
At verdens befolkning blir 
mer og mer overvektig, er 
ikke noen nyhet. I USA er 
nå 65 % av befolkningen 
enten overvektig eller 
direkte fet. I vår del er ver-
den har alle den samme 
muligheten til nok mat – ja, 
mat i overflod. ”Alle vet” 
hva man bør eller ikke bør 
spise. Hvorfor blir befolk-
ningen allikevel stadig mer 
overvektig? 

Tidligere var maten vår 
tilpasset hardt arbeid. Den 
måtte derfor innholde mye 
energi, les fett. Sukker var 
det lite av. Ut ifra dette 
skulle vi forvente at dagens 
produsenter av ferdigmat 
arbeidet med å redusere 
egnergiinnholdet i ferdig-
maten av hensyn til folke-
helsen. Tvert om har man 
sett at ”fedme-epidemien” i 
USA har utviklet seg paral-
lelt med at maten nå har et 
langt høyere fettinnhold 
enn tidligere.

Men det er ikke bare 
endret mat og endrede 
vaner som har medført 
overvekten. Vi ser rundt 
oss og observerer at det er 
forskjell på folk; noen kan 
spise alt de kommer over 
uten å bli tykke, mens 
andre legger på seg nær-
mest bare av å se på inn-
pakningspapiret! Her er 
det ikke bare miljøet som 
har betydning, arv, eller 

Genetikk og fedme
”Det er bare å spise mindre og bevege seg mer!”, sier den slanke til den tykke. 

Så enkelt, men også så utrolig vanskelig, er det å slanke seg. For det er store 

forskjeller på oss mennesker når det gjelder problemer med overvekt. 

Kanskje finner vi noe av forklaringen i vår genetiske historie?

Sissel Rogne

våre gener, er kanskje vel 
så viktige. Siden vi ikke 
kan gjøre noe med våre 
gener, blir det desto vikti-
gere å gjøre noe med det vi 
kan gjøre noe med: våre 
matvaner og vår mat. Gen-
kartleggingen har ført til at 
vi nå har mer informasjon 
om de molekylære meka-
nismer bak fedme, og dette 
kan bidra til at man kan få 
medisinsk hjelp når det 
trengs. Ett av gjennom-
bruddene kom da man på 
1990-tallet oppdaget ob-
genet (obesity), som koder 
for et protein kalt leptin (se 
faktaboks). Man kunne da 
produsere leptin i bakterier 
og få tilstrekkelige meng-
der av proteinet til å stu-
dere virkningsmekanis-

mene til leptin i mus (se 
referansene A,B,C).

Leptiner og sultfølelse
Gjennom å forstå vir-
kningsmekanismer for lep-
tin, har vi da en forklaring 
på hvorfor det er lettere for 
noen å balansere matinn-
tak, energiforbruk og 
kroppsvekt? Skyldes over-
vekt mangel på leptinpro-
duksjon og dermed en sult-
følelse som står ”på”? Dette 
viser seg bare å være tilfelle 
for meget få overvektige 
barn. For de aller fleste 
overvektige, blir leptin fak-
tisk produsert i større 
mengder enn hos dem med 
lavere kroppsvekt. Dette 
tyder på at de sterkt over-
vektige på en eller annen 
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for en etisk debatt om res-
sursbruk. Den estetiske og 
kulturelle verdien av snitt-
blomster er utvilsom, men 
en debatt kan reises 
omkring bruk av ressurser 
og genteknologi på plan-
ter som utelukkende har 
prydverdi.

Når det gjelder sam-
funnsnytten av snitt-
blomstproduksjon i sin 
helhet, er det en industri 
som skaper mange 
arbeidsplasser ved dyr-
king og omsetning. Pro-
duksjonen av Florigene 
Moonlite™ foregår 
hovedsakelig i Ekvador, 
og det er av betydning å 
vite noe om konsekven-
sene for allerede eksiste-
rende produksjon i dyr-
kingslandet. Av særlig 
interesse er eventuelle 
sosioøkonomiske endrin-
ger, som kapitalinnsats og 
hvorledes tradisjonell pro-
duksjon og andre land-
bruksinteresser eventuelt 
påvirkes. Et annet 
moment er i hvor stor 
grad kunnskap, teknologi 
og kapital fra nellikdyr-
kingen føres tilbake til 
lokalsamfunn og dyr-
kingslandet og på den 
måten representerer en 
nysatsing og et økt inn-
tektsgrunnlag for landet. 
Nemnda synes dette er 
viktige faktorer å få belyst.

