble reversert hos mus som var adrenalektomert. Ved kunstig 

tilførsel av glukokortikoider i drikkevannet til de adrenalektomerte musene ble effekten gjenopprettet. 

Det var forskjell på insidensen hos adrenalektomerte CR-mus og adrenalektomerte AL-mus, selv om 

begge grupper fikk tilført kortikosteroider. Det demonstrerer at kortikosterioder alene ikke formidler 

effekten vi ser av CR. 

Hos mennesker har studier ikke vist en lik effekt av langtids-CR på serumnivå av IGF-18283. Ved å følge 

deltagere i ett år som lever med CR uten underernæring, fant Fontana et al ingen reduksjon i IGF-1 og 

IGF-1/IGFBP-3-ratio84. For å undersøke om IGF-1 ville synke ved enda lengre diett, gjentok man 

forsøket over seks år med samme resultat. En eldre studie fra 1981 ved Clemmons et al,påviste at 

serumnivået av IGF-1 under fasting og næringstilførsel er korrelert med utskillelse av urea85. Da urea 

                                                           
76 InterPro, Protein sequence, analysis and classification: http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR012211 (14. 
september) 
77 NCBI Gene, Gene ID: 3486, IGFBP3 insulin like growth factor binding protein 3 [Homo sapiens (human)]  
78 Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories: Test 83300: Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 3 (IGFBP-3), 
Serum 
79 Longo VD, Fontana L: Calorie restriction and cancer prevention: metabolic and molecular mechanisms. Trends 
Pharmacol Sci. 2010;31(2):89-98      
80 Renehan AG, Zwahlen M, Minder C, O'Dwyer ST, Shalet SM, Egger M: Insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF 
binding protein-3, and cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Lancet. 
2004;363(9418):1346-1353  
81 Stewart JW, Koehler K, Jackson W, Hawley J, Wang W, Au A, Myers R, Birt DF: Prevention of mouse skin tumor 
promotion by dietary energy restriction requires an intact adrenal gland and glucocorticoid supplementation 
restores inhibition. Carcinogenesis. 2005;26(6):1077-1084 
82 Fontana L, Weiss EP, Villareal DT, Klein S, Holloszy JO: Long-term effects of calorie or protein restriction on 
serum IGF-1 and IGFBP-3 concentration in humans. Aging Cell. 2008;7(5):681-687 
83 Giovannucci E, Pollak M, Liu Y, Platz EA, Majeed N, Rimm EB, Willett WC: Nutritional predictors of insulin-like 
growth factor I and their relationships to cancer in men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003;12(2):84-89 
84 Fontana L, Weiss EP, Villareal DT, Klein S, Holloszy JO: Long-term effects of calorie or protein restriction on 
serum IGF-1 and IGFBP-3 concentration in humans. Aging Cell. 2008;7(5):681-687  
85 Clemmons DR, Klibanski A, Underwood LE, McArthur JW, Ridgway EC, Beitins IZ, Van Wyk JJ: Reduction of 
plasma immunoreactive somatomedin C during fasting in humans. J Clin Endocrinol Metab. 1981;53(6):1247-1250 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR012211
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representerer nitrogenbalansen i kroppen og dermed proteininntaket, ønsket Fontana et al å 

undersøke om størrelsen på andelen av energi som kommer fra protein i kosten påvirker nivået av 

IGF-1. I en ny studie sammenlignet de 28 veganere som fikk en moderat proteinfattig diett (0,76 g/kg 

per dag ≈10 % energiinntak fra protein) med 28 mennesker som levde på høy-protein CR-diett (1,73 

g/kg per dag ≈24 % energiinntak fra protein). Både serum IGF-1 og IGF-1/IGFBP-3-ratioen var 

signifikant lavere hos den første gruppa. Reduksjonen i IGF-1 var på 25 %. Fastende insulin og C-

reaktivt protein var også lavere hos disse86. Hos mennesker spiller derfor inntak av protein en viktig 

rolle for IGF-1-nivåene under CR, ikke bare total energiinntak slik som hos mus.  

Giuvanucci et al gjorde en undersøkelse på 753 middelaldrende menn for å finne ut hvordan kosten 

påvirket serumnivået av IGF-1 og IGF1/ IGFBP-3-ratioen87. Studien fant at både høyt inntak av 

proteiner og mineraler ga høyere IGF-1 nivå. De fant ingen signifikante forskjeller på vegetabilsk og 

animalsk protein. Også totalt energiinntak hadde positiv innvirkning på IGF-1-nivået, men kun hos 

menn med KMI ≤ 25. 

At proteinandel er sentralt blir ytterligere styrket av Fontana et als studie av prostata- og 

brystkreftxenografter på SCID-mus88. Studien viste en 70 og 56 % økt inhibering av tumorvekst på 

henholdsvis prostata- og bryskrefttumor på en diett med 7 % av energien fra proteiner sammenlignet 

med 20 % fra proteiner. Det ble også gjort en sammenligning mellom animalsk og vegetabilsk protein. 

Mus foret med 20 % vegetabilsk protein hadde en reduksjon på 37 % sammenlignet med 20 % 

animalsk protein. Dette tyder på at både mengde og type protein påvirker tumorvekst og stemmer 

godt overens med studiene som oppsummeres i boken Kinastudien, av T. Colin Campbell, som kom 

frem til en lignende konklusjon89. Campbells studier viser at et kosthold der en høy andel av 

kaloriinntaket kommer fra animalske proteiner promoterer tumorinitiering og -promotering, mens et 

kosthold med lav andel protein eller med høy andel med kun vegetabilske proteiner ikke gjør det.  

 

 

Faste og cancer 
Vi har sett hvordan kroppens metabolisme tilpasser seg fasting og sult. Vi har også sett hvordan CR 

hos mus og CR kombinert med nedsatt proteininntak hos mennesker senker serumnivået av IGF-1 og 

IGF-1/IGFBP-3-ratio. Det som da blir viktig er å undersøke er hvorvidt en lignende effekt som vi ser ved 

langtids-CR, også finner sted ved STF og hvordan de metabolske endringene ved faste spiller inn på 

tumorvekst og cancerbehandling. Således vil det kunne være mulig å utnytte de gunstige effektene 

ved CR ved terapeutisk faste hos individer som ikke har CR, med påfølgende kronisk vekttap, som 

livsstil og som allerede har en stor utfordring med kakeksi pga. kronisk sykdom. I tillegg vil man da 

kunne indusere tilsvarende effekt ved STF umiddelbart uten å måtte vente flere måneder som ved CR.  

Ifølge Lee C et al, vet man at en del av den protektive effekten av faste formidles av en over 50 % 

reduksjon i glukose og IGF-190. I en artikkel fra 1994 beskriver Thissen et al at IGF-1 synker hos 

                                                           
86 Fontana L, Weiss EP, Villareal DT, Klein S, Holloszy JO: Long-term effects of calorie or protein restriction on 
serum IGF-1 and IGFBP-3 concentration in humans. Aging Cell. 2008;7(5):681-687 
87 Giovannucci E, Pollak M, Liu Y, Platz EA, Majeed N, Rimm EB, Willett WC: Nutritional predictors of insulin-like 
growth factor I and their relationships to cancer in men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003;12(2):84-89 
88 Fontana L, Adelaiye RM, Rastelli AL, Miles KM, Ciamporcero E, Longo VD, Nguyen H, Vessella R, Pili R: Dietary 
protein restriction inhibits tumor growth in human xenograft models. Oncotarget. 2013;4(12):2451-2461 
89 Campbell TM, Campbell TC: Kinastudien. Flux forlag. 2013 1. utgave, 1. opplag, 58-78 
90 Lee C, Longo VD: Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model 

organisms to patients. Oncogene. 2011;30:3305-3316  
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mennesker etter få dagers faste91. Etter fem dagers faste reduseres IGF-1-nivået med 70-75 %92. 

Reduksjonen fortsetter noe etter næringstilførsel, og etter fem nye dager er nivået kun 70 % av 

opprinnelig93. Hvis kosten etter de fem fastedagene var energifattig med en lav andel av protein, sank 

nivået ytterligere. Den initiale reduksjonen på 70-75 % er betydelig bedre sammenlignet med 

reduksjonen på 25 % som man ser ved CR med nedsatt proteininntak94. Nedgangen i IGF-1 skyldes ikke 

nedgang av VH95. Tvert imot så øker VH under faste, noe som tyder på at fastende celler blir resistente 

mot VH. IGF-2 har ikke samme nedgang ved faste og IFG-1 er derfor mye mer sensitiv for STF.  

