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Varför så fet? Inte bara diet. 

Jonathan Lissåker 

I dagens samhälle förekommer det mycket oro och problematik kring övervikt och fetma. Ohälsosam 

övervikt har länge ansetts vara ett alvarligt samhällsproblem och klassas idag som en sann 

diagnostiserbar sjukdom. Övervikt kan drastiskt sänka livskvalitén hos individen under hela sin livstid 

och kan leda till många livshotande sjukdomar från diabetes till stroke. Den har länge ansetts vara ett 

kulturellt påfund där samhället fostrar beteenden som leder till konsumering av kost med extremt höga 

energinivåer i form av fett och socker. Detta tillsammans med en inaktiv livsstil leder till 

ackumulerande depåer av fett och socker, vilket kan orsaka sekundära sjukdomar som i sin tur kan 

försämra livskvalité och livslängd.  

Man har under lång tid försökt tackla detta problem genom att uppmana allmänheten beträffande en 

hälsosam diet och aktiv livsstil som kan minska riskerna för allvarlig övervikt. Man har dessutom 

försökt uppmana föräldrar att uppfostra sina barn att följa dessa riktlinjer då en stor del av 

problematiken uppstår under uppväxten då man lägger grunden för sin livsstil för resten av livet.  

Denna syn på övervikt har länge varit allmänt accepterad och mycket forskning har gjorts för att 

undersöka dessa aspekter och potentiella metoder föra att kunna motverka övervikt. Man har länge 

studerat potentiella riskfaktorer samt hur olika individer blir påverkade. Men under senare år har även 

en ny aspekt dykt upp, en stark genetisk komponent. Detta innebär att sjukdomen orsakas av felande 

gener, likt många andra kända sjukdomar som Huntington’s sjukdom och Multiple sclerosis. Med 

bakgrund av detta så har man nu börjat se på övervikt som en faktisk sjukdom där biologiska system 

som gener kan bidra till övervikt, snare än bara utomstående faktorer. Detta betyder att man ärver ner 

vissa anlag som ökar risken för att man ska drabbas av övervikt. Detta kan orsaka att ens metabolism 

bearbetar energin på olika sätt, att transporten genom kroppen blir påverkad eller en direkt inverkan på 

vårt beteende.  

I denna studie så studerar vi just en sådan gen, kallad Tiwaz, som visat sig vara vanligt förekommande 

i övervikt. Den har studerats tidigare i bananfluga och visat sig vara starkt delaktig i hur ofta flugorna 

åt, en viktig faktor i kaloriintag. Det finns dock en andra aspekt av övervikt, nämligen energihantering, 

och vi undertog oss därmed frågan angående hur denna gen skulle kunna vara delaktig i hur 

energiförbrukningen och lagring i cellerna går till. Detta är essentiellt, då en förvrängning i detta 

system skulle kunna leda till att kroppen inte kan hantera energi på ett lämpligt sätt vilket i sin tur kan 

orsaka en ackumulering av energidepåer som kan orsaka övervikt. 

Vi visade precis detta i vår studie i bananfluga där vi inaktiverade Tiwaz och undersökte responsen i 

de lagrade och mobiliserade sockerhalterna. Bananflugan är en fantastisk modellorganism när det 

kommer till energihantering och genetik då dessa system är starkt lik vår egen och ger oss en bra 

modell för hur systemen fungerar i människan. Vi kunde därmed slå fast att när Tiwaz var utslagen så 

ökade sockerhalterna drastiskt, vilket tyder på att genen i fråga har en central roll i regleringen av 

sockerhalter i kroppen vilket starkt indikerar dess involvering i övervikt! 

Denna insikt framhäver vikten i den genetiska aspekten av sjukdomar som övervikt. Att nedärvda 

gener kan påverka cellulära mekanismer som kan skifta energihanteringen mot mer lagring och orsaka 

ohälsosamt övervikt. Detta kommer i framtiden leda till att vi förhoppningsvis kan förebygga och 

förvarna individer med genetiska drag som sätter dom i riskzonen, eller rentutav hantera eller reglera 

genen i fråga för att bota eller motverka den allvarliga sjukdom som övervikt är.  