 Ved innførsel og 
omsetning av genmodifi-
serte planter er merking 
av produktet et krav etter 
genteknologiloven. 
Nemnda etterspør opplys-
ninger fra søker om hvor-
dan en merking ut i siste 
ledd kan gjennomføres.

For mer om genmodifisering 
av blomster, se GENialt 
3/2005
 
For nemndas fullstendige 
uttalelse, se www.bion.no. 
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måte ikke reagerer slik de 
skulle på leptin.

Ved University of Texas 
Southwestern Medical Center 
i Dallas, har de laget gen-
modifiserte mus med 
ekstra reseptorer (motta-
kermolekyler) for leptin, og 
mus med spesielt få resep-
torer. Musene med over-
produksjon av leptinresep-
torer holdt seg slanke til 
tross for en fet diett. Det er 
derfor mulig at ett av pro-
blemene bak overvekt er at 
det er noe galt med leptin-
reseptorene. For den som 
har en normal leptinfunk-
sjon, er det en relativt enkel 
sak å holde vekten. Noe 
helt annet er det for den 
som hele tiden er sulten og 
ikke får noen hjelp av krop-
pens mekanismer til å skru 
ned matforbruket. Fra 
naturen side ser det til og 
med ut som kroppen har 
mekanismer for aktivt å 
motarbeide det å gå ned i 
vekt. 

Men hvordan kan det ha 
seg at vi har mekanismer i 
kroppen vår som er så ska-
delige for vår helse? Vi 
kunne anta at vi opp gjen-
nom historien har utviklet 
oss til å bli bedre og bedre 
egnet til vårt liv på jorden. 
Darwins ord om ”the sur-
vival of the fittest” kan i 
denne sammenheng 
omskrives til ”the survival 
of the fattest”. Kanskje vi nå 
ser baksiden av medaljen 
for en vellykket seleksjon –  
seleksjonen av dem som er 
best til å lagre fett og 
utnytte maten best i krisesi-
tuasjoner med lite føde? 

”To typer folk”
Mennesket er et underlig 
”dyr” som både har drevet 
jakt, vært åtselseter og jord-
bruker. Det har vært perio-
der med overflod, og perio-
der med meget lite mat. 
Under menneskets utbre-

delse fra Afrika kan det ha 
vært en seleksjonsfordel å 
ha en sterk og streng vekt-
kontroll kontra evne til å 
legge seg opp fettreserver. 
Kanskje kan vi deles inn i 
to genetiske kategorier: de 
som har meget streng vekt-
kontroll og holder seg 
slanke, og de som lett leg-
ger på seg og får store fett-
reserver?

For at dette skal være en 
interessant hypotese, må 
det også finnes genetiske 
mekanismer som kan støtte 
opp om en slik forklaring. 
Det arbeides nå på mange 
fronter for å finne det gene-
tiske grunnlaget for fedme. 

Forskningsprosjekter på 
stillehavsøyer
Det er flere grunner til å 
forske på stillehavsøyer! En 
av dem er at befolkningen 

på stillehavsøyer (eksem-
pelvis Kosrae, Salomonøy-
ene, Tahiti, og Norfolk 
Island) er plaget av over-

vekt, diabetes og høyt 
blodtrykk. Ved å benytte 
den kraftfulle mikroma-
trise-teknikken (der man 
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Hva er leptin?

Matinntaket skal avhenge av kroppens næringsbehov. 
Har vi skralt med fettreserver på kroppen, er det behov 
for mer mat eller økt næringsinntak. Navnet leptin kom-
mer av det greske ordet leptos som betyr tynn. Leptin er 
et hormon som regulerer kroppsvekt og stoffomsetning 
i kroppen. Proteinet produseres hovedsakelig i fettceller. 
Leptin virker gjennom hypotalamus, et hormonprodu-
serende organ i hjernen som direkte kontrollerer vår 
sultfølelse, men også matvaner, kroppstemperatur og 
energiforbruk. Når fettinnholdet i fettcellene øker, øker 
også fettcellenes produksjon av leptin. Leptin går ut i 
blodet og gir sentrene i hypotalamus beskjed om å skru 
ned sultfølelsen og dermed vår interesse for mat. 

Med økt innhold av leptin i blodet, ser man også at 
oksygenforbruket øker, noe som er et tegn på at forbren-
ning og kroppstemperatur også øker. Denne mekanis-
men får ned fettinnholdet i cellene (ref. D).