I tillegg til et fall i IGF-1 ser man et dramatisk fall i blodglukose ved STF9697. Etter en 72-timers faste 

observerer man et fall på over 50 % der konsentrasjonen når så lave verdier som 2,8-3,3 mmol/L9899. 

Blodglukosen kunne normaliseres 30 minutter etter inntak av 100 g glukose per os. Til sammenligning 

ser man en beskjeden reduksjon på 15 % i blodglukose hos mennesker med kronisk CR100. 

Valter Longo med team observerte i studier på gnagere og gjærceller at normale, friske celler utsatt 

for STF, raskt skifter til en beskyttende modus som gjør cellene mer resistente mot toksiner, slik som 

cytostatika101. Denne effekten kalte de «differential stress resistance», DSR. Hypotesen er at fasting og 

lavere nivåer av IGF-1, glukose og aminosyrer sørger for en veksling fra vekstfremmende signalveier til 

vedlikeholdssignalveier, der energi omfordeles med påfølgende redusert proliferasjon, økt forbruk av 

interne metabolitter fra autofagi og økt motstand mot diverse, eksterne stressorer102103104. Således er 

DSR ikke en ny måte å bekjempe maligne celler på, men en måte å beskytte normale celler i en 

organisme utsatt for konvensjonelle, kjemoterapeutiske metoder.  

For at STF skal kunne være anvendelig må ikke maligne celler på noe måte oppnå DSR-effekt. Siden 

maligne celler er immune mot anti-vekstsignaler og vokser uten induksjon fra vekstfaktorer, vil trolig 

disse cellene ikke oppnå samme modusskifte til DSR slik som de friske cellene, men heller bli mer 

                                                           
91 Thissen JP, Ketelslegers JM, Underwood LE: Nutritional regulation of the insulin-like growth factors. Endocr 

Rev. 1994;15(1):80-101 
92 Clemmons DR, Underwood LE: Nutritional Regulation of IGF-1 and IGF Binding Proteins. Annu Rev Nutr. 

1991;11:393-412  
93 Lee C, Longo VD: Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model 

organisms to patients. Oncogene. 2011;30:3305-3316 
94 Fontana L, Weiss EP, Villareal DT, Klein S, Holloszy JO: Long-term effects of calorie or protein restriction on 

serum IGF-1 and IGFBP-3 concentration in humans. Aging Cell. 2008;7(5):681-687  
95 Thissen JP, Ketelslegers JM, Underwood LE: Nutritional regulation of the insulin-like growth factors. Endocr 

Rev. 1994;15(1):80-101  
96 Klein S, Sakurai Y, Romijn JA, Carroll RM: Progressive alterations in lipid and glucose metabolism during short-

term fasting in young adult men. Am J Physiol. 1993;265(5Pt1):E801-E806 
97 Unger RH, Eisentraut AM, Madison LM: The Effects of Total Starvation Upon the Levels of Circulating Glucagon 

and Insulin in Man. J Clin Invest. 1963;42(7):1031-1039 
98 Ibidem 
99 Kerndt PR, Naughton JL, Driscoll CE, et al: Fasting: The history, pathophysiology and complications (Medical 

Progress). West J Med. 1982;137:379-399  
100 Fontana L, Meyer TE, Klein S, Holloszy JO: Long-term calorie restriction is highly effective in reducing the risk 

for atherosclerosis in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(17):6659-6663   
101 Raffaghello L, Safdie F, Bianchi G, Dorff T, Fontana L, Longo VD: Fasting and differential chemotherapy 

protection in patients. Cell Cycle. 2010;9(22):4474-4476 
102 Ibidem 
103 Lee C, Raffaghello L, Longo VD: Starvation, detoxification, and multidrug resistance in cancer therapy. Drug 

Resist Updat. 2012;15(1-2):114-122 
104 Scrable H: Impersonalized Medicine. Sci Transl Med. 2012;7(124):124-126  
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sårbare mot kjemoterapi105.  Mangel på glukose og cellulært stress (kjemoterapi) induserer autofagi 

hos friske celler106. Mange maligne celler utviser økt autofagi under normale, fysiologiske forhold uten 

faste107. Dette henger sammen med Warburg-effekten og økt behov for cellulære byggeklosser. 

Warburg-effekten beskriver maligne cellers økte opptak og forbruk av glukose til glykolysen uten 

tilsvarende økning av OXPHOS, samt stor laktatproduksjon108109. Glykolysen gir som nevnt tidligere 

viktige materialer til celler med stor proliferasjon: pentosefosfatshunten gir substrater og energi til 

nukleotidsyntesen, glyserol brukes til fosfolipider til celleveggen og glutamin gir en anaplerose av 

karbonskjeletter til TCA110. Et glukosefattig miljø kombinert med få aminosyrer, slik vi ser ved STF, kan 

derfor kunne redusere tumorvekst og potensere effekten av kjemoterapi på maligne celler111. Denne 

potenserende effekten har blitt kalt «differential stress sensitization», DSS112.  

Autofagi kan slå begge veier: på den ene siden benytter celler utsatt for stress seg av autofagi for å 

opprettholde funksjon i et næringsfattig miljø, på den andre siden kan autofagi være en del av cellens 

apoptose113. STF stimulerer til autofagi hos normale celler som en del av DSR114. Det finnes evidens for 

at det er flere styrkegrader av autofagi, der en for sterk styrke fører til apoptose115116. På denne måten 

er det mulig at faste stimulerer til en positiv autofagi hos normale celler, men en ødeleggende, 

overdrevet autofagi hos maligne celler. Dette er omdiskutert og mer forskning trengs for å vite hvilken 

betydning faste har for autofagi og Warburg-effekten117118. 

Sirtuiner, SIRT3 i særdeleshet, har blitt foreslått som en viktig formidler av den gunstige effekten ved 

faste, men er ikke foreløpig demonstrert ved kliniske studier119. De har samme målproteiner som 

andre kjente signalveier som påvirkes av faste. Hypotesen går ut på at da sirtuiner trenger NAD+ som 
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kofaktor for sin deacetyliserende effekt på målproteiner, vil et glukosefattig miljø indusere deres 

aktivitet120.  

 

Utfordringer med faste hos kronisk syke 
Som nevnt tidligere kan en frisk mann på 70 kg klare to til tre måneder med fasting ved å benytte seg 

av fettreservene121. En studie gjort på mennesker viser at vekttapet initialt i fastingen er raskt, 0,9 kg 

per dag den første uken122. Deretter reduseres vekttapet til 0,3 kg per dag etter ca. tre uker. Etter 30-

35 dager med fasting fant man et gjennomsnittlig tap på ca. 20 % av kroppsvekten. Vanlige 

bivirkninger under slik faste er lett svimmelhet, hodepine, verking i kropp, kvalme, slapphet, ødemer, 

anemi og amenoré123124. Sjeldne bivirkninger av faste er urinsyregikt, urolithiasis, ortostatisk 

hypotensjon og arrytmier125. Friske mennesker ser likevel ut til å kunne håndtere faste i korte perioder 

godt.  

Den type fasting som denne artikkelen hovedsakelig befatter seg med er ikke langvarig. Men for at 

fasting som metode skal kunne brukes i terapeutisk øyemed må det kunne være forsvarlig å utsette 

pasienter med kronisk sykdom og kreft for kortere fasteregimer126. I tillegg til muligens å forvanske 

opprettholdelse av vekt og forverre kakeksi, kan det tenkes at det også påvirker opptak og effekt av 

medikamenter. 

I en kohortstudie fra 2005 med over 2 000 inneliggende pasienter med kroniske sykdommer ble 

sikkerheten ved kortvarig faste undersøkt127. Den fastende gruppen ble utsatt for en 7-dagers jus-faste 

(egentlig korttids CR per definisjon) med under 350 kcal om dagen, etterfulgt av tre dager med gradvis 

reintroduksjon av normal kost. Kontrollgruppen ble utsatt for en normokalorisk, vegetarisk diett; 

pasienter med andre typer dietter ble ekskludert. Ikke bare ble fasten tolerert godt av testgruppen 

uten noen tilfeller av alvorlige bivirkninger eller vedvarende vekttap, men 78 % rapporterte også om 

bedre generell helse enn kontrollgruppen.   

