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Disposition

• inledning
• riskfaktorer
• hormonell adaptation vid AN
• sekundär osteoporos
• aptitreglerande hormoner
• hur länge kan man överleva i svält?                                
• refeedingsyndrom



Anorexia nervosa - historik
• under medeltiden vanligt med troende kvinnor som fastade
• perfektionistiska, överaktiva och aldrig nöjda med resultatet                                          

av sina prestationer  
• Katarina av Sienna (1347-1380)
• Richard Morton 1689 första beskrivningen i den medicinska litteraturen
• Sir William Gull 1868 begreppet anorexia nervosa = aptitlöshet genom nerverna                                                           

- i början av sjukdomen dock inte äkta aptitlöshet, snarare en ovilja eller 
oförmåga att äta
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Förekomst och prognos AN
• livstidsprevalensen hos kvinnor är drygt 1.5 %
• debut i de tidiga tonåren 
• 10 % pojkar/män
• från 1950-talet fram till 80-talet allt vanligare med AN
• prognosen 5 – 10 år: ung 50 % tillfrisknar helt, 25 % tillfrisknar                                               

delvis, 20 % kronisk form
• 5 % avlider i svältrelaterade åkommor eller suicid                                                                           

överdödligheten sjufaldig



Anorexia nervosa – diagnoskriterier 
(DSM-5)
• kroppsvikten lägre än den förväntade (BMI < 18.5) 
• en förvrängd kroppsuppfattning 
• intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots 

undervikt - centrala symptomet

• tidigare diagnoskriteriet amenorré
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), 2013

American Psychiatric Association. Diagnostic and Stastistical Manuel for Mental Disorders, 4th edn (DSM-4), 1994



Utveckling av anorexia nervosa – en samverkan 
mellan sociala, genetiska och psykologiska riskfaktorer

Genetiska 
faktorer

Psykologiska 
faktorer

Sociala 
faktorer

• neuroendokrin 
reglering av 
aptit- och 
belöningssystem

• perfektionism, 
rigiditet och 
tvångmässighet

• högpresterande miljöer  
• skönhetsideal
• idrott
• diabetiker



Bantning → viktnedgång eller 
viktnedgång av annan orsak

Vikt- och fettfobi; kontrollbehov,                                                        
kaloriräkning; överaktiva 

svält

vidmakthållande faktorer: dopamin, endorfiner; fortsatt svält och                                  
överak vitet →ångest↓

Tvångsmässighet och ångest ↑

utlösande faktor



Fysiska fynd och symptom vid AN
Fynd:
• avmagrade
• perifer kyla, hypotermi 
• perifer cyanos, lanugobehåring
• håret livlöst 
• sänkt vilopuls
• lågt blodtryck
Symptom:
• frusenhet
• trötthet, koncentrationssvårigheter
• huvudvärk
• magsmärtor
• yrsel och svimningar 



En bortglömd studie –
The Minnesota Starvation Experiment

The Biology of Human Starvation;                                                                                                       Ancel
Ancel Keys, experimentet 1944

• 36 försökspersoner, alla män, välmotiverade

• somatiskt friska

• 3 månaders observationsperiod

• 6 månader med halverat kaloriintaget, ung 1600 kcal 



The Minnesota Starvation Experiment
• förväntade fysiologiska förändringar, men också ängsliga, ångestfyllda och depressiva, matfixerade, lågt 

libido, tvångsmässiga, förvrängd självbild; dock sällan överaktiva och fick inte AN - åt så fort de fick 
chansen

• slutsats: alla människor kan vid svält uppvisa en liknande psykisk symptombild som anorektiker,                                        
dvs psykiatriska symptombilden vid AN förmodligen sekundär till svälten