Foto: Tim Garcha/zefa/Corbis/Scanpix
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kan studere samtidig hvor-
ledes tusenvis av gener 
uttrykkes under gitte situa-
sjoner), ser man nå på 
hvilke gener som er uttrykt 
og som dermed kan virke 
inn på disse egenskapene. 
På små øyer i store hav har 
det vært en stor grad av 
innavl, og det vil følgelig 
være enklere å se effektene 
av spesielle genvarianter 
fordi det er de samme gen-
variantene som er nedarvet 
fra både far og mor. På 
noen av de små stillehavs-
øyene har man også kun-
net studere effekten av 
noen få genvarianter som 
ble introdusert med sjøfolk 
som slo seg ned. Mest 
berømt i så måte er de 
genetiske bidragene fra 
mytteristene fra Bounty i 
1789, men det finnes 
mange lignende historier 
som er som små genetiske 
eventyr for genkartleg-
gerne (ref. E). 

Overvekt og diabetes
Genetiske sykdommer gir 
et unikt utgangspunkt for 
å forstå hvorledes vi men-
nesker er ”skrudd 
sammen”, det vil si hvilke 
gener som gjør hva i krop-
pen vår. Takket være pasi-
enter med Berardinelli-
Seip syndrom har man fått 
ny innsikt i ikke bare vekt-
regulering, men også i 
sammenhenger mellom 
overvekt og utvikling av 
sukkersyke. Pasienter med 
Berardinelli-Seip syndrom 
har altså mange av de 
samme plagene som over-
vektige personer, til tross 
for at disse er magre. Per-
soner med dette syndro-
met mangler faktisk helt 
fett på kroppen.

Når vi spiser fett, brytes 
det ned til fettsyrer som 
kan tas opp og lagres i fett-
cellene. Men dersom 
lagrene blir fulle, eller fet-

tet ikke lagres i fettceller i 
det hele tatt (som hos pasi-
enter med Bernardinelli-
Seip syndrom), begynner 
fettsyrene å deponeres i 
musklene. Musklene er for 
øvrig ved siden av leveren 
de viktigste mottakerne av 
store mengder med glu-
kose (blodsukker). På over-
flaten av muskelcellene sit-
ter det derfor reseptorer for 
insulin. Når insulinet fester 
seg på reseptoren aktiveres 
mange forskjellige stoffom-
setningsprosesser som skal 
ta seg av det sukkeret som 
kommer inn i cellene og 
omgjøre det til enten glyko-
gen i leveren, eller fett i fett-
celler og muskler (ref. F). 

Ceramid
Ved opptak av overskudd 
av fettsyrer i muskler, star-
ter syntesen av et fettstoff 
som kalles ceramid. Det er 
bare de mettede fettsyrene 
som kan omdannes til 
ceramid, ikke de umettede 
som finnes i olivenolje og 
andre planteoljer. Likevel 
skal man være oppmerk-

som på at alle fettsyrer 
kan omdannes til diacyl-
glycerol som også kan 
påvirke insulinets virk-
ning i kroppen, noe som 
viser at inntaket bør 
begrenses selv av de gun-
stigste oljene. Viktig i 
denne sammenheng er at 
ceramid ser ut til å indu-
sere insulinresistens, det 
vil si at man blir ufølsom 
for insulin. Ceramid later 
til å hemme spesielle pro-
teiner (enzymer) som regu-
lerer insulinsignalene inne 
i selve muskelcellene. Pro-
sessen med fettdeponering 
i musklene ser med andre 
ord ut til å forstyrre den 
vanlige virkningsmekanis-
men for insulin og utløse 
insulinresistens ved at 
ceramid forstyrrer signali-
seringsmekanismene for 
insulin i cellene. Resultatet 
er at det ikke blir noen 
effekt av insulin, selv om 
insulin er tilstede. Dette 
kan være forklaringen på 
sammenhengen mellom 
overvekt, type II-diabetes 
og insulinresistens, for 

disse diabetikerne har ikke 
insulinmangel. 

Ceramid har i tillegg en 
farlig effekt på de insulin-
produserende cellene i 
bukspyttkjertelen: For mye 
ceramid i disse cellene 
induserer celledød. Dette 
kan være en av forklarin-
gene på at overvektige 
pasienter med type II-dia-
betes etter en stund ikke 
lenger lager insulin i nor-
male mengder. Det merke-
lige er imidlertid at cera-
mid bare ser ut til å ha 
denne skadelige effekten 
på de insulinproduserende 
cellene dersom leptin ikke 
virker, eller ikke er til stede. 
Derfor tror flere og flere at 
fedme også har noe med 
leptin-omsetningen i krop-
pen å gjøre (ref. G).

