LADA
– en ukjent
form for
diabetes

E

AKTIVT LIV: Etter at hun fikk diabetes
er Aud Elin enda mer bevisst på å leve
et aktivt liv. Hun jogger, går turer og
praktiserer yoga.
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HELSE

Aud Elin holder diabetesen i sjakk

– Maten er
min medisin

Like etter at Aud Elin fylte 40 år, fikk hun påvist diabetes av typen LADA.
En streng lavkarbodiett gjør at hun foreløpig slipper insulin og kan
fortsette i jobben som flyvertinne.
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En sprudlende og blid Aud Elin
Stordrange (44) inviterer inn
i en lys og moderne leilighet på
Sagene i Oslo, opprinnelig er
hun fra Flekkefjord.
Hun byr på kaffe, eller farris,
og beklager at det ikke finnes
kjeks eller lignende i huset.
Ingen kan ane at denne slanke
og lettbeinte 44-åringen lider av
LADA, den mindre kjente varianten av diabetes (se beskrivelse
neste side). I disse koronatider
arbeider hun 50 prosent
i Widerøe, flyselskapet som
holder Norge sammen i en tid da
de fleste fly står på bakken. Der
har Aud Elin vært ansatt i 14 år.

40 ÅR OG
DIABETESPASIENT
Det var nettopp jobben som
kabinbesetning som gjorde at
sykdommen ble oppdaget.
Aud Elin kjente ingen av de
vanlige symptomene på
diabetes, som tørste og vekttap,
da hun kom til en grundig
rutinekontroll hos flylegen. For
å få lov til å fly, må besetningen
fornye helsesertifikatet hvert
femte år. Det ble oppdaget

sukker i urinen. En glukosebelastningsprøve viste at hun
hadde diabetes.
– Det tok litt tid å fastslå
hvilken type diabetes jeg har,
forteller hun.
– Diabetes 1 får man
vanligvis som barn og ungdom,
og type 2 er gjerne livsstilsrelatert. Jeg er så heldig å være
genetisk slank, jeg har aldri levd
usunt og har alltid passet på
å trene jevnlig. Min type
diabetes var LADA i en tidlig
fase, en variant av diabetes som
også kalles 1,5.
Fordi sykdommen er såpass
spesiell, ble Aud Elin sendt
videre til diabetesklinikken ved
Aker sykehus. Hun fikk beskjed
om å sjekke blodsukkeret
to-til-tre ganger om dagen
og fikk resept på metformin,
det vanligste medikamentet
i behandling av diabetes 2.
Hun ble forespeilet at hun på
sikt nok måtte gå over til
insulin. Selv søkte hun mye på
nettet for å lære mer om LADA.
Jeg var innstilt på å gjøre en
innsats selv for å stabilisere
sykdommen, sier hun.

«Jeg var innstilt på å gjøre
en innsats selv, for å stabilisere
sykdommen.»

YOGA I PARKEN: Yoga er en treningsform som Aud Elin setter
stor pris på. På sommeren hender det at hun tar meg seg matte
ut i parken på Sagene i Oslo.

ENDRET KOSTHOLD
Informasjonen hun fant på
nettet gjorde det klart for
henne at det var lurt å gå over
til lavkarbokosthold. Det viste
seg snart å ha god effekt på hele
kroppen. Man blir lett oppblåst
i magen av å oppholde seg så
mye i trykkabin oppe i luften.
Også magen hennes roet seg
da hun kuttet kraftig ned på
karbohydratene.
Selv om hun følte at hun
fikk god oppfølging på Aker,

bestemte hun seg for å ta
kontakt med Dr. Hexebergs
klinikk. Hun ønsket blant
annet å få tatt tester som kunne
fortelle om det var noen typer
mat hun reagerte på. Prøvene
viste litt utslag på egg og melkeproteiner.
I samarbeid med lege Erik
Hexeberg laget hun et kostholdsregime som skal bidra
til å bremse utviklingen av
sykdommen. Nå holder hun seg
til et strengt lavkarbokosthold,
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BLODSUKKERSJEKK: Uansett
hvilken type diabetes man har,
må man sjekke blodsukkeret
med jevne mellomrom.
BASE: Kokosmelk og grønnsaker er basen for Aud Elins
daglige smoothie. For å få litt
sødme tilsetter hun en neve bær.
KOSTHOLDET VIKTIGST: Aud
Elin er overbevist om at hun kan
takke omleggingen av kostholdet for at hun kan arbeide
fulltid som kabinbesetning.
Hun håper å unngå insulin så
lenge som mulig.