Hypotalamus-hypofys-binjureaxeln 

• hyperkortisolism: upp till fördubblade värden
• ju lägre BMI, ju högre s-kortisol
• bl a grehlin stimulerar till kortisolsekretion
• inget habitus som vid Cushing; ej utredas
• dexametason: nedsatt hämning
• oberoende av BMI predikterar s-kortisol BMD, ångest och                                                         

depressionsymptom
• funktionellt vid svält: kortisol ger hunger, muskel-

nedbrytning frigör energi, även ångesten funktionell 



GH-axeln

• GH ↗ vid anorexi och annan svält  (högre basalnivå, fler pulser) 
• ju lägre BMI och fettmassa, ju högre GH                                                                         
• däremot lågt IGF-1
• GH-resistens; nedreglering av GH-receptorn i levern;                                                  

vid tillförsel av GH stiger inte IGF-1, men fettmassan↓ 
• GH:s lipolytiska effekt frigör energi 
• GH stiger både genom grehlin och minskad feedback från IGF-1
• efter viktuppgång normaliserade nivåer GH

GH

IGF-1

Grehlin ⁺

⁺-



Thyroideaaxeln och baklobshormonerna

• vid AN och svält ses förändringar i tyreoideaaxeln som vid non thyroid illness;                                             
svält hämmar TRH och dejodinaserna

• adaptiv mekanism för att spara energi: basalmetabolismen låg (- 40 %)
• fT3 lågt (rt3↑) 
• fT4 lågnormalt – lågt, TSH normalt - lågnormalt 
• ej ge Levaxin – risk arytmier

• an diure skt hormon, ADH ↑, hyponatremi (20%)
• oxcytocin↓  



Gonadaxeln

• fe massan↓ → leptin↘ → GnRH pulsatilitet↓ → hypothalamisk
amenorré

• återkomst av menstruationen 88 % efter 12 mån om samma vikt som när 
mensen försvann (92% på 6 mån om + 2 kg)

• totalt kroppsfett: > 24 % alla, ingen om < 18 % 
• inget cut-off värde för leptin
• om ändå gravida?                                                              
• män med AN



Kalori- och fe ntag ↓ + energiförbrukning↑ 

Låg energitillgänglighet

HPA-axeln
kortisol ↑

Tyreoidea-axeln
normalt/lågt TSH
normalt/lågt fritt t4
→ BMR ↓

Gonad-axeln
LH-pulsatilitet ↓
Östradiol, testosteron ↓

muskelnedbrytning glukoneogenes ↑ lipolys

Euglykemi; glukos tillgängligt för 
essentiella funktioner

Insulin ↓, glucagon↑

GH-axeln
GH ↑

glykogenes, lipogenes, 
glukosupptag ↓, ketogenes↑ 

Sammanfattning hormoner vid AN



Kalori- och fe ntag ↓ + energiförbrukning↑ 
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Gonad-axeln
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Sammanfattning hormoner vid AN

→ endokrina förändringarna vid anorexi 
är en funktionell anpassning till svält!



Osteoporos vid AN

……men förändringarna ofta deletära för skelettet

• 38 % av kvinnor med anorexi utvecklar osteoporos (90 % minst osteopeni;                                                                     
hälften redan < 20 månaders amenorré)   

• vid mild anorexi ändå tidiga förändringar i mikroarkitekturen trots normal BMD                                                           
Bredella et al 2006

• både minskad formation och ökad resorption 
• kvinnor fra trabekulärt ben (kotkompressioner)
• ex leptin och grehlin direkta effekter på benceller

Walsh et al, Radiology 2010 (flat panel CT)



Osteoporos vid AN

• viktuppgång och normalisering av menstruationerna:                                                                           
+3 % lumbalt, knappt 2%/år i höften      

• bentätheten normaliseras inte helt → risken för 
fraktur senare i livet 3-faldigt↗                                                                                           
(Lucas et al 1999 resp Espallargues et al 2001)

Höft: BMD 
(g/cm3)

Z-score T-score Lumbalt: BMD 
(g/cm3)

