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Af Katja Jørgensen og Kamilla Terkelsen - Ernærings- og sundhedsstuderende på Ankerhus i Sorø

Er du også irriteret over ikke at se nogen resultater på vægten, 
når du giver den gas i fitness og fylder dig med broccoli? 
Årsagerne til overvægt er faktisk langt mere komplicerede og 
kan ikke kun løses ud fra simpel kaloriematematik.

Bliv klogere  
på dine gener og  
forstå din overvægt

BMI kan  
gå i arv

Spænder dine 
gener ben for dig?

Appetitten  
sidder i  
din tarm

Barndommen  
bestemmer din 
fedtcellehistorik

Inflammation 
skaber 

inflammation

Dine døde tarmbakterier  
kan være skurken

Sluk for dine  
fedmegener

Stress af  
og vink farvel  

til fedtet

Er du vred og 
overvægtig?
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Den umættelige 
Udfordringen for de umættelige er, at de har særlige gen-
kombinationer, som gør, at de har svært ved at føle mæthed, 
og derfor kommer til at spise for meget. Generne forstyrrer 
blandt andet leptinsignalet til hjernen, der signalerer mæt-
hed. Derfor føler den umættelige type sig konstant sulten 
og har stor fokus på næste måltid. Der er tale om fedme-
generne PCSK1 og FTO. Alle mennesker har i mere eller 
mindre grad disse fedmegener, men de umættelige har altså 
særlige genkombinationer, der modarbejder en hensigtsmæs-
sig appetitregulering. 

Sluk for dine fedmegener 
Den stigende overvægt er ikke kun af genetisk oprindelse, 
men er også opstået grundet ugunstige ændringer i livsstil 
og miljø, som bevirker, at gener enten ”tændes eller sluk-
kes”. Faktorer, som kan tænde eller slukke bestemte gener, 
kan påvirkes af blandt andet forurening, stress, kemikalier, 
medicin, alder og diæt.

USF1 er netop et andet velkendt fedmegen, som man forsker 
i, at slukke for. Nye forskningsresultater i en række forsøg 
med mus har vist en sammenhæng mellem USF1-genet og 
udvikling af overvægt. Ved at fjerne genet hos mus så man 
forbedringer som faldende triglyceridniveauer, stigning af 

HDL-kolesterolet, mindskning af fedtophobning i leve-
ren, større insulinfølsomhed og bedre aktivitet af det brune 
fedtvæv. Det brune fedtvæv forbrænder triglycerider og 
glukose langt mere effektivt end det hvide fedtvæv. Der 
forskes nu i, hvordan det er muligt at hæmme eller slukke 
USF1-genet hos mennesker, så man kan opnå de samme 

positive resultater. 

Forskerne ved endnu ikke, hvilket væv man skal sætte ind 
overfor i forbindelse med udvikling af præparater til be-
handling af overvægt.

Kilder:
-Science Translational Medicine (2016)USF1 deficiency activates brown 
adipose tissue and improves cardiometabolic health vol. 8.

-http://stm.sciencemag.org/content/8/323/323ra13.

-Maturitas(2011) Genetics and epigenetics of obesity. May; 69(1): 41–49. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3213306/.

Hvilken overspiser er du?

Den umættelige
Oplever du tit, at du stadig er sulten, 
selvom du lige har spist? Hvis ja, så kan 
det være, at du hører til den gruppe af 
overspisere, der har konstant fokus på 
næste måltid, og som i mere eller min-
dre grad er disponeret for overvægt på 
grund af særlige genkombinationer.

Læs mere herunder.

Hvidt fedtvæv:
 • Er primært centreret på mave, hofter og lår
 • Overskydende energi deponeres i form af triglycerider

Brunt fedtvæv:
 • Findes primært ved nakkeregionen, kravebenet,  
  bughulen og mellem skulderbladene
 • Forbrænder energi 
 • Har måske en beskyttende effekt mod overvægt,  
� � GD�EUXQW�IHGWY¨Y�LQGHKROGHU�ŴHUH�PLWRNRQGULHU�RJ� 
  blodkar end hvidt fedtvæv, som fremmer energifor- 
  brænding (termogenese), når hjernen registrerer  
  kolde temperaturer

Trøstespiseren
Er du trøstespiser, har du tendens til at 
overspise som reaktion på negative fø-
lelser. Traumatiske oplevelser og stres-
sede situationer udløser hos trøstespi-
seren et behov for at genvinde kontrol. 
Når man er trist eller vred, kræver be-
lønningscentret i hjernen tilfredsstil-
lelse, og hos langt størstedelen kom-
mer det til udtryk ved overspisning 
af fedt- og sukkerholdige fødevarer.