Mus og menn
Ved å fremstille mus med 
forskjellige genvarianter ut 
fra hva slags egenskaper 
som skal studeres, har man 
laget musemodeller for 
både overvekt og hjerte- og 
karsykdommer hos men-

Mor og datter på Samoa. Foto: Jack Fields/CORBIS/Scanpix
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Mitokondrier = kraftstasjoner

Mitokondriene er de organellene i cellene som står for 
fettnedbrytning og produksjon av varme til kroppen. De 
er cellenes kraftstasjoner. Ved å studere mitokondriene i 
familier der medlemmene var slanke, men hadde diabe-
tes, fant forskere at disse familiene bare hadde 30 % av 
normal mitokondrieaktivitet. Mitokondriene er en favo-
ritt hos genteknologene fordi disse organellene har sitt 
eget arvemateriale. Mitokondriene nedarves fra morens 
egg og brukes derfor til slektsgranskning. Arvemateria-
let i mitokondriene er bare på ca. 16 000 basepar og 13 
gener. Siden det er et kjent fenomen at mitokondriene 
fungerer dårligere med årene som følge av akkumule-
ring av skader på arvematerialet, kan dette også være en 
av mange mulige forklaringer på hvorfor man har en 
tendens til å få sukkersyke på sine gamle dager. Ceramid 
ser i laboratorieforsøk ut til å kunne bringe forskjellige 
celletyper i hvilefase. Det kan derfor tyde på at ceramid 
også kan bidra til aldring. Ganske nylig har man funnet 
to gener som er nødvendige for syntese av ceramid i 
gjær (genet lag1 og det homologe genet lac). Dersom 
disse to genene blir ødelagt, øker livslengden til gjær 
med 50 %, noe som igjen støtter antagelsen om at cera-
mid har en betydning for aldringsprosessen (ref. H,I).

nesker. Ved å studere mus, 
har man sett at det er en 
rekke kromosomområder 
som har betydning for 
overvekt, områder som sta-
tistisk utgjør ca. 20 % av 
det genetiske bidraget til 
fedme. I disse områdene 
forventer man at det ligger 
gener som er av betydning. 
Så langt har man funnet 75 
kromosomområder for 
fedme og 85 områder som 
har betydning for kropps-
vekt. Disse er spredt over 
musens kromosomer, flest 
på musens kromosom 1, 7 
og 11, men ingen på Y-kro-
mosomet. Med både muse- 
og menneskearvestoffet 
kartlagt, kan man finne 
frem til de tilsvarende 
områdene på menneskets 
kromosomer. I disse områ-
dene kan man nå lete etter 
gener som kan være viktige 
for regulering av kropps-
vekt (ref. J).

Ny eller gammel medisin
Selv om vi finner ut mer av 
hvilke gener som styrer 
fettstoffskiftet og genvari-
anter som er med på å gi 
oss våre egenskaper, står vi 
likevel overfor det store 
problemet at vi må ta ener-
giinnholdet i maten vår 
mer alvorlig enn vi har 
gjort i tidligere århundrer. 
Vi må også slutte å tro at 
det skulle være en enkel 
sak å slanke seg for alle 
dem som er overvektige. 
Det er bare ”enkelt” å 
slanke seg for dem som er 
så heldige at kroppen stort 
sett regulerer dette selv. For 
flere som kjemper mot vek-
ten, er dette kanskje til dels 
en kamp mot menneskets 
egen utvikling. Noen er 
dominert av de gener som 
var gunstige for å løpe 
rundt på savannen, mens 
andre har de egenskapene 
som muliggjorde overle-
velse i perioder med meget 

lite mat. 
Det er også en sammen-

heng mellom aktivitet og 
redusert risiko for sukker-
syke og fedme. Ved fysisk 
aktivitet økes forbrenning 
av sukker og fett for å få 
energi til cellene (enzymet 
AMP-kinase aktiveres og 
cellene mer følsomme for 
insulin). Med mer kunn-
skap om sammenhengen 
mellom kosthold, fysisk 
aktivitet og helse, er det 
selvfølgelig muligheter for 
å lage nye og bedre medisi-
ner. Mens vi venter på at 
dette skal bli en realitet, må 
kostholdet legges om til 
mer energifattig mat, vi må 
bevege oss mer – og ikke 
minst – vi må akseptere at 
vi har ulike genetiske for-
utsetninger.
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