Ut ifra denne studien kan man konkludere med at fasting trygt kan benyttes i slike korte perioder hos 

pasienter som er innlagt på sykehus og får adekvat overvåkning og oppfølging. Dette er spesielt viktig 

for å påse at medikasjon tilpasses og forhindre at pasienter med metabolske sykdommer som diabetes 

mellitus og fruktose bisfosfatasemangel som gjør fasting kontraindisert, ikke mottar STF som 

behandling. De to første humane kliniske studiene som har blitt gjort på STF og kjemoterapi er små, 

men bekrefter foreløpige data på at cancerpasienter tolererer STF godt og ikke har forverret 
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utfordring med vekttap og kakeksi128129. Sistnevnte kasusstudie observerte at alle pasientene gjenvant 

vekttapet fra STF raskt ved næringstilførsel etter fullført faste. Dersom STF reduserer bivirkninger med 

konvensjonell kjemoterapi kan det tenkes at cancerpasienter som utsettes for STF attpåtil får redusert 

risiko for kakeksi enn pasienter uten og dette aspektet ved STF bør derfor undersøkes nærmere i 

fremtidige studier.   

 

Gjennomgang av primærstudier  
 

Per september 2016 er det ikke utført mange primærstudier på effekten av faste hos mennesker 

under behandling av cancer. Vi vil derfor gjennomgå og oppsummere alle primærstudier som berører 

fastings innvirkning på tumorvekst og behandling av cancer. 

 

Celle- og dyreforsøk 
Allerede i 1952 finner vi en studie på hvordan faste påvirker flexner-jobling karsinom130. Studiens 

hensikt var ikke å undersøke effekt av faste som terapi, men hvorvidt proteiner fra 

proteinmetabolismen til karsinomet er tilgjengelig for organismen under sult. Konklusjonen var at 

protein fra karsinomet ikke benyttes som energi for organismen under sult, men i tillegg påviste 

studien en lett reduksjon i tumorvekst hos gruppen som ble utsatt for 5-dagers STF.  

I 1970 ble det undersøkt hvorvidt adrenalektomi påvirket tumorreduksjon av kortikoidsensitiv 

lymfosarkom under 1-3-dagers STF131. Her var heller ikke hensikten bare å undersøke effekt av faste 

på tumorvekst per se, men om det var forskjell i tumorvekstreduksjon mellom 

glukokortikoiodresistent og -sensitiv tumor med og uten adrenalektomi. Alle gruppene opplevde 

redusert tumorvekst under faste, og adrenalektomi hindret ikke denne reduksjonen. Således blir ikke 

effekten av STF formidlet av endringer i endogen sekresjon av glukokortikoid. Det har også blitt 

undersøkt hvordan faste i kombinasjon med oppvarming påvirker tumorvekst132. I denne studien 

reduserte fasting kroppsvekt, men kun litt reduksjon i tumorvekst, mens oppvarmingsregimet ved å 

øke romtemperaturen fra 22 til 37 grader celsius reduserte kroppsvekt og tumorvekst. Kombinert, ga 

disse to behandlingene mer reduksjon i tumorvekst enn fasting og oppvarming hver for seg. Det har 

blitt undersøkt om 24-timers STF sin reduksjon av sarkomvekst skyldes polyamin-mangel133. Begge to 

retarderte tumorveksten, men med forskjellige mekanismer. 
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En studie i 1961 undersøkte hvordan administrasjon av cytostatikaen mekloretamin i midten av en 48-

timers STF påvirket mortalitet134. Grunnlaget for studien var en mistanke om at preoperativ fasting før 

lungecancerkirurgi påvirket mekloretamin-administrasjonen på en måte som økte mortaliteten. Man 

undersøkte tre cytostatika; mens mekloretamin og cytoxan ga signifikant høyere mortalitet gav 5-

fluorouracil uendret mortalitet. Studien undersøkte ikke generell effekt av fasting på cancer, men at 

fasting kombinert med nevnte cytostatika og kirurgi ga en uforklarlig økt mortalitet.  

Første gang det ble observert at tumorvekst øker under en akutt faste var i 1986135. Mus med 

xenograft fra tre forskjellige typer humane tumores utsettes for 15, 50 og 60 % CR i 3-7 dager. Det ble 

observert en 3-4 ganger økning av tumorvekst som begynte allerede på dag én og som opphørte og 

normaliserte seg tilsvarende kontrollgruppen etter én dag med næringstilførsel. Gruppen foreslår 

økning av fettsyrer og/eller ketonlegemer som årsak til stimulert tumorvekst. Denne studien 

omhandler strengt tatt ikke faste per definisjon, men CR, da det er et visst energiinntak hver dag, men 

lignende effekt som ved fullverdig faste var å forvente. 7-dagers STF viste i 1993 at humant karsinom 

xenograft på rotter var signifikant større enn i AL-kontrollgruppen136. Metabolsk, viste denne studien 

at den normalforede gruppens tumores hadde høyere utnyttelse av glukose, mens den fastende 

gruppen hadde høyere produksjon av laktat.  

Heys SD, et al, 1991, kritiserer studiene som til da hadde påvist tumorvekst ved at de ofte bruker 

raskt-voksende transplanterte tumores eller induserte tumores som utgjør en stor masse i forhold til 

vertsdyret og at dette trolig ikke representerer situasjonen hos mennesker137. I en RTC med 18 

deltagere med kolorektalt karsinom målte de proteinsyntese i tumor ved biopsi hos en gruppe etter 

24-timers STF og en AL-kontrollgruppe. Kontrollgruppen hadde 89 % høyere proteinsyntese i tumor. 

For å bekrefte funnet ga man serum fra AL-gruppen til tumorceller in vitro og observerte 81 % økt 

proteinsyntese. Dette er første evidens in vivo på mennesker som viser at tilgang på næringsstoffer i 

blodet modulerer tumorvekstraten og at høyt næringstilskudd hos cancerpasienter kan stimulere 

tumorvekst og øke mortalitet. 

I studier på rotter har 8-dagers STF og CR i tre måneder vist seg å ha en positiv apoptotisk effekt på 

preneoplastiske lever foci som har blitt kjemisk indusert138. Både STF og CR stimulerer selektivt 

apoptose hos preneoplastiske celler og forsinker således karsinogenesen. Ved administrasjon av 

tumorpromotoren nafenopin etter næringstilførsel induseres kun halvparten så mange adenomer og 

karsinomer i leveren sammenlignet med kontrollgruppen som har fått AL hele veien. Dette tyder på at 

fasting ikke bare hemmer karsinogenesen, men også eliminerer en del av de initierende cellene. 

Forfatterne spekulerer derfor avslutningsvis over hvorvidt fasting kan ha profylaktisk effekt hos 

mennesker. 

                                                           
134 Ferguson DJ, Trotman N: Toxicity and inanition in cancer chemotherapy. Effect of brief starvation on survival 
rates of mice so treated. JAMA. 1961;178:726-729 
135 Sauer LA, Nagel WO, Dauchy RT, Miceli LA, Austin JE: Stimulation of tumor growth in adult rats in vivo during 
an acute fast. Cancer Res. 1986;46(7):3469-3475 
136 Goodstein ML, Richtsmeier WJ, Sauer LA: The effect of an acute fast on human head and neck carcinoma 
xenograft. Growth effects on an 'isolated tumor vascular pedicle' in the nude rat. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg. 1993;119(8):897-902 
137 Heys SD, Park KG, McNurlan MA, Milne E, Eremin O, Wernerman J, Keenan RA, Garlick PJ: Stimulation of 
protein synthesis in human tumours by parenteral nutrition: evidence for modulation of tumour growth. Br J 
Surg. 1991;78(4):483-487 
138 Grasl-Kraupp B, Bursch W, Ruttkay-Nedecky B, Wagner A, Lauer B, Schulte-Hermann R: Food restriction 
eliminates preneoplastic cells through apoptosis and antagonizes carcinogenesis in rat liver. Proc Natl Acad Sci U 
S A. 1994;91(21):9995-9999 



17 
 

STF har blitt vist å kunne forsterke karsinogenese ved kjemisk indusert cancer mammae hos rotter139. 

Det ble undersøkt videre om STF påvirket initiering eller promotering av karsinogenesen140. Gruppen 

som ble utsatt for tre sykluser med STF etter eksponering for karsinogen hadde signifikant økt 

karsinogenese. Gruppen med 3-dagers STF før eksponering hadde uendret karsinogenese 

sammenlignet med kontroll. 

Et lignende funn ble gjort da man undersøkte volum og antall altered-hepatic foci (AHF) etter to 

suksessive runder med 5-dagers STF og etter 140 dager med næringstilførsel141. Alle gruppene hadde 

likt antall AHF før randomisering. Etter STF var det ingen spor etter AHF, men prosentvis volum med 

AHF var signifikant høyere etter 140 dager med næringstilførsel sammenlignet med kontroll. Transient 

vekttap etterfulgt av næringstilførsel og gjenoppretting av vekt foreslås å forsterke karsinogenesen. En 

forlengelse av denne studien forsøkte det samme, men med lengre tid mellom eksponering og 

igangsetting av STF142. Det var en dramatisk reduksjon i AHF også i dette tilfellet, og AHF var tilbake på 

nivå med kontroller etter to uker med næringstilførsel. En lignende studie sammenligner insidens i 

løpet av ett år hos rotter som får tre sykluser med 3-dagers STF og 11 dager med næringstilførsel og 

en kontrollgruppe som fores normalt hele veien; de har initialt blitt eksponert for et karsinogen143. 

