Fedme, metabolsk
syndrom og astma
Fedme kan ha en mekanisk effekt på lungene ved å begrense
bevegelighet av toraks og diafragma. Dette kan bidra til trangere
luftveier og utvikling av bronkial hyperreaktivitet.
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Det har vært en økende
prevalens av både astma og
fedme de siste 10-år. Dette
har gitt mistanke om kausal
sammenheng mellom disse
tilstander. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
fulgte man en kohort uten
astma fra HUNT2 (1995–97)
til HUNT3 (2006–08) for å
avdekke kumulativ astmainsidens. Insidensen i løpet
av 11-årsperioden var 4,1 %
hos kvinner og 2,9 % hos
menn. Man studerte betydningen av fedme, målt som
kroppsmasseindeks (KMI)
og midjeomkrets (MO),
i tillegg til metabolsk syndrom, for utvikling av astma.
Alle disse faktorer viste seg
å øke risiko for astmautvikling. Resultatene beskrives
i artikkelen og drøftes i lys
av andre studier.
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D

et har vært en dramatisk
  endring i folkehelseutford  ringer de siste 100 år. En betydelig satsning for å bekjempe
smittsomme sykdommer gjennom
bedret ernæring, hygiene og antibiotika, har økt befolkningens forventede levetid betydelig. Parallelt
med dette har man sett økende helseproblem pga. ikke-smittsomme sykdommer. Mange fagmiljøer rapporterer om økende insidens, som kombinert med generell økning i overlevelse, gir enda større økning i prevalens. Dette gjelder sykdommer som
diabetes type II, osteoporose, fedme,
kols og astma. Økt levealder i befolkningen kan selvsagt forklare en
del av økningen av sykdommer med
aldersrelatert insidens, men livsstilsfaktorer har også betydning. Endringene har skjedd ganske raskt og det
er derfor usannsynlig at endringer i
genomet skulle forårsake dette. For
en del sykdommer har nok epigenetiske faktorer betydning, dvs. endringer i hvilke deler av genomet som
avleses, men livsstilsfaktorer i seg
selv, og i interaksjon med genetiske
faktorer, er viktige.
Forskere har tidligere fokusert
på enkeltsykdommer. De samme
pasienter har imidlertid ofte flere
kroniske sykdommer og spørsmålet
er i hvilken grad dette kun skyldes
eksponering for samme risikofaktorer, genetisk sårbarhet for flere
sykdommer eller om enkeltsykdommer øker risiko for andre
sykdommer via systemiske effekter.
Denne artikkelen vil drøfte hvorvidt
det er sammenheng mellom fedme
og metabolsk syndrom og astma

delvis basert på studier fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT).

Astma
Prevalensen av legediagnostisert
astma hos voksne varierer betydelig
mellom ulike land, fra 0,2 % i Kina
til 21 % i Australia; den er globalt
anslått til å være 4,3 % (1). Forskjeller
i helsetjenestetilbud og diagnosekriterier kan nok forklare en del av
forskjellene, men det er nok utbredt
underdiagnostikk av sykdommen
samtidig som det er dokumentert
økende prevalens, spesielt i USA (2).
Nyere studier fra Sverige og Storbritannia har tydet på at prevalensen
ikke lenger øker (3–5), mens andre
har rapportert om fortsatt økning
(6, 7). I HUNT2 (1995–97) rapporterte
4,9 % at de hadde astma med symptomer siste år (8) mot 5,3 % i HUNT3
(2006–08). Globalt er insidensen per
1000 personår anslått til 4,6 hos
kvinner og 3,6 hos menn (9).
Årsaker til utvikling av astma er
sammensatte og i stor grad ikke
avklart. På den ene siden kan ulike
faktorer være årsak til at sykdommen
utvikles, opprettholdes eller residiverer, mens samme faktorer eller andre
kan bidra til å forverre sykdomskontroll. Astma i nær familie er en av de
sterkeste risikofaktorer for sykdomsutvikling (10). Dette beror dels på arv;
over 120 ulike gener er vist å ha
betydning for start eller utvikling av
sykdommen (11), men i tillegg er det
ofte felles livsstil og helserelatert
adferd i familier som også påvirker
dette. Selv om allergisk astma er

vanligst hos barn, kan dette utvikles
uavhengig av alder, og en svensk
undersøkelse har vist at familiær
atopi var en sterk risikofaktor for
astmainsidens også hos voksne (12).
Yrkesrelatert eksponering kan
forårsake astma, dels gjennom
sensitivisering overfor ulike faktorer
som inhaleres (90 %) og dels via
direkte irritasjon av luftveiene (13).
Det har vært enighet om at tobakksrøyking forverrer astmasymptomer,
men studier tyder også på at dette er
en risikofaktor for sykdomsutvikling,
spesielt hos de uten atopi (14).
Kvinner har høyere risiko for å utvikle
astma enn menn, med høyest
insidens i fertil alder og senere ved
eventuell hormonbehandling i
overgangsalder (15). Det virker som
østrogen og progesteron øker risiko,
mens androgener kan ha beskyttende
effekt.