Læs mere på side 8.

Ædedolken
Sidder du tit alene og spiser, når res- 
ten af selskabet for længst har lagt 
bestikket? Har du ingen stopklods? 
Ædedolken er kendetegnet ved at spise 
store mængder mad ved hvert måltid. 
Årsagen kan være en for lav produktion 
af de tarmhormoner, der signalerer 
mæthed.

Læs mere på side 9.
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Trøstespiseren
Trøstespiseren vælger ofte kalorietætte fødevarer for at hånd-
tere udfordringer i hverdagen. Hvis indtaget af disse føde-
varer er for højt, sker der en fejlernæring, som kan resultere 
i en række livsstilssygdomme. Det er derfor vigtigt at finde 
frem til, hvorfor denne trang opstår, så den kan håndteres 
og handles på.

Motiver for overspisning
Et forsøg på universitetet i Alabama, USA, har undersøgt, 
hvilken indflydelse velsmagende mad havde på kontrollen 
af overspisning hos studerende. 
I undersøgelsen brugte forskerne PEMS-skalaen, hvor de 
studerende svarede på spørgeskemaer, som havde til hen-
sigt at måle, hvor ofte de i de forløbne år havde indtaget 
velsmagende fødevarer eller drikkevarer af forskellige årsa-
ger. Velsmagende mad og drikke kunne fx være fastfood, 
hjemmelavet, stegt mad, slik, salte snacks og alkoholfri suk-
kerholdige drikkevarer. Deltagerne kunne svare ud fra fire 
forskellige motiver:

 • Coping: De spiser primært for at glemme alt om  
  bekymringer og problemer og for at føle sig bedre  
  tilpas i pressede situationer.

 • Selvforkælelse: Her spises der primært for at opnå  
  glæde og forkælelse gennem velsmagende mad.  
  Maden er i sig selv en oplevelse.

 • Social nydelse: Spiser for at forstærke oplevelsen  
  af hygge i sociale sammenhænge.

 • Overensstemmelsesbeslutninger: Spiser for at  
  blive accepteret og passe ind i sociale fællesskaber.

Skræddersyede behandlingsformer
Studiet viser blandt andet, at kvinderne især anvendte  
“coping” som redskab til håndtering af følelsesmæssige ud-
fordringer. Trods dette følte de ofte vrede og frustration, efter 
de havde overspist. Kvinderne oplevede også større belast-
ning på arbejdet og konflikter i sociale sammenhænge, end 
mændene gjorde. Noget tyder altså på, at kvinderne brugte 
velsmagende mad som trøstespisning til at overkomme hver-
dagen. Forskerne fandt, at mændene derimod overspiste, når 
de var vrede, frustrerede og angste. Forsøget viser, at men-
nesker har forskellige psykologiske motiver til overspisning. 
I fremtiden vil det muligvis blive nemmere med denne viden 
at skræddersy specifikke behandlingsformer til den enkelte.

Kilder:
-J Health Psychol(2015) Aug 26. Eating tasty foods to cope, enhance 
reward, socialize or conform: What other psychological characteristics 
describe each of these motives www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26311817. 

Palatable Eating Motives Scale (PEMS) er en metode, med hvil-
ken man forsøger at måle, hvilke motiver der ligger til grund for 
RYHUVSLVQLQJ�JHQQHP�ŴHUH�IRUVNHOOLJH�VSºUJHVNHPDHU�

Trøstespiseren
Er du trøstespiser, har du tendens til at 
overspise som reaktion på negative fø-
lelser. Traumatiske oplevelser og stres-
sede situationer udløser hos trøstespi-
seren et behov for at genvinde kontrol. 
Når man er trist eller vred, kræver be-
lønningscentret i hjernen tilfredsstil-
lelse, og hos langt størstedelen kom-
mer det til udtryk ved overspisning 
af fedt- og sukkerholdige fødevarer.
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Ædedolken 
Er du en af dem, der spiser store portioner mad, og ikke kan 
mærke en naturlig mæthed? Så kan det være fordelagtigt for 
dig at opnå en større mæthedsfornemmelse, så sulten hol-
des væk. Den manglende mæthedsfornemmelse kan blandt 
andet skyldes forstyrrelser af mæthedssignalet til hjernen. 