Gruppen som fastet hadde to ganger høyere insidens. Om rottene var hyperfagiske under periodene 

med næringstilførsel vites ikke, men studiene tyder på at endringer i næringsinntak har en signifikant 

effekt på karsinogenesen også langt frem i tid etter utført STF.  

En ny studie på kjemisk indusert hepatokarsinogenese hos rotter ble utført i 2002144. 48-timers STF før 

eksponering for karsinogen hadde ingen effekt på karsinogenesen. IF definert som 48-timers STF 

ukentlig i 48 uker hadde derimot en signifikant inhibitorisk effekt på utviklingen av preneoplastiske 

lesjoner (AHF).  

Før vi gir oss helt med leveren skal vi nevne en studie fra 2013 der effekten av 48-timers STF på 

metastasering av hepatom til lever ble undersøkt145. Hepatomcellene ble inokulert via a. mesenterica 

superior og 3,5 ganger høyere metastasering ble målt hos den fastende gruppen. Inflammatorisk 

cytokinrespons var redusert hos den fastende gruppen og celluær immunsuppresjon foreslås som 

årsak. Det er mulig at STF kan ha en positiv rolle i tumorreduksjon, men at STF alene uten adjuvant 

terapi kan potensere metastasering. 
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Intermitterende faste  
Varady et al har undersøkt effekten av forskjellige regimer med alternate-day fasting (ADF) på 

vekstraten til prostata- og T-celle proliferasjon over fire uker hos mus146. Gruppen utsatt for 100%ADF 

hadde henholdsvis 30 og 49 % reduksjon av vekstraten til T-celler og prostataceller sammenlignet med 

kontroll og IGF-1 var redusert med 40 %. 50%ADF hadde en 6 %-reduksjon på T-cellevekst og ingen 

reduksjon på prostataceller. 25%ADF hadde ingen reduserende effekt i det hele tatt. Da redusert 

celleproliferasjon er forbundet med redusert cancerrisiko konkluderer studien med at man trenger 

fullstendig faste på fastedagene ved bruk av ADF for å oppnå redusert risiko. 

En fortsettelse av denne studien der en sammenlignet modifisert ADF (75 og 85 % kalorireduksjon), 

100%ADF og 25% CR hos mus, viste at det var omtrent lik reduksjon av epitel-, T- og brystepitel-

celleproliferasjonsrate ved alle regimer147. Det ble kun observert reduserte IGF-1-nivåer hos 100%ADF 

og 25%CR og det var kun CR-gruppen som opplevde vekttap sammenlignet med kontroll. Det ble også 

undersøkt om det var forskjell i effekt på reduksjon ved høyt og lavt fettinntak hos 85%ADF148. Det var 

lik antiprolifererende effekt ved alle variasjoner av fettinntak og forfatterne håper det kan gjøre det 

lettere for mennesker å gjennomgå en slik diett. 

5:2-diett er en annen form for IF som har blitt testet på mus med prostatacancer xenograft149. Det var 

ingen forskjell i tumorstørrelse og mortalitet hos musene som ble utsatt for 5:2 STF:AL. Faktisk hadde 

musene som fikk denne dietten høyere nivå av IGF-1 sammenlignet med kontroll. Enda flere varianter 

av IF og CR ble undersøkt hos mus i en annen studie150. Det ble ikke avdekket noen signifikante trender 

til økt overlevelse hos noen av IF-regimene.  

Mus med humane lunge-, lever- og ovarietumor xenografter ble i en annen studie utsatt for 1:6 og 2:5 

IF der de to fastedagene i sistnevnte gruppe var påfølgende151. De to gruppene utsatt for IF opplevde 

arrestasjon av tumorvekst og i noen tilfeller regresjon, med best effekt i 2:5-gruppen. Etter fire 

måneder var overlevelsen 100 % hos 2:5-gruppen, 65 % i 1:6 og bare 33 % i kontrollgruppen.  

 

Farmakologisk indusert faste 
Litt på siden kan nevnes 2-deoxy-D-glukose (2DG) som er en kompetitiv inhibitor til vanlig glukose da 

den ikke kan kataboliseres forbi andre trinn i glykolysen; den tas fortrinnsvis opp i prolifererende 

celler, inklusive tumorceller, og motvirker derved potensielt Warburg-effekten152. En studie fra 2008 
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viste at 2DG var cytotoksisk for prostatacancerceller ved å inhibere glykolysen153. I tillegg induserte 

2DG autofagi, men det er ikke helt kartlagt om det er et ledd i tumorcellens overlevelse eller celledød. 

Teorien om at autofagien som induseres av 2DG leder til celledød styrkes av en annen studie med 2DG 

som demonstrerte signifikant redusert levedyktighet og økt apoptose hos endometrium- og 

ovariecancerceller154. Disse studiene tyder på at det kan finnes farmakologiske metoder for å oppnå 

effekten til terapeutisk fasting/STF.  

 

STF og kjemoterapi – glukose og DSR 
Effekten av moderat CR har vært liten samtidig som at dietten er svært vanskelig å innføre. Dette har 

gjort at blikket har blitt rettet mot korte fasteregimer i stedet, og Johnson JB et al lanserte i 2009 en 

hypotese om at 2-3 uker med ADF i forkant av behandling ville forbedre resultatet av kjemoterapi, 

redusere morbiditet og øke kureringsraten155.  

Allerede året før publiserte Raffaghello L med team første studie på STF i kombinasjon med 

kjemoterapi156. På grunnlag av studier på CR, valgte de å undersøke effekt av STF på gjærceller med 

delesjoner av RAS2 og/eller SCH9 siden disse delesjonene har blitt forbundet med økt motstand mot 

oksidativt stress. De tilsvarer Ras- og Akt/S6K-signalveier hos pattedyr som aktiveres av IGF-1-

reseptorer. Ved å utsette celler med disse delesjonene for 24-48-timers STF ved å bytte fra glukose til 

vannmedium, og deretter eksponere dem for 30-60 min med hydrogenperoksid eller menadion 

(genererer superoksid), observerte de opptil 1 000 ganger høyere motstand mot eksponering 

sammenlignet med kontroll. Denne beskyttende effekten som kun finner sted hos normale celler og 

ikke maligne celler kaller de DSR. 

For å undersøke om observasjonen hos gjærcellene kunne gjenskapes hos pattedyr inkuberte de 

rotte-gliaceller, tre forskjellige rotte-gliomcellelinjer, én human gliomcellelinje og en human 

nevroblastomcellelinje i forskjellige konsentrasjoner med glukose157. Ved eksponering for samme 

kjemikalier fikk de normale støttecellene utsatt for STF beskyttelse, mens cancercellene utsatt for STF 

opplevde lik toksisitetmot hydrogenperoksid, og økt toksisitet av menadion. Det samme ble gjentatt 

med cyklofosfamid (CP) med samme resultat. Dette tyder sterkt på at STF, ved å redusere glukose i 

serum, beskytter friske celler (DSR), men ikke tumorceller mot oksidativt stress og kjemoterapi. Faktisk 

økte STF effekten av kjemoterapi hos noen cancercellelinjer.  

