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Under de senaste 20 åren har fetman fördubblats i Sverige och idag har varannan man och var 
tredje kvinna övervikt eller fetma. Samtidigt ökar risken för sjukdomar associerade med fetma 
som t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.  
 
Variationer inom ett antal gener har visat sig vara kopplade till kroppsvikt, 
fettsyrasammansättning och desaturasaktiviteten hos människa. I denna studie analyserades 
uttrycket av dessa gener i fettväven samt fettsyrasammansättningen hos överviktiga råttor som 
ätit en föda rik på fett och socker. Resultaten jämfördes sedan med råttor som var 
normalviktiga.  
 
Desaturaser är enzymer som hjälper till vid omvandlandet av bland annat mättade fettsyror till 
enkelomättade och man kan beräkna aktiviteten hos desaturaser från sammansättningen av 
fettsyror i serum eller fettväv. Den procentuella mängden av den producerade (desaturerade) 
fettsyran divideras då med mängden av den ursprungliga fettsyran, vilket ger ett mått på 
enzymaktiviteten. Hög desaturasaktivitet har kopplats samman med högre risk för ökad 
kroppsvikt, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ökad dödlighet. I denna studie 
observerades ökat uttryck (uppreglering) från den gen som kodar för ett desaturas hos de 
överviktiga råttorna jämfört med de normalviktiga som ätit samma kost. När aktiviteten hos 
detta desaturas räknades ut med hjälp av fettsyrasammansättningen visade den ett liknande 
mönster, enzymets aktivitet ökade dessutom med ökad kroppsvikt hos de överviktiga råttorna. 
Mättat fett och kolhydrater har tidigare visat sig öka desaturasaktiviteten medan omättade 
fettsyror minskar aktiviteten. Detta visar på att inte bara energiinnehållet utan också dietens 
sammansättning påverkar aktiviteten av desaturaser. Den procentuella mängden av en mättad 
och två enkelomättade fettsyror visade sig också öka när kroppsvikten ökade hos råttorna. 
Detta stödjer tidigare resultat hos människa som visat på att höga nivåer av dessa fettsyror är 
associerade till ökad kroppsvikt. 
 
Två andra gener uppreglerades också hos de överviktiga råttorna jämfört med de 
normalviktiga. Detta visar på att dessa gener även hos råtta har en koppling till övervikt. 
Vidare studier behöver dock göras för att kunna förstå deras roll och funktion inom fetma och 
dess relaterade sjukdomar 
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