Arvet gör vissa individer
extra känsliga för vårt moderna
stillasittande liv
Kunskapen om hur arv och livs
stil samverkar har ökat kraftigt det
senaste decenniet med hjälp av nya
molekylärgenetiska och molekylär
biologiska tekniker. Vi vet idag att
vissa individer har en ökad sårbarhet
för vårt stillasittande liv och t.ex. lät
tare går upp i vikt. Det finns en stark
koppling mellan risken för övervikt
och FTO-genens (överviktsgenen)
olika genvarianter18. Men, det är
främst i en stillasittande tillvaro som
risken för övervikt ökar. I en aktiv
tillvaro har genvarianten mindre
betydelse. Se figur 2.
Hellre rund och rörlig än smal
och stillasittande
Övervikt har blivit en pandemi och
den vanligaste åtgärden har alltid varit
att banta, d.v.s. att äta mindre och
därmed minska kaloriintaget. Över
vikten i sig, fr.a. inte mätt som BMI, är
dock ingen stark hälsoindikator. Vi vet
från flera stora välgjorda epidemiolo
giska studier att vältränade övervik
tiga män och kvinnor löper en lägre
risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom
än otränade normalviktiga män och
kvinnor19. Se figur 3.
Den insulinresistens som ett stilla
sittande liv och övervikt för med sig,
och som utgör ett centralt inslag i det
hälsofarliga metabola syndromet,
botas också bäst med minskat stilla
sittande och ett aktivare liv. Idag rör
vi oss så lite till vardags och har så låg
energiförbrukning, att övervikt och
bukfetma inte längre bara kan bantas
bort. Ett rörligt liv och en balanserad
kost är en svårslagen kombination. En
nyligen publicerad svensk studie med
över 4 000 60-åriga män och kvinnor
visar att en aktiv vardag, oberoende
av motionsvanor och andra relevanta
livsstilsfaktorer, var kopplad till 27 %
lägre risk att drabbas av en första
hjärthändelse och 30 % lägre risk att
avlida under en uppföljningstid på
13 år20. Vi har sannolikt underskattat
vardagsmotionen!
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Figur 2. Samband mellan olika genotyper av FTO-genen och
grad av fysisk aktivitet
Arv eller livsstil – vad är viktigast? Studieresultaten indikerar tydligt att den ökade risken för
fetma som följd av genetisk mottaglighet genom FTO-varianter kan mildras genom fysisk aktivitet.
Dessa fynd understryker vikten av fysisk aktivitet i officiella hälsosatsningar för att bekämpa fetma,
speciellt hos personer med ökad genetisk risk.
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Modifierat efter Rampersaud E et al. Arch Intern Med 2008;168:1791-7.

Figur 3.
Risk för hjärtkärldöd hos män
Vältränade överviktiga män löper mindre risk
att dö i hjärtkärlsjukdom än otränade normalviktiga män
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inte på människa, men epidemiologin
talar för att fysisk aktivitet förlänger
livet med många år.

Modifierat efter Lee CD, Blair ST, Jackson AS. Am J
Clin Nutr 1999;69:372-80.
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