Samme studie testet mus etter 48-timers STF eksponert for høydose etoposid158. Etter ti dager var 43 

% av kontrollene omkommet, mens kun én av sytten i STF-gruppa var omkommet. STF-musene mistet 

20 % av sin vekt etter 48 timer med fasting, men gjenvant nesten alt etter fire dager med 

næringstilførsel etter kjemoterapi. Til sammenligning mistet AL-kontrollgruppen omtrent 20 % av sin 

                                                           
153 DiPaola RS, Dvorzhinski D, Thalasila A, Garikapaty V, Doram D, May M, Bray K, Mathew R, Beaudoin B, Karp C, 
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targeting metabolism in cancer therapy. Prostate. 2008;68(16):1743-1752  
154 Reutter M, Emons G, Gründker C: Starving tumors: inhibition of glycolysis reduces viability of human 
endometrial and ovarian cancer cells and enhances antitumor efficacy of GnRH receptor-targeted therapies. Int J 
Gynecol Cancer. 2013;23(1):34-40 
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frequency of cancer chemotherapy and better cure rates. Med Hypotheses. 2009;72(4):381-382 
156 Raffaghello L, Lee C, Safdie FM, Wei M, Madia F, Bianchi G, Longo VD: Starvation-dependent differential stress 
resistance protects normal but not cancer cells against high-dose chemotherapy. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2008;105(24):8215-8220 
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vekt gradvis gjennom hele perioden. For å undersøke effekten på cancerceller og metastaser ble mus i 

en ny omgang injisert med nevroblastomceller159. STF ga en voldsom reduksjon på tegn på toksisitet 

hos musene, men reduserte også effekt av etoposid på metastasene. På den annen side økte STF 

overlevelse, noe som tyder på at STF lar etoposid eliminere en betydelig del av cancercellene og/eller 

redusere deres vekst og evne til metastasering. Da dette kun var én runde med STF og etoposid og 

musene viste få tegn på toksisitet, tyder dette på at gjentatte runder med STF kombinert med 

kjemoterapi har potensialet til å drepe alle eller de fleste cancercellene uten dødelig toksisitet for 

verten. Rapporten konkluderer med at «disse resultatene tyder på at oppdagelsen av nye cytostatika 

og agens som kan generere høye nivåer av ROS i kombinasjon med DSR har potensialet til å gi en 

ytterligere rask og effektiv toksisitet mot cancerceller»160. 

 

Kasusstudie 
Som en oppfølging til forrige studie gjorde gruppen en kasusstudie der de fulgte ti pasienter med et 

bredt utvalg av cancere som frivillig ønsket å prøve STF i forbindelse med cytostatikabehandling161. 

Fasteregimene varierte fra 48-140 timer før og til 5-56 timer etter administrasjon av cytostatika. Ingen 

av deltagerne rapporterte om bivirkninger annet en sultfølelse, svimmelhet og hodepine, og de fleste 

gjenvant vekten fullstendig etter det initiale vekttapet. Faktisk var klassiske bivirkninger med 

kjemoterapi som kvalme, oppkast, diaré, abdominalkramper og mukositt fraværende hos alle 

deltagerne. De seks pasientene som gjorde en crossover opplevde markant forbedring av symptomer 

under faste sammenlignet med runder med AL.  

 

Denne studien er basert på spørreundersøkelse av deltagerne og kan ikke brukes som grunnlag for 

retningslinjer og rådgivning til pasienter. Det trengs RCT-er for å eliminere bias av forskjellige slag, men 

kasusstudien støtter funn fra forrige nevnte studie og forsvarer videre kliniske RCT-er. Foreløpig tyder 

disse kasusstudiene på at «fasting i kombinasjon med kjemoterapi er gjennomførbart, trygt og har 

potensialet til bedre å bivirkninger forårsaket av kjemoterapi»162. Studien undersøkte ikke effekt av 

behandling og overlevelse, men dataen de hadde samlet tydet på at STF ikke inhiberte den forventede 

tumorvekstreduksjonen. 

 

 

STF og kjemoterapi – IGF-1, DSR og DSS 
Som en fortsettelse på tidligere studier, undersøkte Lee C et al hvorvidt noe av DSR-effekten ved STF 

formidles av reduserte nivåer av IGF-1 i tillegg til redusert glukose som vi allerede har sett163164. Etter 

72-timers STF hos mus observerte man en reduksjon av IGF-1 på 70 %, IGFBP-3 på 42 % og en 11-

                                                           
159 Ibidem 
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ganger økning av IGFBP-1, et protein som kan ha en inhibitorisk effekt på IGF-1 og -2165. Man 

observerte en beskyttende DSR-effekt hos de normale cellene hos musene ved 3 av 4 cytostatika som 

ble testet. DSR-effekten opphørte idet musene under en gjentagelse av forsøket fikk tilført IGF-1 i 

vannet under STF, hvis mengde tilsvarte det hos AL-kontrollmus. Man observerte ingen DSR-effekt hos 

de maligne cellene. Ytterligere tester viste at STF-mus hadde en dramatisk høyere overlevelse ved 

eksponering for flere cytostatika, mens kontrollmusene som fikk samme dose døde av metastasering 

og toksisitet. En stor reduksjon av IGF-1 beskytter derfor normale celler, men ikke maligne celler mot 

kjemoterapi (DSR) og denne effekten foreslås som et resultat av nedregulering av proto-onkogener 

som Ras og Akt.  

I en ytterligere studie ønsket man å undersøke om STF også sensitiverer cancerceller for 

kjemoterapi166. Sytten cancercellelinjer ble inkubert i serum fra mus som spiste AL eller som ble utsatt 

for 48-timers STF (serum tilsvarte 50 % reduksjon av glukose og 75 % reduksjon av IGF-1). Femten av 

sytten cellelinjer ble sensitivert for doxorubicin (DXR) og CP. Denne spesifikke sensitiveringen av 

tumorceller ved bruk av STF har blitt kalt for DSS. For å undersøke om noe av DSS-effekten formidles 

av nedsatt IGF-1, tilførte man IGF-1 til brystkreftceller utsatt for STF og DXR og observerte en 

reversering av DSS. Ved undersøkelse av mus med diverse cancer allografter observerte man at 

multiple runder med 48-timers STF uten cytostatika forsinket tumorvekst; i noen tilfeller var effekten 

like god som cytostatika alene. Kombinasjonen av STF og cytostatika ga en mer «effektiv, konsekvent 

og potent effekt på en rekke tumores»167 i tillegg til å redusere bivirkninger.  

Effekt av radio- og kjemoterapi på gliaceller og gliomceller utsatt for STF fra mus, rotte og menneske in 

vitro og gliom in vivo hos mus, ble testet i neste studie168. In vitro ble alle gliomcellelinjene sensitivert 

for temozolomid, mens støttecellene ikke ble sensitivert. In vivo hos mus, opplevde begge STF-

gruppene (subkutant og intrakranielt implantat) større reduksjon av tumor ved eksponering for både 

temozolomid og radioterapi og større overlevelse sammenlignet med kontroll. STF alene reduserte 

tumorveksten hos den subkutane gruppen like mye som radioterapi alene på tidlig stadium av tumor. 

STF-gruppen gjenvant vekttapet i løpet av to dager etter næringstilførsel, samtidig som at gruppen 

oppførte seg mer normalt og fremstod friskere sammenlignet med AL-kontroll.  

STF har derfor både en DSR- og en DSS-effekt ved gliomer hos mus, og trolig også hos mennesker. De 

gode resultatene åpner også for muligheten til at pasienter som ikke tåler å få kjemo- eller radioterapi 

kan utsettes for STF i stedet. Også hos pasienter i tidlig stadium kan det bli mulig å utføre STF 

istedenfor kjemoterapi. Alt dette er for tidlig å si uten kliniske studier. Det skal også nevnes at langtids 

overlevelse er dårlig pga. glioms raske progresjon, både hos forsøksdyrene utsatt for STF i dette 

studiet og hos mennesker generelt. STF må derfor evt. kombineres med reseksjon og annen adjuvant 

terapi slik som immunterapi for å ha nytte169. Gaudernack et al har hatt stor suksess med sistnevnte i 
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behandling av glioblastom170 og det ville derfor være meget interessant å undersøke effekt av å 

kombinere STF med slik terapi.    

Det ble videre undersøkt om korttids 50%CR kan ha lik effekt på kjemotoksisitet (DSR) som kronisk CR 

og STF171 – dette for å unngå kronisk vekttap og det faktum at det tar flere måneder å oppnå effekt 

ved klassisk CR. Hos musene i dette forsøket reduserer korttids intermitterende 50%CR glukosenivåer, 

men reduserer IGF-1 kun når det ikke inngår protein i kosten i det hele tatt. Korttids 50%CR beskyttet 

friske celler mot kjemoterapi (DSR) på lik linje som kronisk 50%CR når det var svært små mengder 

protein i kosten, men på langt nær så bra som ved STF (DSR-effekten ved korttids 50%CR ble reversert 

ved høyt inntak av proteiner). Korttids CR hadde heller ikke noe inhiberende effekt på subkutant gliom 

hos mus. Det konkluderes derfor med at korttids CR ikke gir like mye DSR som STF og ikke noe DSS. 

En annen forskningsgruppe har undersøkt om nevnte STF-regime for gliom172 kan anvendes i 

kombinasjon med gemcitabin-behandling for pancreascancer173. De observerte økt opptak av 

gemcitabin i cancercellene in vitro og redusert tumorvekst (DSS) in vitro og in vivo hos mus med 

xenograft.  

