
hjerteforum   N°4/ 2021/ vol 3455

HJERTEAFFEKSJON VED FEDME: 
BETYDNING AV KJØNN OG 
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(Hovedoppgave tilpasset Hjerteforum)
Verdens helseorganisasjon har definert 
fedme (kroppsmasseindeks ≥ 30 kg/m2) 
som en av de største globale helseutfordrin-
ger og en viktig årsak til økende forekomst 
av hjerte- og karsykdom (1). I Norge 
forekommer fedme hos 1 av 4 menn og 1 
av 5 kvinner (2). Fedme er assosiert med 
økt risiko for både preklinisk hjertesykdom 
som venstre ventrikkelhypertrofi (VVH) 
og dilatert venstre atrium, og for klinisk 
hjertesykdom som atrieflimmer, hjertesvikt 
og koronarsykdom (3-5). En rekke publi-
kasjoner har dokumentert ulik påvirkning 
av fedme på hjertet hos kvinner og menn. 
Målet med denne artikkelen er å gi en 
oversikt om hva vi i dag vet om betydning av 

kjønnsforskjeller når det gjelder kardiovas-
kulære risikofaktorer og hjerteaffeksjon ved 
fedme (figur 1).  

Kardiovaskulære 
risikofaktorer ved fedme
Kroppsfettfordeling
Det er veldokumentert at visceralt fettvev i 
sterkere grad enn subkutant fettvev bidrar 
til utvikling av hjerte-karsykdom gjennom 
stimulering av hemodynamiske regule-
ringssystemer og produksjon av inflam-
matoriske og paraendokrine faktorer (5). Vi 
skiller også mellom hvitt og brunt fettvev, 
der brunt fettvev er mer metabolsk aktivt 
grunnet høyere antall mitokondrier. Menn 

Figur 1. Kjønnsforskjeller i fedmerelatert hjerteaffeksjon. FFA: frie fettsyrer, VVH: venstre ventrikkelhyper-
trofi, GLS: global longitudinal strain, HFpEF: hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, HFrEF: hjertesvikt 
med redusert ejeksjonsfraksjon.

KARDIOVASKULÆRE RISKOFAKTORER
• Mer visceral fedme
• Høyere risiko for diabetes type 2
• Mer obstruktivt søvnapnésyndrom

KARDIOVASKULÆRE 
RISKOFAKTORER

• Mer subcutan fedme
• Mer hypertensjon ved vektøkning
• Mindre metabolsk syndrom

premenopausalt

PREKLINISK HJERTESKADE
• FFA primært energisubstrat i

myokard
• Høyere risiko for VVH
• Høyere risiko for dilatasjon av 

venstre atrium

PREKLINISK HJERTESKADE
• Skift til glukose som

energisubstrat i myokard
• Dårligere GLS i venstre ventrikkel
• Mer fettlagring i perikard

KLINISK HJERTESYKDOM
• Midje-hofte-ratio sterkere

risikofaktor for hjerteinfarkt
• Fedme gir økt risiko for HFpEF

KLINISK HJERTESYKDOM
• Høyere risiko for atrieflimmer
• Fedme gir økt risiko både for HFrEF

og HFpEF
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har mer hvitt og visceralt fettvev, mens 
premenopausale kvinner har mer subkutant 
og brunt fettvev. Denne kjønnsforskjellen i 
fettfordelingen blir mer uttalt ved fedme og 
er blant annet relatert til det naturlig høyere 
østrogennivået hos premenopausale kvin-
ner. Østrogen forebygger fettvevsnekrose og 
inflammasjon gjennom økt vaskularisering i 
fettvev, i tillegg til at det stimulerer omdan-
nelsen av hvitt fettvev til brunt fettvev. I 
Jackson Heart Study fikk 2477 deltakere 
målt abdominalt subkutant og visceralt fett-
volum med computertomografi (CT) (6). 
Studien dokumenterte at visceralt fettvolum 
hadde en sterkere sammenheng med fore-
komst av kardiometabolske risikofaktorer og 
at sammenhengene var sterkere hos kvinner 
enn hos menn (6). Andre studier har også 
dokumentert at økt abdominalt visceralt 
fettvolum er sterkere assosiert med kardio-
metabolsk risiko for kvinner enn menn. 