Z-score T-score

0.8±0.1 -1.0±1.1
37 % < - 1.0

5 % < - 2.5

-1.3±1.1
53 % < - 1.0
16 % < - 2.5

1.0±0.1 -1.2±0.8
53 % <- 1.0

5 % < - 2.5

-1.8±0.8
84 % <- 1.0
11 % < - 2.5

20 kvinnor med AN: ålder: 27.6 ± 4.6 år; sjukdomsduration: 8 år (0.5 – 21), BMI: 16.6 ±0.7; 
(Manuscript Wanby et al 2018)



Behandling osteoporos vid AN

• kalk-D-vitamin
• träning negativ effekt 
• P-piller skyddar inte skelettet, transdermalt östrogen                                                                      

Grinspoon et al. J Endocrinol Met 2002 

• transdermalt östrogen + rhIGF-1 
• bisfosfonater? 
• teriparitide och denosumab?
• sklerostin-ak?                  



Aptitreglerande hormoner vid anorexi

Orexigena (aptitstimulerande):
• grehlin, bildas gastrointestinalt, → ökad hunger, högst vid anorexi,                                       
• Neuropeptid Y (NPY): stark orexigen, beteendemodifierande effekt 
Anorexigena (hungerdämpande):
• leptin bildas i aidipocyterna och korrelerar till fettmassans storlek; 

hungerdämpande; högst hos obesa och lägst vid anorexi
• protein YY - PYY, bildas i kolon efter matintag; minskad hungerkänsla;                                       

höga nivåer PYY vid anorexi – del av patogenesen? 



Endokrina förändringar som bidrar till 
psykiska symptombilden vid AN 
• låga nivåer: östrogen, testosteron

oxcytocin, leptin
• höga nivåer av: kortisol

PYY
→ ånges ylld och depressiv symptombild 

• minskad ångest vid transdermal östrogen tillförsel                                                 
Misra et al. J Clin Psychiatry 2013

• höga nivåer av grehlin och NPY ger besatthet av mat,                                                        
PYY med drive for thinness



nucleus arcuatus

Aptitreglering i hypothalamus

Principles of Anatomy and 
Physiology, 14th Ed
Tortora and Derrickson



-

nucleus 
arcuatus

NPY

hungersignaler mättnadssignaler

nedströms effektorneuron

ökat/minskat matintag

-

LeptinPYY Grehlin Insulin

ytterligare input, bla
dopamin, CRH modifierar

-
--

+

+-
+

Bell et al, Nat 
Rev Gen, 2005



nucleus 
arcuatus

NPY

hungersignaler mättnadssignaler

nedströms effektorneuron

ökat matintag om mat erbjuds

-

Grehlin

ytterligare input, bla
dopamin, CRH modifierar

+

vid hunger/svält: 
PYY ↓
leptin ↓
insulin ↓
grehlin ↑
NPY ↑

+



nucleus 
arcuatus

NPY

hungersignaler mättnadssignaler

nedströms effektorneuron

letar mat, men äter inte när tillgång finns

-

PYY Grehlin

ytterligare input, bla
dopamin, CRH modifierar

-

+

-

Vid anorexi: 
PYY ↑ (↓)

leptin ↓ (↓)
insulin ↓ (↓)
grehlin ↑ (↑)
NPY ↑ (↑)

+



nucleus 
arcuatus

NPY/ARGP

hungersig anorexgena signaler

POMC/
CART

nedströms effektorneuron

letar mat, men äter inte när tillgång finns

-

LeptinPYY Grehlin Insulin

ytterligare input, bla
dopamin, CRH modifierar

-
--

+

+

-

+

AgRP:

Vid anorexi (svält): 
PYY ↑ (↓)

leptin ↓ (↓)
insulin ↓ (↓)
grehlin ↑ (↑)
NPY ↑ (↑)

+

• stresspåslaget vid anorexi (CRH↑, kor sol ↑) förstärker 
dopaminsvaret, som tros modifiera NPY:s effekt, som blir 
tvärtemot det förväntade. Har anorektiker ett extra 
starkt dopaminsvar? 