Mus som spontant utvikler kolorektalkarsinom ble i en annen studie utsatt for 3-dagers STF etterfulgt 

av administrasjon av irinotecan174. Det ble rapportert om stor beskyttelse mot bivirkninger blant STF-

gruppen, samtidig som effekten av irinotecan på tumorveksten var uendret. Med andre ord hadde 

ikke STF en negativ innvirkning på irinotecans anti-tumoreffekt.    

I en fersk studie har man undersøkt hvordan den mye brukte tyrosinkinase-inhibitor (TKI) 

medikamentgruppen virker kombinert med STF på tumorvekst175. I mus med humane bryst- og 

kolorektale cancer xenografter finner man at både TKI-er av forskjellige typer og STF reduserer 

tumorveksten, men at disse to kombinert gir signifikant større effekt enn begge hver for seg.  

Vi har tidligere nevnt hvordan usikkerhet rundt hvilken påvirkning STF har på Warburg-effekten hos 

tumorceller, har ført til reservasjon mot fasting i forbindelse med cancer176. 48-timers STF har en 

potenserende effekt på oxaliplatin mot human kolorektalkarsinom hos mus i en ny studie177. Her var 

også effekten med begge behandlinger kombinert større enn de var hver for seg. Det ble gjort forsøk 
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både in vitro og in vivo og STF ga nedsatt opptak av glukose i tumorcellene. Man målte at STF 

nedregulerte glykolyse, laktatproduksjon og glutaminolyse og økte OXPHOS, men med lavere ATP-

syntese, samtidig som man målte økt ROS-produksjon og apoptose – ergo en anti-Warburg-effekt. 

Kjemoterapi i kombinasjon med STF bidro med ytterligere toksisitet.   

Som en siste kuriositet skal det nevnes en studie publisert i 2016 som undersøkte effekten av 24-

timers STF på replikasjonsraten til onkolytisk herpes simplex virus brukt i behandling av glioblastoma 

multiforme (GBM)178. I både in vitro og in vivo hos mus med xenograft økte replikasjon av virus samt 

dens onkolytiske aktivitet i GBM-cellene, men ikke i astrocyttene. Dette tyder på at korte fasteregimer 

kan potensere effekten av HSV-terapi for GBM. 

 

Humane studier 
Hvis vi ser bort i fra kasusstudien179 har det så langt kun vært én klinisk RCT-studie på effekt av STF på 

kjemoterapi hos mennesker180. På grunnlag av de molekylære studiene som har blitt gjort på 

cellekulturer og gnagere har to til tre dager STF før kjemoterapi frem til én dag etter, blitt foreslått 

som metode i de humane kliniske studiene. I denne pilotstudien valgte de en forsiktig tilnærming med 

STF i 24 timer før, til 24 timer etter administrasjon av cytostatika. Studien bestod av 13 kvinner med 

HER2-negativ cancer mammae stadium II/III som ble randomisert til STF og inntak av mat tilsvarende 

nåværende retningslinjer.     

Hovedfunnene i studien var at 48-timers STF var «tolerert godt, trygt og hadde fordelaktig effekt på 

hematologisk toksisitet og muligens på DNA-skade i friske celler»181. To deltagere trakk seg etter tre 

runder pga. halsbrann og febril neutropeni, men disse symptomene vedvarte i fortsettelsen av 

behandlingen uten STF, slik at de sannsynligvis ikke var forårsaket av STF. STF reduserte nivåene av 

IGF-1 beskjedent, mens nivåene av glukose og insulin forble uendret. Dette er sannsynligvis pga. bruk 

av dexametason som gis rutinemessig mot bivirkninger og det er trolig at dette fjernet en del av den 

forventede effekten av STF. I tillegg til dette er det en svakhet ved studien at N var lav og at 

fasteperioden var nokså kort i forhold til hva som tidligere har blitt foreslått. Større studier med lengre 

fasteperioder og fravær av dexametason vil være nødvendig for å belyse dette ytterligere.  
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Tabell over primærstudier 
Tittel Studieobjekt Formål Funn Forfattere 
Growth of carcinoma 
implants in fed and fasted 
rats. 
 

Rotter med 
Flexner-Jobling-
karsinom 
implantat 

Effekt av 5-dagers STF på 
tumorvekst og 
forandringer i 
proteinmetabolismen 

Lett reduksjon i tumorvekst, 
like funn i 
proteinmetabolismen i 
tumor i begge grupper 

LePage GA 
et al, 

1952182 

Toxicity and inanition in 
cancer chemotherapy. 
Effect of brief starvation on 
survival rates of mice so 
treated. 
 

Mus Effekt av mekloretamin 
gitt i midten av 48 timers 
STF før lungecancerkirurgi 
på mortalitet 

mekloretamin og Cytoxan 
ga signifikant høyere 
mortalitet. 5-fluorouracil ga 
ikke høyere mortalitet 

Ferguson DJ 
et al, 

1961183 

Effect of starvation of intact 
and adrenalectomized mice 
bearing lymphosarcoma 
P1798 on tumor regression 
and ribonuclease activity. 
 

Mus med 
lymfosarkom 

Effekt av 1-3 dagers STF 
på glukokortikoidresistent 
og -sensitiv tumors vekst  

Alle grupper opplevde 
redusert tumorvekst. 
Adrenalektomi hindret ikke 
reduksjon hos de sensitive. 
Effekt av STF på tumor 
formidles ikke av endogen 
glukokortikoidsekresjon 

Wiernik PH 
et al, 

1970184 

Comparative effects of 
heating and fasting in mice, 
with particular reference to 
development of Sarcoma 
180. 
 

Mus med 
sarkom  

Effekt av oppvarming og 
fasting på tumor 

Kombinasjon av de to ga 
større vektreduksjon, men 
lik effekt på tumormasse og 
kroppstemperatur som 
oppvarming alene  

Cioli V et 
Silvestrini B, 
1971185 

Tumor cytokinetic effects of 
acute starvation versus 
polyamine depletion in 
tumor-bearing mice. 
 

Mus med 
sarkom 

Effekt av 24-timers STF og 
polyaminmangel på 
tumorvekst 

Både STF og polyamin- 
mangel hemmer 
tumorvekst, men med 
forskjellige mekanismer 

Westin T et 
al, 1991186 

     

Stimulation of tumor 
growth in adult rats in vivo 
during an acute fast. 
 

Rotter med 
humane 
tumores 

Effekt av 15, 50 og 60 % 
CR i  3-7 dager på 
tumorvekst 

3-4 ganger økning av 
tumorvekst under faste som 
avtar ved næringstilførsel  

Sauer LA et 
al, 1986187 

The effect of an acute fast 
on human head and neck 
carcinoma xenograft. 
Growth effects on an 
'isolated tumor vascular 
pedicle' in the nude rat. 
 

Rotte med 
human 
karsinom 
xenograft 

Effekt av 7-dagers STF på 
tumorvekst 

Tumores var signifikant 
større hos fastende gruppe 

Goodstein 
ML et al, 
1993188 
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Stimulation of protein 
synthesis in human tumours 
by parenteral nutrition: 
evidence for modulation of 
tumour growth. 
 

18 pasienter 
med colorektalt 
karsinom og 
maligne celler in 
vitro 

Effekt av STF på 
proteinsyntese i tumor 
ved 24-timers faste før 
kirurgi, samt på celler in 
vitro med pasientens 
serum 

89 % høyere proteinsyntese 
hos kontrollgruppen. 81 % 
høyere syntese in vitro hos 
serum fra ikke-STF. Første 
evidens på at tilgang på 
næringsstoffer i blodet 
modulerer tumorvekstrate 

Heys SD et 
al, 1991189 

     

Food restriction eliminates 
preneoplastic cells through 
apoptosis and antagonizes 
carcinogenesis in rat liver. 
 

Rotter Effekt av 8-dagers STF og 
CR i tre måneder på 
hepatokarsinogenese 

Både STF og CR øker 
apoptosen selektivt hos 
preneoplastiske celler, samt 
eliminerer noen av de 
initierende cellene 

Grasl-
Kraupp B et 
al, 1994190 

     

Fasting during promotion, 
but not during initiation, 
enhances the growth of 
methylnitrosourea-induced 
mammary tumours. 
 

Rotter med 
indusert tumor 
mammae 

Sammenligne effekt av 
STF under initiering og 
promotering av kjemisk 
indusert cancer mammae 

Fasting forsterket 
tumorvekst kun i gruppen 
som fastet etter 
eksponering for karsinogen. 
Gruppen som fikk 
karsinogen 1 uke etter STF 
hadde uendret vekst 
sammenlignet med kontroll  

Tessitore L 
et al, 
1997191 

The effect of two periods of 
short-term fasting during 
the promotion stage of 
hepatocarcinogenesis in 
rats: the role of apoptosis 
and cell proliferation. 
 