Fedme og astma
Overvekt og fedme har etter hvert
blitt en av de viktigste utfordringer for

folkehelsen. Forekomsten av fedme,
definert som kroppsmasseindeks
(KMI)  30 kg/m2, har økt i hele
Europa. Tilsvarende økte andelen
med fedme fra 7,7 % hos menn og
13,3 % hos kvinner til henholdsvis
22,1 og 23,1 % i en 20 årsperiode i
HUNT (16). På bakgrunn av samtidig
økende prevalens av både astma og
fedme, har flere studier sett på mulig
kausal sammenheng mellom disse
tilstandene, og resultatene viser
nokså entydig at fedme er en viktig
risikofaktor for utvikling av astma
(17, 18). Det er ikke avklart hvilke
mekanismer som ligger bak denne
sammenhengen, men det ser ut til
at flere faktorer spiller inn.
For å avdekke underliggende
mekanismer i assosiasjonen mellom
fedme og astma, har man forsøkt å
studere betydningen av ulike mønstre
for distribusjon av kroppsfett og
metabolsk syndrom for risiko for
astma (19, 20). En viktig feilkilde ved
KMI som mål på kroppsfett, er at det
inkluderer både fett og muskulatur,
og heller ikke predikerer fettfordeling

særlig godt. Vi studerte derfor også
midjeomkrets (MO) som mål på
fedme; fedme ble da definert som
MO  88 cm hos kvinner og MO
 102 cm hos menn.
For å undersøke mekanismene bak
forholdet mellom fedme og astma,
studerte vi også assosiasjonen
mellom metabolsk syndrom og
astma. Metabolsk syndrom er en
gruppe av metabolske komponenter
med økt risiko for kardiovaskulær
sykdom (21). Utover fedme inngår
komponenter som økt nivå av
triglyserider, redusert HDL-kolesterol, høyt blodtrykk og økt glukosenivå
eller diabetes mellitus. I analyser av
metabolsk syndrom og astmainsidens
benyttet vi definisjon av metabolsk
syndrom iht. Joint Interim Statement
(21). Metabolsk syndrom ble definert
når tre eller flere av følgende kriterier
var oppfylt; i) fedme definert ut fra
MO, ii) triglyserider  1,7 mmol/L,
iii) HDL-kolesterol  1,3 mmol/L hos
kvinner og  1,0 mmol/L hos menn,
iv) systolisk blodtrykk  130 mmHg
eller diastolisk blodtrykk  85 mmHg
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eller bruk av antihypertensiv medikasjon, og v) glukose  5.6 mmol/L
eller selvrapportert diabetes mellitus. Blodprøvene var ikke fastende,
så blodglukoseverdier ble kun brukt
om blodprøve ble tatt  4 timer etter
siste måltid.

Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT)
HUNT inviterte i 1984–86 (HUNT1),
1995–97 (HUNT2) og 2006–08
(HUNT3) alle innbyggere eldre enn
19 år til helseundersøkelse (22).
Nord-Trøndelag fylke ligger midt i
Norge og inkluderer kyst- og innlandskommuner, små byer og
landdistrikt. Det har omtrent 127 000
innbyggere hvorav 95 000 er eldre
enn 19 år. Data stammer fra spørreskjema, intervjuer, antropometriske
målinger og tilleggsundersøkelser i
ulike prosjekt. Oppmøtet har avtatt i
den voksne gruppen, fra 88 % i HUNT1
til 70 % i HUNT2 og 54 % i HUNT3 (22).
I studier av astmainsidens i løpet
av oppfølgingsperioden inkluderte
vi 23.000 personer som hadde deltatt
i både HUNT2 og HUNT3, var yngre
enn 65 år i HUNT3 og som ikke
rapporterte å ha eller ha hatt astma
i HUNT2. Aldersbegrensningen ble
valgt for å redusere risikoen for å
feilklassifisere kols som astma og for
å unngå at økt sykelighet og dødelighet relatert til overvekt skulle påvirke
assosiasjonen mellom fedme og
astma.