Leptin styrer din mæthed
Under normale omstændigheder er leptin et hormon, der 
frigives fra fedtcellerne og har den funktion at måle mæng-
den af fedt i kroppen. Jo højere fedtniveau i kroppen, des 
mere leptin produceres der. Og jo stærkere er signalet til 
hypothalamus i hjernen om, at vi er mætte. Men er der for-
styrrelser i leptinsignalet, så får hjernen ikke i samme grad 
besked om mæthed. 

Når man taber sig, falder leptinniveauet, hvilket signaleres til 
hjernen, som gør alt for at holde på vægten og fedtdepoterne. 
Det sker for alle mennesker, når de taber sig. Problemet opstår, 
når hjernen tror, at der er mindre leptin og dermed mindre 
fedt til stede, end hvad der er tilfældet. Det kan resultere i, 
at man føler sig mere sulten, end før man påbegyndte vægt-
tabet. Jo mere leptinniveauerne falder, jo mere sulten bliver 
man. Det bliver en ond cirkel, og det kan derfor blive rigtig 

svært at skulle opretholde en høj forbrænding og motivation.

Appetit i din tarm 
Ligesom leptin er oxyntomodulin og tyrosin-tyrosin (PYY) 
begge hormoner, som frigives fra tarmens celler som reaktion 
på et måltid. Disse tarmhormoner reagerer på normal vis 
med appetitcentre i hypothalamus og hjernestammen for at 
skabe mæthed, men er signalerne forstyrret, kan det ligeledes 
resultere i manglende mæthedsfornemmelse. 

Det er muligt at efterligne denne mæthed ved indsprøjt-
ninger af tarmhormoner. Personer, der har gennemgået en 
gastrisk bypassoperation, har forhøjede niveauer af oxynto-
modulin og PYY. Undersøgelser har vist, at opregulering 
af oxyntomodulin eller PYY kan bidrage til en reduktion i 
appetit og energiindtag hos overvægtige. Indsprøjtninger af 
tarmhormoner kan derfor vise sig at være en effektiv, lang-
sigtet behandlingsmulighed som supplement til gastriske 
bypassoperationer. 

Kilder:
- Wynne K et al. (2005) Subcutaneous oxyntomodulin reduces body 
weight in overweight and obese subjects: a double-blind, randomized, 
controlled trial. Diabetes 54: 2390–2395.

-April D strader, Stephen C. Wood. (2005) Gastrointestinal hormones 
and food intake. Gastroenterology 128: 175–191 .

Ædedolken
Sidder du tit alene og spiser, når res- 
ten af selskabet for længst har lagt 
bestikket? Har du ingen stopklods? 
Ædedolken er kendetegnet ved at spise 
store mængder mad ved hvert måltid. 
Årsagen kan være en for lav produktion 
af de tarmhormoner, der signalerer 
mæthed.
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Der er også andre årsager til overvægt
Oplever du ikke, at overspisning er årsag til din overvægt? Har 
du styr på din kost og motion, men ser ingen resultater på væg-
ten? Stagnering af vægttab og vægtstigning kan forekomme, 
selvom man spiser færre kalorier, end man forbrænder. Årsagen 
kan blandt mange være døde tarmbakterier, nedsat stofskifte, 
forhøjede kortisolniveauer og inflammation i fedtcellerne.

Døde tarmbakterier kan være skurken 
Nye undersøgelser tyder på, at der måske kan være en sammen-
hæng mellem tarmbakteriers indvirkning på lagringen af fedt. 
Hypotesen er, at lipopolysakkarider (molekyler) kan være år-
sag til fedtlagring. Molekylerne består af fedtsyrer (lipider) og 
sammensatte kulhydrater (polysakkarider), som stammer fra 
bakterier i tarmen.
Når tarmbakterierne dør, så frigives molekylerne i tarmen. Hos 
overvægtige har man fundet en større frigivelse af lipopolysak-
karider end hos normalvægtige. Lipopolysakkariderne binder 
sig til fedtmolekylerne og danner tilsammen små partikler, der 
transporteres rundt i kroppen. Fedtpartikler, der indeholder 
lipopolysakkarider, bliver i særlig grad optaget, da de binder 
sig til receptorer i fedtvævet. Forskerne har derfor en teori om, 
at tilstedeværelsen af lipopolysakkarider fremmer optagelsen af 
fedt i fedtvævet. 