 

Rotter Effekt av to suksessive 
runder med 5.dagers STF 
på hepatokarsinogonese  

Ingen altered hepatic foci 
(AHF) etter fasteperioden. 
Etter 140 dager var andel 
volum AHF opptok 
signifikant høyere enn 
kontroll. Transient, raskt 
vekttap stimulerte 
hepatokarsinogenesen etter 
næringstilførsel 

Hikita H et 
al, 1997192 

The effect of short-
term fasting, phenobarbital 
and refeeding on apoptotic 
loss, cell replication and 
gene expression in rat liver 
during the promotion stage. 
 

Rotter Effekt av STF på tumor-
promotering i 
hepatokarsinogenesen og 
effekten av fenobarbital  

AHF og andel av leverens 
volum AHF opptok ble 
drastisk redusert under STF, 
men gikk tilbake til 
utgangspunkt etter to uker 
med næringstilførsel  

Hikita H et 
al, 1998193 

Effect of fasting/refeeding 
on the incidence of 
chemically induced 
hepatocellular carcinoma in 
the rat. 
 

Rotter med 
kjemisk indusert 
hepatocellulært 
karsinom 

Effekt av tre ganger med 
3/11 
fasting/næringstilførsel på 
insidens av 
hepatocellulært karsinom 

To ganger høyere insidens i 
fastende gruppe  

Tomasi C et 
al, 1999194 
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ett år etter kjemisk 
eksponering 

Effects of fasting and 
intermittent fasting on rat 
hepatocarcinogenesis 
induced by 
diethylnitrosamine. 
 

Rotter utsatt for 
kjemisk 
karsinogen 

Effekt av STF før 
eksponering, og IF (48 
timers STF per uke) på ett 
år på 
hepatokarsinogenese  

Fasting før eksponering 
påvirket ikke AHF. IF 
inhiberte utviklingen av 
preneoplastiske lesjoner 

Rocha NS et 
at, 2002195 

The effect of starvation on 
blood stream cancer cell 
metastasis to the liver in rat 
after laparotomy. 
 

Rotter Effekt av 48-timers STF på 
hematogen metastasering 
til lever 

Redusert inflammatorisk 
cytokinrespons og cellulær 
immunsuppresjon ga økt 
hematogen lever- 
metastasering 

Muraoka T 
et al, 

2013196 

     

Dose effects of modified 
alternate-
day fasting regimens on in 
vivo cell proliferation and 
plasma insulin-like growth 
factor-1 in mice. 
 

Humane 
cancerceller og 
mus 

Effekt av ADF på 
cancercellers 
proliferasjonsrate 

30 og 49 % reduksjon i 
vekstrate på T-celler og 
prostataceller og 40 % 
reduksjon i IGF-1 hos 
ADF100%. Ikke tilsvarende 
funn i ADF50% og 25% 
gruppene 

Varady KA 
et al, 
2007197 

Modified alternate-
day fasting regimens 
reduce cell 
proliferation rates to a 
similar extent as daily 
calorie restriction in mice. 
 

Mus Effekt av ADF, modifisert 
ADF og daglig CR på 
celleproliferasjon 

Modifisert ADF reduserer 
celleproliferasjon på lik linje 
med ADF og daglig CR, uten 
vekttap 

Varady KA 
et al, 
2008198 

Alternate-
day fasting reduces 
global cell 
proliferation rates 
independently of dietary fat 
content in mice. 
 

Mus Forskjellen på effekt av 
høyt og lavt fettinntak 
under ADF85% på 
celleproliferasjon 

Høyt og lavt fettinntak ga 
samme reduksjon i 
celleproliferasjon 

Varady KA 
et al, 
2009199 

     

Effect of 
intermittent fasting on 
prostate cancer tumor 
growth in a mouse model. 
 

Humane 
prostatacancer-
celller og mus 

Effekt av 5:2 IF på 
tumorvekst og overlevelse 

Ingen signifikant forskjell i 
tumorvekst eller 
overlevelse. IF-mus hadde 
høyere nivå av IGF-1 

Thomas JA 
et al, 
2010200 
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Effect of 
intermittent fasting with or 
without caloric restriction 
on prostate cancer growth 
and survival in SCID mice. 
 

Humane 
prostatacancer-
celller og mus 

Effekt av forskjellige 
varianter av IF og CR på 
tumorvekst og overlevelse 

Ingen signifikant forskjell i 
tumorvekst eller overlevelse 

Buschemey
er WC et al, 
2010201 

Comprehensive modulation 
of tumor progression and 
regression with 
periodic fasting and 
refeeding circles via 
boosting IGFBP-3 loops and 
NK responses. 
 

Mus med 
humane lunge-, 
lever- og 
ovarietumor-
zenograft 

Effekt av 1/6 og 2/5 
fasting/næringstilførsel i 
fire uker på tumorvekst i 
løpet av fire måneder 

Arrestasjon av tumorvekst 
og antydning til regresjon 
hos noen. 100, 65 og 33 % 
overlevelse i henholdsvis 
2/5, 1/6 og kontroll 

Chen X et al, 
2012202 

     

Therapeutic starvation and 
autophagy in prostate 
cancer: a new paradigm for 
targeting metabolism in 
cancer therapy. 
 

Celler Effekt av terapeutisk faste 
ved hjelp av 
glykolyseinhibitoren 2-
deoxy-D-glucose (2DG) på 
prostata cancer 

2DG inhiberer glykolysen og 
induserer autofagi i 
prostata- cancerceller  

DiPaola RS 
et al, 
2008203 

Starving tumors: inhibition 
of glycolysis reduces 
viability of human 
endometrial and ovarian 
cancer cells and enhances 
antitumor efficacy of GnRH 
receptor-targeted 
therapies. 
 

Humane, 
maligne celler 
fra 
endometrium 
og ovarium in 
vitro 

Effekt av farmakologisk 
indusert faste ved 
glykolyseinhibitor 2DG på 
endometrie- og 
ovariecancer og GnRH-
reseptor-terapi 

2DG gir en signifikant 
nedgang i levedyktighet og 
signifikant økt apoptose. 
Kombinasjon med GnRH-
rettet behandling var bedre 
enn hver terapi alene 

Reutter M 
et al, 
2013204 

     

Starvation-dependent 
differential stress resistance 
protects normal but not 
cancer cells against high-
dose chemotherapy. 

 

Gjærceller og 
humane 
cancerceller in 
vitro 

Effekt av STF på friske 
celler og organismer og 
cancercellers respons på 
kjemoterapi (DSR) 

Normale celler beskyttes og 
STF-mus viser dramatisk 
reduksjon av toksisitet 

Raffaghello 
L et al, 
2008205 

Fasting and cancer treatme
nt in humans: A case series 
report. 
 

10 frivillige 
pasienter som 
gjennomgår 
kjemoterapi 

Kasusstudie: Erfaringer 
med STF i forbindelse 
med kjemoterapi (DSR) 

Ingen opplevde betydelige 
bivirkninger med STF. Alle 
seks med crossover 
opplevde færre bivirkninger 
av kjemoterapi under STF. 

Safdie SM et 
al, 2009206 
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STF hemmet ikke 
tumorreduksjon 

Reduced levels of IGF-I 
mediate differential 
protection of normal 
and cancer cells in response 
to fasting and improve 
chemotherapeutic index. 
 

mus Undersøke om IGF-1- 
reduksjon ved STF 
formidler beskyttende 
effekt (DSR) mot 
kjemoterapi 

Friske celler beskyttes mot 
kjemoterapi ved reduksjon 
av IGF-1 og nedregulering 
av proto-onkogener 

Lee C et al, 
2010207 

     

Fasting cycles retard growth 
of tumors and sensitize a 
range of cancer cell types to 
chemotherapy. 
 

Gjærceller, 
humane 
cancerceller og 
mus 

STF-cancercellers 
overlevelse i nærvær og 
fravær av kjemoterapi 
(DSS) 

15/17 cancer cellelinjer som 
ble testet ble sensitivert 
mot DXR og/eller CP 

Lee C et al, 
2012208 

Fasting enhances the 
response of glioma to 
chemo- and radiotherapy. 
 

Humane 
gliomceller in 
vitro og 
xenograft-mus 

Effekt av 48 timers STF på 
radio- og kjemoterapi av 
gliom (DSS) 

In vitro: mus, rotter og 
humane gliomceller 
sensitiveres, ikke gliaceller. 
In vivo: gliomceller 
sensitiveres for både radio- 
og kjemoterapi 

Safdie F et 
al, 2012209 

Short-term calorie and 
protein restriction provide 
partial protection from 
chemotoxicity but do not 
delay glioma progression. 
 