• honråttor med tillgång till hamsterhjul men begränsad 
tillgång till mat springer mer och äter mindre, ju mindre 
mat som erbjuds (NPY ↑) 

• honråttor med tillgång till hamsterhjul och obegränsat 
med mat förblir stillasittande (Nergårdh et al 2007)

• finns parallell till de människor som vid viktnedgång 
utvecklar AN och blir överaktiva? 



Guisinger:                                                                  
Adapted to Flee Famine Hypothesis
• Guisinger: evolutionen har skapat en anpassning för att underlätta flykt från svält 

• vid svält blir inte anorektiker - snarare en minoritet

• överlevnadsvärde för stammen? 

• ger CRH och NPY en ”migratory restlessness”?                                                                                
överaktiviteten vid AN ett primärt symptom?

• hos genetiskt utvalda individer triggar viktnedgången                                                                        
arkaiska beteendemönster?

Guisinger S. Adapted to flee famine: adding an evolutionary perspective
on anorexia nervosa. Psychol Rev 2003 



Fler kvinnor än män med AN
• varför kvinnor? Förefaller tåla svält bättre (lever längre vid svält?); mer 

fettdepåer och förbränner procentuellt mer fett än protein;  
• programmerade att fortare komma i svältmode?                                                                                

Män äter mer till lunch efter att ha hoppat över  middag + frukost,                            
kvinnor äter mindre

• mindre riskabelt för kvinnor att migrera?                                              



Hur länge går det att överleva i svält?

• hungerstrejkande IRA-fångar: BMI 15 vid död
• kroppens förråd av fett och protein begränsar inte över-

levnaden 
• tillgången på tiamin (vitamin B1) bestämmer överlevnaden;                                                                 

kofaktor i viktiga steg energimetabolismen 
• Wernickes syndrom (nystagmus, konfusion och ataxi),                                                                              

även laktacidos och hjärtsvikt
• 382 dagar: 207 till 82 kg; 1 tsk salt, 1 tsk socker + 1 multivitamintablett

IRA-fångar, 1981
n=23

Läkartidingen
2012, nr 11 



Refeedingsyndrom
(återuppfödningssyndrom)

• japanska krigsfångar 1945: 20 %:s dödlighet när svälten bröts 

• risk efter längre tids svält när energi, fra kolhydrater, börjar tillföras

• elektrolytrubbningar; fra brist på fosfat

• kliniska symptom; hjärtsvikt, resp insufficiens, epileptiska kramper



Refeedingsyndrom fortsättning

• uppstår inom 1 vecka
• 14 % vid anorexi (n=1039); O´Connor et al, Gastroentrol Res Pract 2011;                                       

10 %:s dödlighet (multiorgansvikt) vid AN (n=68); Vignaud, Critical Care, 2010 

• inte bara vid AN, även: postoperativt, onkologiska patienter,                                          
kronisk alkoholism

• riskfaktorer: BMI < 15-16, hög ålder, hypofosfatemi, totalfasta senaste 
10 dagarna, högt kaloriintag vid refeeding



Viktnedgång > 10 %, ev nedsatt hjärtmuskelfunktion

Refeeding

Glukos llförsel→insulin↑
Vätsketillförsel + Na Upptag glukos i cellerna, proteinsyntes

Inflöde i cellerna av fosfat, kalium och 
magnesium; ökat behov för ATP  → 
myokard dysfunktion; nedsatt kontraktilitet 
diafragma → resiratorisk insufficiens 

Vätskeretention, 
ödem

Kliniska symptom på refeeding syndrom

tiaminbrist

Mekanismer vid uppkomst av refeedingsyndrom

Svält



Refeedingsyndrom fortsättning

• initialt tillföra patienten inte mer än 20 (–30) kcal/kg kroppsvikt/dygn,
dvs cirka 800(–1200) kcal/dygn  

• energitillförseln höjs sedan med 200–300 kcal var 3:e dygn
• B-vitaminer!
• fosfat, bör följas dagligen under första veckan av 

nutritionsbehandlingen; tidig substitution! 
• försiktigt med vätsketillförsel



SLUT – FRÅGOR?
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