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Mikrosirkulasjonen sett gjennom øyet
1690

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom påvirker diameteren til blod-

årene i netthinnen.

Hjerte- og karsykdommer er viktige årsaker 
til lidelse og død. Forandringer i de små 
blodårene i kroppen er i mindre grad under-
søkt enn i de store blodårene. Øyet gir en 
unik tilgang til å studere mikrosirkulasjo-
nen, og tidligere studier av retinalkarene 
indikerer at smalere arterier og videre vener 
kan predikere hjerte- og karsykdom.

Vi ønsket å undersøke hvordan risikofak-
torer for hjerte- og karsykdom er assosiert 
med diameteren til netthinnens blodkar. 
Hoveddelen av mitt doktorgradsprosjekt er 
knyttet til data fra den sjette Tromsø-under-
søkelsen, der vi har målt diameteren til nett-
hinnens arterier og vener på øyebunnsfoto 
tatt av 6 353 deltakere.

Blodtrykk og røyking var de risikofakto-
rene som hadde størst effekt på kardiamete-
ren. Vi fant at blodtrykk og alder var forbun-
det med smalere arterier, mens røyking, 
overvekt og ugunstige kolesterolverdier var 

forbundet med videre vener. Høyt serum-
ferritinnivå var forbundet med videre vener 
hos menn.

Prosjektet inkluderte en metoderelatert 
studie på friske individer, og vi fant at nett-
hinnens kardiameter øker under fotografe-
ring med flere bilder i en serie, i tillegg til at 
diameteren er større dersom øyet er ekspo-
nert for lys i forkant av fotograferingen.

Resultatene viser at kjente risikofaktorer 
gir endringer i kroppens små blodårer, sann-
synligvis via forskjellige mekanismer. Sma-
lere kar kan skyldes strukturelle karveggs-
forandringer, mens videre kar kan være rela-
tert til dysfunksjon i karendotelet. Studien 
kan bidra til bedre forståelse av sykdoms-
prosessene ved hjerte- og karsykdom.
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Kan autisme forebygges?
1690

Kosttilskudd og vekt kan påvirke risikoen for å få barn med autisme.

Genetisk disposisjon spiller en viktig rolle 
for utviklingen av autismespekterforstyrrel-
ser, og de fleste heritabilitetsestimatene 
ligger mellom 70 og 90  %. Forekomsten av 
diagnostiserte tilfeller er imidlertid sterkt 
økende, noe som understreker behovet for 
å identifisere risikofaktorer og eventuelle 
forebyggende tiltak.

Mitt doktorgradsarbeid bygger på Den 
norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) 
og dens delstudie av autisme, The Autism 
Birth Cohort Study. Den norske mor og 
barn-undersøkelsen er verdens største 
kohortstudie av barn og inkluderer 114 500 
norske barn og deres foreldre. I én av artik-
lene viser jeg at mødre som tok folsyretil-
skudd i tidsrommet fra fire uker før til åtte 
uker etter starten av svangerskapet hadde 
39  % reduksjon i risiko for å få barn med 
barneautisme. Det var ingen risikoreduksjon 
knyttet til andre typer kosttilskudd. Hvis 

assosiasjonen mellom folsyre og barne-
autisme representerer en kausal biologisk 
sammenheng, er folsyretilskudd det første 
forebyggende tiltak som er identifisert mot 
autisme hos barn.

I et annet arbeid viser jeg at fedme hos 
foreldrene er assosiert med økt risiko for 
barneautisme og Aspergers syndrom hos 
barna. Noe overraskende var fars fedme den 
sterkeste prediktoren av risiko, og mye av 
risikoøkningen knyttet til mors fedme for-
svant ved justering for fars kroppsmasse-
indeks. Forklaringen på assosiasjonen med 
fars fedme er ikke kjent, men fra dyreforsøk 
vet vi at paternell fedme kan gi varige epi-
genetiske endringer hos avkommet. Denne 
potensielle risikofaktoren bør derfor stude-
res nærmere.
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