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Livsstil og venøs tromboembolisme
1074

Enkelte livsstilsfaktorer påvirker risikoen for venøse tromboemboliske 

hendelser.

Venøs tromboembolisme er et samlebegrep 
for blodpropp i kroppens dype vener (dyp 
venetrombose og lungeemboli). Vi har god 
kunnskap om hvordan usunn livsstil øker 
risikoen for arterielle tromboemboliske syk-
dommer, men vi vet lite om sammenhengen 
mellom livsstil og risiko for venøs trombo-
embolisme.

Studiene i min doktoravhandling er basert 
på den fjerde Tromsø-undersøkelsen, gjen-
nomført i 1994 – 95. Alle innbyggerne 
i Tromsø som var 25 år eller eldre ble invi-
tert, og over 27 000 personer deltok. Infor-
masjon om deltakerne ble samlet gjennom 
spørreskjema, blodprøver og klinisk under-
søkelse. Deltakerne ble fulgt opp til utgangen 
av 2010, og alle venøse tromboemboliske 
hendelser i oppfølgingstiden ble registrert.

Totalt alkoholkonsum var ikke assosiert 
med risiko for venøs tromboembolisme. Det 

viste seg imidlertid at økt vinkonsum var 
assosiert med lavere risiko, mens høyt sprit-
inntak og overdrevent alkoholforbruk var 
assosiert med en høyere risiko. Vi fant ingen 
sammenheng mellom kostvaner og risiko 
for venøs tromboembolisme. Økt fiskekon-
sum var bare assosiert med en moderat, ikke 
signifikant lavere risiko, mens tillegg av 
fiskeolje var assosiert med en halvering av 
risikoen. Vi fant ingen sammenheng mellom 
mengde moderat fysisk aktivitet og risiko 
for venøs tromboembolisme.

Våre funn tyder på at alkoholtyper og 
drikkemønster, i tillegg til fiskespising, 
påvirker risikoen for venøs tromboembo-
lisme, mens kostvaner for øvrig og fysisk 
aktivitet ikke vesentlig påvirker risikoen.
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Genetisk disposisjon 
for utvikling av preeklampsi
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Gener relatert til oksidativt stress, stress i endoplasmatisk retikulum 

og fettsyremetabolismen kan ha betydning for om gravide utvikler 

preeklampsi.

Preeklampsi er en av de viktigste årsakene 
til sykdom og død hos mor og foster. Redu-
sert blodgjennomstrømming i morkaken 
har en sentral rolle ved utvikling av preek-
lampsi, og prosesser i den maternelle delen 
av morkaken kan være avgjørende.

I avhandlingen benyttet vi decidualt mor-
kakevev fra kvinner med preeklampsi og/eller 
føtal veksthemming og kvinner med normale 
svangerskap for å se på forskjell i genuttrykk 
mellom disse gruppene. Videre har vi brukt 
registerdata for å sammenlikne genvarianter 
mellom kvinner med preeklampsi og normale 
svangerskap. Vi har også undersøkt om spesi-
fikke genvarianter på kromosom 2 kan dispo-
nere både for preeklampsi og for risikofakto-
rer for hjerte- og karsykdom.

Analysene av decidualt morkakevev viste 
at reaksjonsveier relatert til oksidativt stress, 
stress i endoplasmatisk retikulum og fett-

syremetabolismen kunne knyttes til pre-
eklampsi. Stress i endoplasmatisk retikulum 
var særlig aktivert ved preeklampsi med 
føtal veksthemming. Denne gruppen viste 
også ulikt uttrykk av genet STOX2, som kan 
være en medvirkende årsak til redusert blod-
gjennomstrømning i morkaken. Videre fant 
vi at fire genvarianter som tidligere er asso-
siert med preeklampsi, også kan være asso-
siert med risikofaktorer for hjerte- og kar-
sykdom.

Identifikasjon av slike gener vil på sikt 
kunne gi spesifikt tilpasset oppfølging 
og behandling. Resultatene har bidratt til 
å underbygge og identifisere noen av de 
sentrale mekanismene som er knyttet til 
utviklingen av preeklampsi.
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