Hypertensjon
Arteriell hypertensjon defineres som 
systolisk blodtrykk ≥140 mm Hg og/eller 
diastolisk blodtrykk ≥ 90mm Hg (7). Gene-
relt er hypertensjon hyppigere blant menn 
før 40 års alderen og blant kvinner etter 60 
års alder. I en studie av Kringeland m. fl. fra 
Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) 
ble det funnet at hypertensjon er sjeldnere 
blant premenopausale kvinner enn menn 
på samme alder, men at økt kroppsmas-
seindeks er en viktig årsak til hypertensjon 
blant yngre kvinner (8). Overvektige pre-
menopausale kvinner har tre ganger så høy 
risiko for hypertensjon som normalvektige 
kvinner i tilsvarende alder. Data fra Trom-
søundersøkelsen har vist at samme økning 
i kroppsmasseindeks gir større økning i 
systolisk blodtrykk hos kvinner enn menn 
(9). I Framingham-offspring-studien utført 
på kvinner og menn mellom 20-49 år kunne 
65 % av hypertensjontilfellene blant kvin-
ner og 78 % blant menn tilskrives fedme. 
I FatWest-studien der 109 pasienter med 
sykelig overvekt ble behandlet med baria-
trisk kirurgi, fant Grymyr m. fl. at forekom-
sten av hypertensjon ble redusert fra 60 % 
til 19 % blant menn og fra 34 % til 7 % blant 
kvinner ett år etter behandlingen. 

Metabolsk syndrom
Metabolsk syndrom diagnostiseres når 
minst 3 av 5 følgende faktorer er tilstede: 
økt midjeomkrets (≥ 102 cm hos menn og 
≥ 88 cm hos kvinner), økt serum-triglyse-
rider (≥ 1,7 mmol/l) eller behandling mot 
hypertriglyseridemi, redusert HDL (< 0,9 
mmol/l hos menn og < 1,1 mmol/l hos kvin-
ner), blodtrykk ≥130 mm Hg systolisk og ≥ 
85 mm Hg diastolisk eller bruk av antihy-
pertensiva og økt fastende glukose (≥ 5,6 
mmol/l) eller behandling mot hyperglykemi. 
Metabolsk syndrom er vanligere hos menn 
blant unge, men forekomsten øker mer 
blant kvinner enn menn med økende alder. 
Ved fedme er metabolsk syndrom svært 
vanlig og rapportert hos 50 % av kvinnene 
og 60 % mennene med fedme. Bariatrisk 
kirurgi gir betydelig tilbakegang av meta-
bolsk syndrom hos både kvinner og menn. I 
en intervensjonsstudie med lav-energi-diett 
over 8 uker fikk imidlertid færre kvinner enn 
menn tilbakegang av metabolsk syndrom 
uavhengig av det prosentvise vekttapet. 