Mus Effekt av korttids-CR på 
kjemoterapi 
sammenlignet med 
effekten av STF 

Korttids 50%CR reduserer 
glukose og IGF-1 (kun ved 
alvorlig proteinreduksjon). 
Beskytter friske celler mot 
kjemoterapi likt som vanlig 
50%CR, men kun ved 
alvorlig proteinreduksjon. 
Hemmer ikke tumorvekst, 
svakere beskyttelse (DSR) 
enn STF 

Brandhorst 
et al, 
2013210 

     

Fasting cycles potentiate 
the efficacy of gemcitabine 
treatment in in vitro and in 
vivo pancreatic cancer 
models. 
 

Humane 
pancreasceller 
in vitro og in 
vivo xenograft 
på mus 

Effekt av STF på 
gemcitabin- behandling 
hos pasienter med 
pankreascancer 

Øker opptak av gemcitabin i 
cancercellene in vitro og 
reduserer tumorvekst med 
40 % hos xenograft-musene 

D’Aronzo M 
et al, 
2015211 

Fasting protects against the 
side effects of irinotecan 
but preserves its anti-tumor 
effect in Apc15lox mutant 
mice. 

 

Mus som 
spontant 
utvikler 
kolorektalt 
karsinom 

Effekt av 3-dagers STF på 
bivirkninger og 
tumorvekstreduksjon ved 
bruk av irinotecan 

Stor beskyttelse mot 
bivirkninger hos STF-
gruppe; ingen hemming av 
anti-tumoreffekt 

Huisman et 
al, 2015212 
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Fasting potentiates the 
anticancer activity of 
tyrosine kinase inhibitors by 
strengthening MAPK 
signaling inhibition. 
 

Mus med 
humane 
mammae og 
colorektale 
cancer 
xenograft 

Effekt av tyrosinkinase- 
inhibitor i kombinasjon 
med STF på tumorvekst 

De to behandlingene 
kombinert reduserer 
tumorvekst mer enn hver 
behandling for seg selv 

Caffa I et al, 
2015213 

Fasting induces anti-
Warburg effect that 
increases respiration but 
reduces ATP-synthesis to 
promote apoptosis in colon 
cancer models. 
 

Humane kolon-
karsinomceller 
og mus 

Kan 48-timers STF skape 
en anti-Warburg effekt i 
cancerceller og potensere 
effekten av oxaliplatin? 

STF ga en anti-Warburg 
effekt med økt 
oksygenforbruk uten å 
generere ATP. Dette førte til 
oksidativ skade og apoptose 

Bianchi G et 
al, 2015214 

     

The effects of short-
term fasting on tolerance to 
(neo) adjuvant 
chemotherapy in HER2-
negative breast cancer 
patients: a randomized pilot 
study. 
 

13 kvinner med 
HER2-negativ, 
stadium II/III 
cancer 
mammae som 
mottar (neo)-
adjuvant 
kjemoterapi 

Første humane RCT: 
Undersøke 
gjennomførbarhet av STF 
og dens effekt på 
toleransen på 
kjemoterapi. Pilotstudie 

Blodcelletall signifikant 
høyere hos STF og DNA-
skade i mononukleære 
blodceller økte ikke 30-min 
post-STF slik det gjorde hos 
ikke-STF-gruppen 

De Groot S 
et al, 
2015215 

     

Transient fasting enhances r
eplication of oncolytic herp
es simplex virus in glioblasto
ma. 
 

Humane GBM-
celler in vitro 

Effekt av 24-timers STF på 
replikasjonen av 
onkolytisk herpes simplex-
virus 

Replikasjon og aktivitet økte 
i GBM-celler og ikke i 
astrocytter  

Esaki S et al, 
2016216 
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Konklusjon 
Hvis hypotesene rundt fastings effekt på metabolismen og kreftbehandling stemmer, vil denne 

kunnskapen ha et stort potensiale for å bidra til signifikante endringer i dagens praksis i 

kreftbehandling og kostholdsveiledning. Samtidig bør man også være varsom med å innføre endringer 

på dette området før eventuell god dokumentasjon og uttesting foreligger. Dette gjelder særlig når 

det fortsatt finnes en liten usikkerhet om en behandlingsform kan vise seg å være helsefarlig og/eller 

promotere tumorvekst.  

Selv om kalorirestriksjon som metode har vært kjent og forsket på i mange årtier, har foreløpig 

interessen for klinisk forskning på kortvarig faste vært beskjeden. For det første kan det virke som om 

det er lite å tjene på å investere i slik forskning da behandlingsformen er konservativ og ikke vil kreve 

dyre medisiner eller apparater. For det andre er det vanskelig å introdusere radikale teorier som går 

imot etablert kunnskap, særlig når det tilsynelatende strider mot dagens kostholdsråd til kreftsyke 

som har som mål å unngå underernæring og kakeksi217. For det tredje og siste er det tungvint og 

belastende for pasienter å gå gjennom fastekurer - spesielt når man er syk. Det kan bli vanskelig å 

overtale pasienter til å ville gå gjennom dette, samt vanskelig å opprettholde god compliance gjennom 

hele behandlingsforløpet. Løsninger i form av medikamenter vil for mange være å foretrekke. 

På den annen side kan disse motsigelsene også tale i favør av faste brukt i behandling og forskning i 

denne retningen. Å innføre fasting i kombinasjon med cytostatika og øvrig kreftbehandling vil kunne 

være i stand til å øke overlevelsen, minske bivirkninger og spare samfunnet for dyrere typer 

behandling slik at det fra et samfunnsøkonomisk synspunkt vil være veldig gunstig. Om man påviser 

effekt av fasting vil man også kunne være i stand til å oppdage mekanismene bak dette og anvende 

kunnskapen til å utvikle nettopp medikamenter som farmakologisk kan oppnå samme effekt som 

faste218. I det minste vil det trolig være mulig å utsette pasienter for hyppigere og sterkere 

cytostatikakurer siden toksisiteten er betydelig lavere ved STF. Dette vil kunne gi økt tumorreduksjon 

og muligens økt overlevelse og er et tema som må følges opp videre.  

Utover dette kan man videre spekulere i hvordan gode resultater kanskje kan anvendes i profylaktisk 

øyemed; kanskje regelmessige fastekurer vil være i stand til å eliminere tidlige preneoplastiske 

forandringer og således forhindre at neoplasi i det hele tatt blir til cancer219220? Kanskje man kan 

anvende fasting mimicking diets (FMD) som har lignende effekt som fasting uten samme belasting for 

individet221? Dette er ren spekulasjon, men likevel perspektiver man kan ha in mente for fremtidig 

forskning. Denne tematikken har potensiale til å bidra til revolusjonerende forandringer i måten vi 

behandler cancer. På nåværende tidspunkt må man uansett fortsette å ha is i magen og avvente 
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resultatene fra de første, omfattende kliniske studiene222223224225226. Deretter må man undersøke om 

effekten man finner ved faste kan overføres til flere typer cancere og om faste kan benyttes for alle 

aldersgrupper og mennesker med diverse kroniske sykdommer. Å klargjøre i kliniske studier hvorvidt 

STF i forbindelse med kjemo- eller radioterapi kan motvirke eller forverre kakeksi er sentralt før man 

på forsvarlig vis kan gå ut med generelle anbefalinger. 

Da det ikke på nåværende tidspunkt kan opprettes retningslinjer for faste som metode i 

cancerbehandling kan man oppsummere følgende om kortvarige fastekurer på tre til fire dager i 

forbindelse med kjemoterapi: 

- Svært trygt for helsen såfremt det gjøres under veiledning og oppfølging av kyndig 

helsepersonell. 

- Gir mest sannsynlig ikke varig vekttap hos mennesker dersom det utføres på anbefalt vis.  

- Gir færre eller uendrede bivirkninger ved kjemoterapi. 

- Forverrer mest sannsynlig ikke tumorvekst når utført i runder kombinert med cytostatika.  

- Gir muligens en potenserende effekt på kreftdrepende behandling hos mennesker. 

 

 

                                                           
222 Short-Term Fasting Before Chemotherapy in Treating Patients with Cancer, NCT01175837, ferdig august 2016 
223 Short-Term Fasting: Impact on Toxicity, NCT00936364, ferdig september 2017  
224 Controlled Low Calorie Diet in Reducing Side Effects and Increasing Response to Chemotherapy in Patients 
With Breast or Prostate Cancer, NCT01802346, ferdig januar 2018  
225 Dietary Restriction as an Adjunct to Neoadjuvant ChemoTherapy for HER2 Negative Breast Cancer (DIRECT), 
NCT02126449, ferdig desember 2019  
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