og spiser ikke brød. Som hun
forklarer:
– Siden det er mye egg
i lavkarbobrød baker jeg ikke
det. Og som stekefett bruker jeg
Berit Nordstrands Smøremyk.
Det er en melkefri blanding av
rapsolje og kokosolje.
Til gjengjeld kan hun fråtse
i grønne grønnsaker, og er så
heldig å ha Sagene Torg, en
av Oslos beste grønnsaksforretninger, som nærmeste
nabo. Den byr på et overflod
av ferske grønnsaker sju dager
i uken.
– Noe av det beste jeg vet er
å lage en smoothie med
utgangspunkt i kokosmelk fra
asiatiske butikker fortsetter hun.
– I den mikser jeg for
eksempel spinat, kål, grønnkål
og stangselleri. For å få litt
sødme tilsetter jeg noen jordbær
eller bringebær fra frysedisken.
Bortsett fra at en skvis med lime
gir syrlighet, spiser jeg sjelden
frukt.

EN BRA HVERDAG
Hvis en ser bort fra at blodsukkeret kan svinge og særlig
lar seg påvirke av stress, lever
Aud Elin bra med sin diabetes.
Hun tar metformin fast to
ganger om dagen, ellers er hun
medikamentfri. Den viktigste
medisinen er å passe på alltid
å ha skikkelig niste i bagasjen.
Hun fyller en boks med en
variasjon over kjøtt, kylling og
salater før hun drar ut på jobb.
– Flyplassmat kan du bare
glemme som diabetiker på
lavkarbo, ler hun.
– Der går det ganske konsekvent i bagetter og pizza.
Etter at hun fikk diabetes
er Aud Elin enda mer bevisst
på å leve et aktivt liv. Hun
jogger, går turer og praktiserer
yoga. Likevel er hun overbevist
om at hun kan takke omleggingen av kostholdet for
at hun kan arbeide fulltid
som kabinbesetning.
– Hadde jeg ikke hatt en jobb
med så stor risiko, ville jeg nok
ikke ha vært så streng med
kosten, innrømmer hun.
– Men jeg er svært glad
i jobben min, og vil holde på
så lenge som mulig. Å ha
mulighet til å fly er min motivator for å ta vare på meg selv
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og unngå insulin så lenge som
mulig.

GUNSTIG MED LAVKARBO
Erik Hexeberg, dr. med og
spesialist i indremedisin har
sammen med sin kone Sofie
arbeidet med mat som medisin
ved Dr. Hexebergs klinikk
(i Tønsberg og Sandvika) siden
2010. Hans vurdering er at et
lavkarbokosthold er gunstig ved
alle varianter av diabetes.
Årsaken forklarer han slik:
– Ved alle former for diabetes
har kroppen problemer med å ta
seg av karbohydrater fra sukker
og stivelse. Ved et vanlig inntak
av karbohydrater vil blodsukkeret bli høyt enten fordi det
ikke blir skilt ut tilstrekkelig
med insulin, som ved diabetes
type 1 og LADA, eller at
kroppen ikke er følsom for
insulin. Det siste gjelder
pasienter med diabetes type 2.
Den manglende insulineffekten
gjør at det blir for mye sukker
i blodet. Ved å velge et lavkarbokosthold er det ikke
behov for like mye insulin,
og blodsukkeret blir normalt
uten tilført insulin eller med
lite tilført insulin når kroppen
ikke produserer insulin.
Hexeberg har fulgt Aud Elin
Stordrange som pasient i to år,
og er svært tilfreds med den
effekten hennes strenge diett
har hatt på kroppens evne til
å produsere insulin.
– De fleste pasienter med
LADA vil trenge insulin etter
hvert. Men jeg vet ikke om det
vil gjelde Aud Elin. Hennes
egenproduksjon av insulin har
ikke blitt redusert i løpet av den
tiden jeg har fulgt henne, og når
hun følger et lavkarbokosthold
øker også følsomheten for
insulin. Så lenge hun greier
å følge det kostholdet hun har
i dag, tror jeg ikke hun trenger
å starte med insulin, mener
dr. Hexeberg, og tilføyer:
– Med et vanlig, norsk
brødkosthold hadde Aud Elin
måttet starte med insulin med
en gang. Hvis insulinproduksjonen holder seg, og kostholdet
er strengt, bør det være mulig
å holde denne typen diabetes
i sjakk lenge. Så lenge man følger
blodsukkeret tett har man god
kontroll.