Diabetes type 2
Fedme er assosiert med insulinresistens 
som kan utvikle seg til diabetes type 2 når 
betacellenes kompensatoriske overproduk-
sjon av insulin blir utilstrekkelig. Flere fed-
merelaterte mekanismer bidrar til utvikling 
av diabetes, blant annet økt sekresjon av 
retinolbindende protein-4 som induserer 
insulinresistens i muskler og lever, samt 
nedsatt sekresjon av det insulinsensitivise-
rende hormonproteinet adiponektin. Flere 
store befolkningsstudier i Europa og Asia 
har vist at menn har litt høyere forekomst av 
diabetes type 2 enn kvinner, mens fore-
komsten er lik blant menn og kvinner i USA 
(10). Kvinner som utvikler diabetes type 2 
har høyere kroppsmasseindeks og en 20-50 
% høyere risiko for hjerte- og karsykdom 
sammenlignet med menn med diabetes 
type 2 i tilsvarende alder (10). I en kanadisk 
befolkningsstudie ble det funnet en sterkere 
sammenheng mellom vektøkning og økning 
av midje-hofteratio og risiko for diabetes 
hos menn sammenlignet med kvinner. Etter 
gjennomgått bariatrisk kirurgi har menn 
raskere, sterkere og mer varig tilbakegang 
av diabetes enn kvinner. 
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Obstruktiv søvnapné 
Fedme er en sterk risikofaktor for obstruktiv 
søvnapné som følge av sentral fettlagring 
rundt luftveier og i abdomen, særlig hos 
menn. Ved 10 % vektøkning er det seks 
ganger økt risiko for utvikling av moderat til 
alvorlig søvnrelaterte respirasjonsvansker. 
Obstruktivt søvnapnésyndrom fører til økt 
forekomst av hypertensjon, VVH og klinisk 
hjertesykdom inklusiv hjertesvikt og plutse-
lig død. I en amerikansk studie av 2968 
overvektige kvinner og menn med søvnapné 
fant Newman m.fl. at respirasjonsforstyr-
relsesindeks målt under søvn økte mer ved 
vektøkning enn den avtok ved vektreduk-
sjon, og da særlig hos menn (11). 

Preklinisk hjertesykdom ved 
fedme
Venstre ventrikkelhypertrofi
Fedme predisponerer for VVH i større grad 
hos kvinner enn hos menn, selv uten sam-
tidig hypertensjon (12, 13). Fedme belaster 
hjertet gjennom økt blodvolum, økt hjerte-
frekvens og som følge av parakrine effekter 
fra visceralt fettvev som induserer hypert-
rofi av både kardiomyocytter og bindevev i 
myokard. Visceralt fett i epikard og perikard 
øker i volum parallelt med generell fedme 
og har lokale effekter blant annet som følge 
av fettinfiltrasjon i myokard, perivaskulær 
inflammasjon og konstriksjon av høyre hjer-
tehalvdel. Fete menn har mer perikardfett 
enn kvinner med samme kroppsmassein-
deks, men perikardfett ser ut til å være ster-
kere assosiert med metabolsk syndrom hos 
kvinner enn hos menn. En CT-studie av 456 
kvinner fant at postmenopausale kvinner 
hadde mer epikardfett enn premenopausale 
kvinner uavhengig av fedme, fysisk akti-
vitet og komorbiditeter og relaterte dette 
til lavere serum-østradiol i den postmeno-
pausale gruppen (14). Hall m.fl. viste i en 
studie av 69 overvektige kvinner og menn at 
både økt kroppsmasseindeks, perikardfett 
og abdominalt visceralt fett var assosiert 
med redusert myokardperfusjon målt med 
magnetisk resonanstomografi (MR) hos 
kvinner, men ikke hos menn. Fettinfiltrasjon 
i hjertemuskelen og økt triglyseridinnhold 
i myokard reduserer hjertets relaksasjons-
evne og predisponerer for konsentrisk VVH 

og hjertesvikt med normal ejeksjonsfrak-
sjon. I Strong Heart Study fant man at 
abdominal fedme påvirker venstre ventrik-
kels geometri i større grad hos overvektige 
kvinner enn overvektige menn (13). Kvinner 
har mindre tilbakegang av VVH enn menn 
ved antihypertensiv behandling, særlig ved 
samtidig fedme (12, 15). Det har blitt vist 
at vektreduksjon etter bariatrisk kirurgi gir 
betydelig regress av VVH og unormal ven-
stre ventrikkel geometri både hos kvinner 
og menn.   

