
❙ ❙ Folsyra, även kallat folat eller folacin,
är ett vattenlösligt B-vitamin som be-
hövs för nybildning av röda blodkroppar
och uppbyggnad av DNA. Brist på folsy-
ra kan ge anemi. Folsyra finns främst i
mörkgröna bladgrönsaker, broccoli,
jordgubbar och andra bär, apelsiner, bö-
nor och fullkornsprodukter. De svenska
näringsrekommendationerna för folsyra
är 300 mikrogram per dag (400 mikro-
gram per dag för gravida och ammande). 

Det är sedan länge känt att ett tillskott
av folsyra kan skydda mot fosterskador
på ryggmärgen. Det finns nu även veten-
skapligt stöd för att ett högt intag av fol-
syra kan skydda mot hjärtinfarkt och
stroke [1]. Under de senaste tio till fem-
ton åren har ett flertal studier visat att ett
högt intag av folsyra i kosten dessutom
skulle kunna bidra till en minskad risk
för cancer i bröst, tjocktarm och änd-
tarm, speciellt hos dem med ökad risk på
grund av hög alkoholkonsumtion. 

Mot bakgrund av detta undersökte vi
kopplingen mellan intag av folsyra och
risk för äggstockscancer i en kohortstu-
die på över 60 000 svenska kvinnor. Vi
ger här en kort sammanfattning av den-
na studie, resultat från tidigare studier
om andra cancerformer och möjliga bio-
logiska mekanismer. 

Folsyra och äggstockscancer. Studien
bygger på 61 084 kvinnor i Uppsala och
Västmanlands län som i slutet av 1980-
talet, i samband med att de genomgick
en mammografiundersökning, besvara-
de en omfattande enkät om sina mat- och
dryckesvanor. Dessa kvinnor har sedan
följts under femton års tid, och under
åren som gått upptäcktes äggstockscan-
cer hos 266 av kvinnorna. 

Resultat från denna studie [2] visade
att de kvinnor som fick i sig mest folsy-
ra via kosten löpte 33 procent mindre
risk att få cancer i äggstockarna än de
som fick i sig minst. Allra tydligast var
sambandet mellan ett högt intag av fol-
syra och minskad risk för äggstockscan-
cer bland dem som drack alkohol. I grup-
pen av kvinnor som i genomsnitt drack
mer än 20 gram alkohol (motsvarande
cirka två glas vin) i veckan var risken för
äggstockscancer 74 procent mindre hos
de kvinnor som hade högst folsyraintag
än hos dem som hade lägst intag. 

Eftersom denna studie är den första
som undersökt sambandet mellan folsy-
raintag och äggstockscancer tillsam-
mans med alkoholkonsumtion är det för
tidigt att uttala sig om huruvida folsyra-
brist kan bidra till denna cancerform.

Det är också oklart om ett folsyraintag
över rekommendationerna bidrar till en
ytterligare minskad risk.

Folsyra och andra cancerformer. I ett väx-
ande antal studier har sedan 1990-talets
början sambandet mellan intag av folsy-
ra och risk för cancer i tjock- och änd-
tarm studerats [3]. Sammantaget visar
de flesta av dessa studier, men inte alla,
en riskminskning på mellan 20 och 50
procent då personer med högt intag av
folsyra har jämförts med dem med lågt
intag. En del studier har observerat ett
starkare samband bland individer som
dricker alkohol.

Majoriteten av de nu närmare tjugo-
talet studier på folsyra och bröstcancer
visar att risken för bröstcancer är mindre
bland kvinnor med ett högt intag av fol-
syra än bland kvinnor med ett lågt intag.
Senare studier, som har tagit hänsyn till
kvinnornas alkoholkonsumtion (en känd
riskfaktor för bröstcancer), har rapporte-
rat att effekten av folsyra tycks vara
störst bland dem som dricker alkohol. En
studie på sjuksköterskor i USA [4] visa-
de att bland kvinnor som drack mer än
15 g alkohol (1–2 glas vin) per dag var
risken för bröstcancer 89 procent mindre
bland kvinnor med höga nivåer av folsy-
ra i blodet än bland kvinnor med låga fol-
syranivåer.   

Biologiska mekanismer. Folsyra spelar
en central roll för syntes och reparation
av DNA, och brist på detta B-vitamin
kan orsaka obalans i dessa processer
med skador i arvsmassan (kromosom-
brott) som följd. Folsyra är även invol-
verad i metylering av DNA och protei-
ner. Minskad DNA-metylering kan leda
till rubbningar i regleringen av gener
som är viktiga för cancerns utveckling
och progression. 

Alkohol kan påverka kroppens för-
måga att tillgodogöra sig folsyra nega-
tivt t ex genom att minska upptaget av
folsyra via tarmen, påverka utsöndring-
en från levern samt öka utsöndringen via
njurarna [5]. 
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