Resultater
Den kumulative insidens av astma i
løpet av 11 år var 4,1 % hos kvinner
og 2,9 % hos menn. Analyser med
KMI som vektmål viste at henholdsvis
kvinner og menn med fedme hadde
96 % og 84 % økt risiko for å utvikle
astma sammenlignet med personer
med normal vekt, og man fant også
at det var en dose-respons-effekt
mellom KMI og astmainsidens (23).
Ved bruk av MO som mål på fedme,
var fedme assosiert med 88 % og
55 % økt risiko for å utvikle astma
hos henholdsvis kvinner og menn.
Sammenhengen mellom fedme og
astmainsidens var betydelig sterkere
blant både kvinner og menn med
utdannelse utover videregående skole
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(12 år) sammenlignet med personer
med kortere utdanning (hos kvinner
odds ratio (OR) 3.4 versus 1.8, hos
menn OR 3.7 versus 1.6).
Studien viste også at metabolsk
syndrom hos kvinner var assosiert
med 69 % og hos menn med 41 %
økt risiko for å utvikle astma (24).
Sammenhengen var ikke påvirket av
allergisk rhinitt eller brystbrann/sure
oppstøt. Videre studie avdekket at det
kun var komponentene MO-definert
fedme og høyt blodsukker/diabetes
mellitus som bidro til økt risiko for
astmautvikling.

Utfordringer med epidemiologiske studier som HUNT
Man må være bevisst potensielle
feilkilder i store epidemiologiske
studier som HUNT. Høyt antall
inkluderte personer i studien bidrar
til høy presisjon som gir relativt
smale konfidensintervall til estimerte
odds ratio. Seleksjonsbias kan også
påvirke resultatene, men ut fra
ikke-møtt-studie, både etter HUNT2
og HUNT3, er det ikke grunn til å
mistenke at slike feil skulle påvirke
resultatene (25). Feilklassifisering av
risikofaktorer eller utfall (= insident
astma) kan også bidra til feil. Validiteten av selvrapportert astma i epidemiologiske studier har vært debattert,
men studier har vist akseptabel
validitet og reliabilitet av selvrapportert astma (26). Prevalensen av astma
blant deltagere i HUNT var svært lik
tilsvarende tall fra prevalensstudie
blant 27.000 tilfeldig utvalgte pasienter i allmennpraksis i samme
aldersgruppe (25). Likevel kunne det
tenkes at personer med fedme, som
fikk astmalignende symptomer under
aktivitet, lettere kunne ende opp med
astmadiagnose enn slanke personer.
Flere studier som har benyttet
objektive mål, som bronkodilator
reversibilitet, hyperreaktivitet,
medikamentbehov eller peak flowvariabilitet i diagnostikk av astma,
har ikke kunnet påvise forskjell i feilaktig astmadiagnose blant personer
med eller uten fedme (27–29). På den
annen side kunne det jo også være
mulig at personer med fedme ikke
får astmadiagnose pga. at eventuell
anstrengelsesrelatert tung pust blir
tilskrevet vektproblemet. Et annet

problem i studie av astmainsidens
kan være at personen ved start av
oppfølging glemmer å rapportere
astma fra barneårene, slik at det ikke
var utvikling av ny, men residiv av
tidligere sykdom. Prospektive studier
som har fulgt barn som i utgangspunktet ikke hadde astma gjennom
ungdomsår til voksen alder, har
imidlertid funnet assosiasjoner i
tråd med de som ble funnet i denne
studien (30, 31). Det kan være vanskelig å skille astma fra kronisk
obstruktiv lungesykdom (kols) hos
personer over 40–50 år. Derfor
foretok vi sensitivitetsanalyser med
bruk av mer strikte diagnosekriterier
for astma. Personer som rapporterte
kols i HUNT3 ble også ekskludert.
Resultatene fra sensitivitetsanalysene
støttet de opprinnelige funnene.
Ettersom det ikke er rapport sammenheng mellom vektmål og kolsutvikling, ville en eventuell feilklassifisering heller bidra til å svekke
de påviste assosiasjoner.
Er de påviste funnene generaliserbare til andre befolkningsgrupper?
Nord-Trøndelag fylke er rimelig
representativt for den norske befolkning mht. alder, sosioøkonomiske
forhold, morbiditet og mortalitet
(22), men fylket skiller seg litt ut
pga. fravær av større byer. Selv om
prevalensen av fedme og astma kan
variere mellom befolkninger, er det
liten grunn til å tro at dette skulle
påvirke de biologiske mekanismene
som skulle kunne forklare sammenhengen.