Dilatert venstre atrium
Dilatert venstre atrium er et av de vanligste 
tegn på preklinisk hjertesykdom. Fedme er 
en sterk risikofaktor for utvikling av dilatert 
venstre atrium, særlig hos kvinner og ved 
samtidig hypertensjon (16). Mens befolk-
ningsstudier har vist at menn har fysiologisk 
større venstre atrium enn kvinner, så har 
studier ved hypertensjon vist at dilatert 
venstre atrium er vanligere blant kvinner 
enn menn (56 % vs. 38 %). I en tverrsnitts-
studie av 535 personer med økt kropps-
masseindeks ble dilatert venstre atrium 
påvist hos 74 % av kvinnene og 56 % av 
mennene, til tross for høyere prevalens av 
hypertensjon blant menn (17). I en studie av 
pasienter med sykelig overvekt hadde menn 
høyere forekomst av dilatert venstre atrium 
enn kvinner, men studien tok ikke høyde for 
forskjeller i kroppsstørrelse blant kvinner 
og menn. Dagens europeiske retningslinjer 
gir ulike anbefalinger for hvordan et dilatert 
venstre atrium best kan påvises (7, 18). 
En italiensk studie av 441 personer med 
hypertensjon viste at dilatert venstre atrium 
er dobbelt så vanlig hvis man indekserte 
venstre atrievolum for kroppshøyden2 
(dvs. opphøyd i 2. potens) istedenfor for 
kroppsoverflaten (19). Studien viste også 
at dilatert venstre atrium blant kvinner ofte 
ble oversett når kjønnsnøytral definisjon og 
indeksering for kroppsoverflate ble brukt 

(19).

Myokarddysfunksjon
Kvinner har normalt sett høyere verdier 
for systolisk funksjon i venstre ventrikkel, 
enten dette måles med ejeksjonsfraksjon, 
midtveggsforkortning, stress-korrigert midt-
veggsforkortning eller global lengdeakse-
forkortning (GLS) (20). Blant 479 personer 
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med økt kroppsmasseindeks var denne 
kjønnsforskjellen i GLS bevart (21). Lavere 
GLS var særlig assosiert med økt karstivhet 
hos kvinner og med forstyrret glukoseme-
tabolisme hos menn (21). Halland m. fl. 
viste at bedre fysisk form var assosiert med 
bedre GLS ved fedme. Det er kjent at fedme 
påvirker GLS negativt (22). Fedme reduserer 
GLS mer hos individer med samtidig diabe-
tes type 2 sammenlignet med fete individer 
uten diabetes type 2 (23). Hos personer 
med sykelig overvekt var redusert GLS asso-
siert med økt oksygenbehov i myokard (17). 
Menn har normalt høyere oksygenbehov i 
myokard enn kvinner, men denne kjønns-
forskjellen ble ikke funnet hos personer 
med kroppsmasseindeks over 41 kg/m2. 
Kjønnsforskjeller i myokardmetabolisme 
ved fedme er dokumentert med positron 
emisjonstomografi (24). Ved fedme skifter 
menn i større grad enn kvinner fra frie fett-
syrer til glukose som energisubstrat. Dette 
kan bidra til å forklare det relativt høyere 
oksygenbehovet i myokard hos fete kvinner, 
da fettsyreoksydering krever mer oksygen 
enn tilsvarende karbohydratoksydering.

Klinisk hjertesykdom
Atrieflimmer
Det er kjent at fedme stimulerer elektroa-
natomisk remodellering av atriene, som 
er med på å forklare den økte risikoen for 
atrieflimmer hos overvektige individer. Hel-
seundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 
viste at risikoen for atrieflimmer var tre 
ganger så høy for dem som hadde økning 
i kroppsmasseindeks >5 kg/m2 sammen-
lignet med dem som hadde stabil kropps-
masseindeks over en 8-årsperiode (25). 
Tromsøundersøkelsen viste at menn har 
høyere risiko for å utvikle atrieflimmer ved 
vektøkning (26). Økt risiko for atrieflimmer 
i Tromsøundersøkelsen startet imidlertid 
på et lavere blodtrykksnivå for kvinner enn 
for menn, og økt systolisk blodtrykk var en 
2-4 ganger sterkere risikofaktor for atrie-
flimmer hos kvinner enn hos menn (27). I 
Women’s Health Study var den aldersjus-
terte risiko for atrieflimmer høyere blant 
dem som hadde dilatert venstre atrium. 
Studien viste også at hypertensjon økte 
risikoen for atrieflimmer uavhengig av om 

det forelå dilatert venstre atrium eller ikke, 
mens økt kroppsvekt kun var assosiert med 
risiko for atrieflimmer hos kvinner som også 
hadde et dilatert venstre atrium. I en svensk 
oppfølgingsstudie av sykelig overvektige 
kvinner og menn ble det funnet at pasienter 
som gjennomgikk bariatrisk kirurgi hadde 
29 % lavere risiko for å utvikle atrieflim-
mer sammenlignet med fete personer med 
tilsvarende kardiovaskulær risikoprofil som 
ikke gjennomgikk slik behandling.

