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Vitaminstatus ved sykelig fedme423

Pasienter med sykelig fedme kan ha lave serumnivåer av flere vitaminer 
sammenliknet med friske personer. Det viser en norsk studie.

Fedme er forbundet med lave konsentra-
sjoner av vitamin D i serum. Det er også 
funnet lavere nivåer av andre vitaminer hos 
overvektige, men pasienter med uttalt 
fedme har vært lite undersøkt.

I en norsk studie har man sammenliknet 
serum- og blodnivåer av en rekke vitaminer 
hos 110 pasienter med sykelig fedme og 
hos 58 friske kontrollpersoner (1). Pasien-
tene hadde signifikant lavere serumnivåer 
av vitaminene A, B6, C, D og E enn kon-
trollpersonene, mens blodnivåer av vita-
minene B1 og B2 ikke var lavere hos pasien-
tene. Funnene gjaldt for både kvinner og 
menn.

– Vi har ikke funnet kliniske mangeltil-
stander, men lave serumnivåer. Resultatene 
kan forklares av mer enn bare livsstil og 
kosthold. Pasienter med uttalt fedme har 
ofte subklinisk inflammasjon, og nyere 
forskning viser at inflammasjon er assosiert 
med lave serumnivåer av flere vitaminer, 
uten at det nødvendigvis er lave konsentra-
sjoner intracellulært, sier stipendiat Erlend 
T. Aasheim, studiens førsteforfatter.

– Pasienter med sykelig fedme behandles 
i økende grad med fedmekirurgi både inter-
nasjonalt og i Norge. Våre funn under-
streker betydningen av å ta preoperativ vita-
minstatus med i betraktningen når man vur-

derer risikoen for mangeltilstander etter 
slike inngrep, sier Aasheim.
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Forskning på overvekt423

Vitaminstatus før og etter vektreduserende behandling er tema 
for et doktorgradsprosjekt ved Aker universitetssykehus.

Flere studier har vist at vitaminmangel etter 
fedmeoperasjon kan gi kliniske komplika-
sjoner, men det finnes ikke standardiserte 
retningslinjer for hvilke tilskudd man bør 
anbefale pasientene etter operasjon, eller 
for hvilke vitaminprøver som bør tas på 
hvilke tidspunkter. Norske pasienter kan 
derfor gis ulik oppfølging, selv om de har 
fått utført samme inngrep.

For å vurdere risikoen for mangeltil-

stander etter inngrepene trengs kontrollerte 
studier hvor vitaminnivåer undersøkes 
også før behandlingen startes. Slike studier 
utføres ved Aker universitetssykehus i 
samarbeid med Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset og Senter for sykelig overvekt 
ved Sykehuset i Vestfold. Pasientene 
undersøkes før og etter fedmeoperasjon og 
livsstilsbehandling.

Erlend T. Aasheim (t.v.) og Thomas Bøhmer, 
artikkelens første- og sisteforfatter. Foto Birgit 
Skjelvik, Aker universitetssykehus

Ordforklaringer
Vitamin: Organisk forbindelse som er 
essensiell for normal cellefunksjon og 
vekst, og som kroppen ikke kan syntetisere 
selv i tilstrekkelig grad.

Sykelig fedme: Kroppsmasseindeks (BMI, 
kg/m2) over 40, eller over 35 ved samtidig 
alvorlig fedmerelatert sykdom.

Fedmeoperasjon (bariatrisk kirurgi): 
Kirurgisk inngrep som induserer vektre-
duksjon ved begrensing av magesekkens 
volum og/eller bypass av deler av tynntar-
men. Den hyppigst utførte fedmeoperasjo-
nen i Norge er laparoskopisk gastrisk 
bypass, som kombinerer disse to prinsip-
pene (1).
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