HELSE

Dette er LADA

LADA (Latent Autoimmune Diabetes of
Adults) er en sykdom som kan bruke år på
å utvikle seg. Det er en form for autoimmun
diabetes som i starten lett kan forveksles
med diabetes 2. Forskjellen er at pasienter
som lider av LADA etter noen år meget ofte
vil trenge tilskudd av insulin.
Diabetes 1 er en autoimmun sykdom som
gjerne oppstår i barndommen eller
ungdomsårene. Disse pasientene er
avhengige av å få tilført insulin resten av livet.
Ca 10 % av type-2-diabetespasienter har
diabetesformen LADA. Sykdommen kalles
gjerne også diabetes 1,5.

INGEN SYMPTOMER: Aud Elin ante ikke at hun
hadde diabetes, for hun hadde ingen symptomer.
Det var en rutinemessige helseundersøkelse som
avslørte dette.

Først på slutten av 1980-tallet ble LADA anerkjent som en egen variant av diabetes.
Ifølge professor emeritus Valdemar Grill ved NTNU i Trondheim, er det nå én av ti blant
dem som får diabetes i voksen alder, som har diabetesformen LADA.
Professor Grill har arbeidet
med diabetesformen LADA
i en årrekke. Han forteller at
sykdommen lenge var et lite
mysterium. Mange av pasientene som utviklet diabetes
i voksen alder, trengte ikke
insulin og ble diagnostisert
med diabetes type 2, tidligere
gjerne kalt aldersdiabetes.
– Pasienter med LADA var
mindre overvektige enn hva
som er typisk for diabetes type
2, og det viste seg at mange som
ikke trengte insulin ved oppdagelsen av sykdommen, etter
noen få år fikk behov for
insulin. Da man ved målinger
fant de samme antistoffene som
er typisk for diabetes type 1,
i dagligtale ungdomsdiabetes,
ble man klar over at LADA er
en mellomform mellom
diabetes type 1 og type 2,
forklarer Grill.
Det aller meste av de
insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen

dør i løpet av kort tid ved
diabetes type 1. Dette skyldes at
kroppens egne celler angriper
de insulinproduserende
cellene, og antistoffer i blodet
er et tegn på en slik prosess.
Diabetes type 1 er derfor en
såkalt autoimmun sykdom.
Samme antistoffer som ved
diabetes type 1 (som oftest
anti-GAD) er til stede ved
LADA som derfor også
betegnes som en mild form av
type 1 diabetes – ettersom
behovet for insulin ikke finnes
ved starten av sykdommen.
For å stille diagnosen
LADA er professor Grills råd
er at alle med nyoppdaget
diabetes i voksen alder, bør
testes for antistoff.
– Å måle antistoff som
anti-GAD er enkelt og kan
gjøres av alle fastleger. Jeg er
overbevist om at det å få konstatert LADA på et tidlig stadium
av sykdommen er til stor nytte
for pasienten, sier Grill.

Foreløpig råder det usikkerhet om hvilken behandling
pasienter med LADA bør
få. Noen studier viser at det
kan være bra å gå inn med
insulin på et tidlig stadium for
gjennom det å bidra til at de
insulinproduserende betacellene ikke blir overstimulert,
og kanskje opphører å fungere.
Men det har manglet studier
der man sammenlignet
behandling med insulin med
annen type av medisinering
mot høyt blodsukker. Derfor
har Grill og andre forskere
i Norge og Sverige gjennomført den såkalte BALADstudien (behandling av
LADA). Her fikk en gruppe
pasienter insulin tidlig, mens
den andre gruppen fikk en
såkalt DPP-4 hemmer, som
er et standardalternativ ved
behandling av diabetes type 2.
De publiserte resultatene viste
ingen forskjell mellom de to
typene av behandling, det vil si
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1 av 10 som får diabetes som
voksne, har typen LADA
FORSKER:
Professor
Valdemar Grill
ved NTNU.

at ingen av behandlingene
syntes å påvirke den tydelige
nedgang i egen insulinproduksjon som man så under den 21
måneder lange studieperioden.
– Det trenges derfor nye
«grep» for å bevare egen
insulinproduksjon hos
LADA, fastslår Grill som
forteller at han sammen
med forsker Ingrid Hals ved
NTNU og St. Olavs hospital
i Trondheim nå har startet
en behandlingsstudie der det
prøves om en type av vaksinasjon kan motvirke det
autoimmune angrepet mot
de insulin produserende
cellene ved LADA. Det pågår
nå rekruttering av pasienter
til studien.
Som alle som arbeider med
diabetespasienter understreker
også Grill betydningen av
jevnlig mosjon og et bevisst,
sunt kosthold med lite sukker
og stivelse, men rikelig grønnsaker og proteiner.
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