Iskemisk hjertesykdom 
I INTERHEART-studien hadde deltakere i 
øverste midje-hofteratio kvartil 2,5 ganger 
høyere risiko for å få hjerteinfarkt sammen-
lignet med dem i som lå i nederste kvartil. 
HUNT2 viste at deltakere med metabolsk 
syndrom hadde økt risiko for akutt hjerte-
infarkt uavhengig av kroppsmasseindeks. 
I HUSK var sammenhengen mellom akutt 
hjerteinfarkt og midje-hofteratio sterkere 
blant kvinner enn menn (28). Data basert 
på 122 607 personer fra et nasjonalt tysk 
helseregister viste at kvinner over 70 år 
generelt hadde høyere mortalitet etter gjen-
nomgått hjerteinfarkt enn menn i samme 
aldersgruppe, men at denne forskjellen ikke 
ble funnet blant pasienter med fedme. Fra 
det nasjonale svenske registeret for opp-
følging av pasienter som har gjennomgått 
bariatrisk kirurgi, fant man imidlertid at 
risiko for hjerteinfarkt 8,7 år postopera-
tivt var den samme som for den generelle 
befolkningen. 

Hjertesvikt 
Kronisk fedme predikerer økt risiko for hjer-
tesvikt uavhengig av metabolsk status. Risi-
koøkning for hjertesvikt per 1 kg/m2 økning i 
kroppsmasseindeks er høyere blant kvinner 
enn menn (7 % vs. 5 %) (29).  Fellesanalyse 
av data fra 22 681 deltakere i 4 ulike ame-
rikanske befolkningsstudier som ble fulgt 
over 12 år, viste at økt kroppsmasseindeks 
predikerte hjertesvikt både med nedsatt 
(HFrEF) og med bevart ejeksjonsfraksjon 
(HFpEF) hos menn, men kun predikerte 
HFpEF hos kvinner (4). Blant 1873 pasien-
ter med mild til moderat aortastenose var 
fedme assosiert med økt risiko for hjerte-
svikt og død uavhengig av andre faktorer, 
inklusiv aortastenosens alvorlighetsgrad og 
om det forelå samtidig hypertensjon (30). I 
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en svensk nasjonal registerstudie var risiko 
for innleggelse med hjertesvikt ved fedme 
5 ganger lavere blant personer som hadde 
gjennomgått bariatrisk kirurgi sammen-
lignet med fete personer som ikke hadde 
gjennomgått slik behandling. 

Konklusjon
Kunnskap om kjønnsforskjeller i utvikling og 
forløp av hjertesykdom er stadig økende, og 
dette gjelder også hvordan fedme påvirker 
kardiovaskulær risiko, preklinisk organskade 
og klinisk hjertesykdom (figur 1). Kvinner 
har økt risiko for hypertensjon ved fedme, 
mens menn har høyere risiko for diabetes 
type 2 og obstruktivt søvnapnésyndrom. 
Fete kvinner har høyere forekomst av VVH 
og dilatert venstre atrium, men bevarer 
bedre myokardfunksjon enn menn. Menn 
lagrer mer fett i perikard og får mer nedsatt 
myokardfunksjon. Abdominal fedme er 
sterkere forbundet med økt risiko for akutt 
hjerteinfarkt og HFpEF hos kvinner og med 
økt risiko for atrieflimmer og hjertesvikt av 
alle typer hos menn. Kunnskap om kjønns-
forskjeller når det gjelder hjerteaffeksjon 
er viktig i forebygging av hjertesykdom ved 
fedme og bør brukes i en mer persontilpas-
set oppfølging av pasienter med fedme.   
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