Vurdering av funnene
Den påviste sammenhengen mellom
KMI og astmainsidens er i tråd med
resultatene fra andre studier (17, 18,
32). I en større metaanalyse rapporterte også Beuther og Sutherland at
fedme økte risiko for astmautvikling
med ca. 90 % (18), og heller ikke i
denne studien fant man kjønnsrelatert forskjell i assosiasjonen. Fedme
kan ha en mekanisk effekt på lungene
ved å begrense bevegelighet av toraks
og diafragma (33) slik at funksjonell
residualkapasitet reduseres. Dette
kan bidra til trangere luftveier og
utvikling av bronkial hyperreaktivitet
(17, 33). Fedme kan også påvirke
lungene via forandringer i cytokiner,

kjemokiner og energiregulerende
hormoner som kan fremme lokal
og systemisk inflammasjon (33–35),
men virkningen synes å være uavhengig av eosinofil inflammasjon (19).
Felles genetisk disposisjon for astma
og fedme er mulig (34, 36). Det har
blitt spekulert om personer med
fedme som utvikler astma, har en
annen fenotype av astma enn personer med astma som utvikler fedme
(19). Førstnevnte gruppe har mindre
inflammasjon i luftveiene, men mer
symptomer, økt risiko for innleggelse
i sykehus, økt bruk av helsetjeneste,
dårligere respons på inhalasjonssteroider og økt mortalitet (33). I tillegg
debuterer astma relatert til fedme
senere enn annen astma, en studie
fant gjennomsnittlig start for sykdommen på 35 år sammenlignet med 15
år hos andre (37). Andre faktorer kan
også påvirke sammenhengen mellom
fedme og astma, som f.eks. gastroøsofageal refluks og søvnforstyrrelser
(34, 36).
Vår studie viste at høy MO var positivt assosiert med insident astma hos
kvinner. Et fåtall studier har inkludert
mål på abdominalt fett i analysene,
men blant disse har tre funnet at abdominal fedme har tilleggseffekt til
generell fedme som risikofaktor for
astma (32, 38, 39), mens én ikke fant
slik sammenheng (17). Abdominal
fedme begrenser funksjonell residualkapasitet i lungene i større grad
enn generell fedme. I tillegg ser
subkutant og visceralt fett ut til å ha
en større metabolsk rolle enn perifert
fett, og spesielt visceralt fett har en
viktig rolle for kardiovaskulære
komplikasjoner (40). Vår studie viste
at KMI var sterkere assosiert med
astmautvikling hos menn eldre enn
40 år sammenlignet med yngre menn.
Dette kan skyldes avtagende bidrag
av muskulatur i KMI med alder slik at
betydningen av KMI som mål på fett
blir høyere hos de eldste. Sterkere
assosiasjon mellom fedme og astma
hos høyt utdannede kan forklares av
at lav utdannelse ofte er et surrogatmål for andre risikofaktorer som er
mer framtredende hos personer med
lav sosioøkonomisk status. Fravær
av slike faktorer hos høyt utdannede
bidrar da til at fedme får en viktigere
rolle.
Sammenhengen mellom meta-

Resultater fra Helseundersøkelser i Nord-Trøndelag har påvist sammenheng mellom
fedme målt som kroppsmasseindeks, midjeomkrets og metabolsk syndrom og økt risiko
for å utvikle astma. Sammenhengen mellom økt midjeomkrets og astma var sterkest
hos kvinner. Foto: colourbox.com

bolsk syndrom og astmasymptomer
er også påvist i en tverrsnittsstudie
(41). I vår studie viste effekten seg å
være mediert via de to komponentene
midjeomkrets og høyt blodsukker/
diabetes. Sammenhengen mellom
MO og astma er påvist tidligere, men
få studier har sett på betydningen av

glukosenivå og diabetes. Divergerende resultat er funnet i tverrsnittsstudier, men en prospektiv dansk
studie fant at insulinresistens var
assosiert med 61 % økning i astmalignende symptomer i løpet av fem
års oppfølging (42). Dersom en slik
sammenheng er reell, kunne en
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mulig teori være økt astmainsidens
gjennom lavgradig inflammasjon
relatert til insulinresistens (19).
Utvikling av insulinresistens skjer
først og fremst i muskulatur og fettvev. Dette fører til at også andre vev
utsettes for en kompensatorisk hyperinsulinemi; i luftveier påvirkes proliferasjon og differensiering av ulike
celler slik at en får økning i glatt
muskulatur og mucusproduksjon (19).
Nylig ble det rapportert sammenheng
mellom både høyt nivå av triglyserider og lavt nivå av HDL-kolesterol
og risiko for pipende og tung pust.
Sammenhengen var sterkest blant
personer uten samtidig rhinitt,
noe som kan indikere at bare spesifikke fenotyper av astma er assosiert
med lavgradig inflammasjon (43).

Konklusjon
Sykdommen astma er et resultat
@av et samspill mellom mange ulike
faktorer, og sykdommen inkluderer
mange ulike fenotyper hvor ulike
patofysiologiske mekanismer bidrar.
I våre studier fant vi at risiko for
utvikling av astma økes av ulike
mål på fedme, som KMI og MO,
og metabolsk syndrom. Funnene bør
oppmuntre til videre forskning som
spesielt fokuserer på de enkelte
komponentene i metabolsk syndrom
og mekanismene som ligger bak
deres assosiasjon med astma.
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