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• Mer sällsynt – endokrin tumör såsom Cushings
sjukdom eller hyperkortisolemi

Cushings sjukdom
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Orsaker till fetma
Hypothalamisk dysfunktion
Störning i aptitcentrum – eg flera centra
ett komplicerat interagerande nätverk
nucleus arcuatus och nucleus paraventricularis
a. Orexigena neuron
b. Anorexigena neuron

Orsaker till hypothalamisk fetma
Orexigena peptider:
Ghrelin, neuropeptid Y, melaninkoncentrerande
hormon (MCH), galanin, beta-endorfin,
agoutigenrelaterad peptid och hypokretin.
Anorexigena peptider:
Leptin, insulin, kolecystokinin, peptid YY,
glukagonliknande peptid-1, kortikotropinfrisättande
hormon (CRH), kokain- och amfetaminreglerande
transkript, och melanokortin (MC4).
Även dopamin har en aptitreglerande funktion

Tillstånd med hypothalamisk fetma
• Operation i detta område – tex efter
kraniofaryngeom
• Narkolepsi (förhöjt hypokretin/orexin)
• MC4 receptor defekt
• Syndrom tex Prader-Willi (påverkat Ghrelin)
• Vissa former av autism respektive ADHD
(låga dopaminnivåer och amfetaminreglerande
transkript)

Prader-Willi syndrom
Imprinting i kromosom 15
Förlust av faderns
genuttryck
Muskelsvag
Hyperfagi – fetma
Utvecklingsförsening (IQ 40-90)
omoget beteende
tvångstankar
ADHD

Prevalens av fetma vid kroniska sjukdomar
Studie i USA där fetma finns hos 12% befolkningen:
•
•
•
•
•

Asthma: 19.7%
Hearing- or visual impairment: 18.4%
Mental retardation: 19.3%
Autism: 23.4%
ADHD: 18.9%
Chen et al, 2010

Finns det en koppling mellan
fetma och ADHD?
Retrospektiv register studie på vuxenfetma:
27% hade ADHD
Denna subgrupp hade uppmärksamhetsproblem
Sämre viktreduktion jämfört med andra
fetmapatienter
(nedgång 2.6 jämfört med 4.0 kg/m2)
De med extrem obesitas har den högsta
prevalens av ADHD!
Altfas, 2002

ADHD och ätstörningar
• Det finns en underliggande ätstörning hos
20% av feta vuxna (Carpiniello et al, 2009)
• En populationsbaserad studie 5årsuppföljning 40% av dem med hetsätning
utvecklar fetma (Fairburn et al, 2000)
• En studie visade att 50% av feta barn hade
ADHD (Agranat-Meged et al, 2005)

ADHD o ätstörningar
-Tonåringsflickor med ADHD har 3,6 gånger
ökad risk att utveckla ätstörningar jämfört med
flickor utan ADHD

ADHD/ADD och fetma
Liknande bakgrund i CNS.
Dopaminerga systemet är ej optimalt
fungerande – hypodopaminergt tillstånd.

ADHD/ADD och sämre behandlingsresultat
Flera rapporter beskriver att 30-40%
av patienter på stora fetmacentra har ADD
eller ADHD.
Dessa patienter har sämre viktresultat vad
gäller konservativ fetmabehandling.
Impulsiviteten kan yttra sig som svårigheter
att vänta på sin tur, att man avbryter andra
och att man har lättare att få
aggressionsutbrott.

Neuropsykologiska tester

Visar att impulsivitet och exekutiva funktioner
är påverkade hos individer med fetma
(Pauli-Pott et al, 2010; Dempsey et al, 2010)

ADHD och centralstimulantia
Flertalet barn med ADHD är snarare magra
och behandling med centralstimulantia
leder ofta till viktnedgång och behov av
extra kaloritillskott.

ADHD/ADD diagnostik
Diagnostiken kräver särskild utredning.
Drottning Silvias Barnsjukhus gör det i samarbete
med Gillberg Centrat.
Screenar alla nya patienter som kommer till
Obesitasmottagningen med formulär för
föräldrar respektive barn.

Screening med frågeformulär
• 5-15 Nordic questionnaire - studera ADHD-symptom
och relaterad neuropsykiatri såsom motor kontroll,
inlärningsproblem, problem med social förmåga, tal
och språk.
• Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) autism spectrum symptom inkl Asperger’s syndrom.
• ASRS (The Adult ADHD Self-Report Scales) –
självrapport formulär för båda föräldrarna om adultADHD.
• EDE-Q (Eating Disorders Examination –
Questionnaire) för ätstörningar
• EDI-C (Eating Disorder Inventory for Children)
• DAWBA webbaserad intervju

Annan diagnostik
Samtidigt utreder depressionstillstånd
och ätstörningstillstånd (15-20% hos feta).
Dessa kräver annan behandling än
centralstimulantia.
OBS 25% av vuxna individer med
ätstörningstillstånd hade ADHD i barndomen.
Om det föreligger samsjuklighet har
centralstimulantia god effekt.

Studie design - Pilotstudie
BUM Krokslätt och Kungsbacka
100 barn som behandlats med centralstimulantia pga ADHD/ADD
- Av dessa var 24 stycken obesa innan start av
behandlingen (eg BMI >1,5 SDS)
- Ålder 6-16 år vid start
- 14 st Concerta/ 9 st Ritalin/ 1 Amfetamin

Studie design - Pilotstudie
Efter 6 mån:
viktnedgång 0-2.9 BMI SDS (medel -0.7)
Efter 12 mån:
vissa ökade i vikt eller fortsatt viktnedgång
(medel -1.0)
Efter 18 mån:
Ytterligare -0.1 SDS i genomsnittlig viktnedgång
Efter ett par år:
Ej fortsatt viktnedgång utan kvarstår -1.0 SDS

Resultat
Såg ingen skillnad mellan preparat, men för få
patienter och o-randomiserat.

Biverkningar - Pilotstudie
Inga kända. ”Ta din säng och gå erfarenhet”!
Kan ha en ökad impulsivitet så att om depression
med suicidrisk är kontraindicerat att ge centralstimulantia utan antidepressiva.
Blodfetter och levervärden förbättras men helt
relaterat till viktnedgången och ökad fysisk aktivitet!

Vision för framtiden
Mål:
Ha möjlighet till fler behandlingsalternativ
beroende på bakomliggande orsak till fetma
Samarbeta bättre med neuropsykiatrin och
ätstörningsenheter kring fetma
Ge centralstimulantia för viktnedgång
där ADHD har diagnosticerats
Optimera doseringen av centralstimulantia
Optimera övrig psykiatrisk läkemedelsbehandling

Livsstil
VGR
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Socioekonomisk status
Välkänt att socialklass 3 riskerar i högre grad
att utveckla fetma.
Men vilka faktorer påverkar detta egentligen?
Mindre möjligheter till fysiskt aktiv fritid?
Annat kroppsideal?
Mindre möjligheter till hälsosam kost?
”Neighbourhood purchasing power” &
”Impact of household economy”
Eller – “social vandring” pga kognitiva problem?