Kilder:
- Obesityreview (2016) Gut microbiota-derived lipopolysaccharide uptake and 
trafficking to adipose tissue: implications for inflammation and obesity Vol. 
17, Issue 4, 297–312 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26712364

Overvægt og nedsat stofskifte
Hvis stofskiftet (kroppens energiomsætning) er i hormonel uba-
lance, kan det ligeledes besværliggøre et vægttab. Nedsat stofskifte 
kan skyldes, at skjoldbruskkirtlen ikke producerer tilstrækkeligt 
med skjoldbruskhormonerne T3 og T4. Produktionen af disse 
hormoner er afhængig af tilstedeværelsen af jod. Frigivelsen 
af hormonerne reguleres af hormonet TSH, som kommer fra 
hypofysen i hjernen. Det vides endnu ikke i detaljer, hvad der 
forårsager for lavt stofskifte, men det er sikkert, at både arvelige 
og miljømæssige forhold spiller ind. 
Hypotesen omkring utilstrækkelig produktion af T3- og T4-
hormoner antages at være en inflammationstilstand i skjold-
bruskkirtlen, som betyder, at kroppen reagerer mod sit eget væv. 
Mange kan derfor ligefrem opleve en vægtstigning på trods af 
et mindsket energiindtag, hvis stofskiftet er nedsat. 

Kortisol kan lagre bugfedt
Forhøjede kortisolniveauer forbindes ofte med langvarige 
stresstilstande i kroppen. Men forhøjet produktion af kortisol 
kan blandt andet også skyldes svulster eller tumorer i binyrer  
eller hypofyse. Cushings syndrom er en binyresygdom, hvor en 
genetisk fejl gør, at binyrerne udskiller forhøjede mængder af 
binyrebarkhormonet kortisol. Konsekvenserne heraf resulterer 
blandt andet i øget spiselyst og vægtøgning, hvor fedtet især 
deponeres som bugfedme. 

Vidste du at..
Et lavt stofskifte hyppigst opstår hos ældre kvinder. To procent 
af ældre kvinder lider af sygdommen, og i Danmark diagnosti-
ceres 1600 til 1800 nye tilfælde årligt. Risikoen for at få for lavt 
VWRIVNLIWH�XGJºU�ƓUH�WLO�IHP�SURFHQW�

Jods funktion:
 1. Primært er jod med til at sikre dannelsen af  
  hormonerne thyroideahormonerne thyroxin (T4)  
  og triiodothyronin (T3). 

 2. Hormonerne dannes i skjoldbruskkirtlen,  
  hvor jod oxideres og indbygges i T4 og T3. 

 3. Hormonerne lagres dernæst i thyroglobinproteinet. 

 4. Optagelsen fremmes af en membranreceptor, som  
  frigør hormonerne fra plasmaproteinerne. 

 5. Det jod, som fraspaltes thyroxin i vævene, optages  
  igen i skjoldbruskkirtlen og anvendes igen til  
  hormonsyntese. 

 6. Normalt udskiller kroppen 50 til 100 µg pr. dag  
  gennem nyrerne.

T3- og T4-hormonernes væsentligste funktioner: 
 • Regulerer den basale energiomsætning i kroppen  
  (BMR)
 Ř� 5HJXOHUHU�DŴ¨VQLQJHQ�DI�JHQHU�L�KMHUQHQ��KMHUWHW�� 
� � OHYHUHQ�RJ�Q\UHUQH�RJ�KDU�GHUIRU�VWRU�EHW\GQLQJ 
� � IRU�Y¨NVWHQ
� Ř� �JHU�OLSRO\VHQ��IHGWIRUEU¨QGLQJHQ�
� Ř� �JHU�JO\NRJHQRO\VHQ��NXOK\GUDWQHGEU\GQLQJ�
� Ř� �JHU�RSWDJHOVH�DI�JOXNRVH�IUD�WDUP�WLO�EORGEDQH
� Ř� )RUVW¨UNHU�YLUNQLQJHQ�DI�DGUHQDOLQ

Kilder:
- Foreningen for stofskiftepatienter www.thyreoidea.dk/fakta/for-
- lavt-stofskifte.html 25-05-2016
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Antallet af fedtceller 
udvikles i barndommen

+\SHUWURƓVN�RYHUY¨JW
 • En stigning i fedtcellestørrelse

 • Bidrager til voksenovervægt

 • Fedtcellestørrelsen øges, når fedtlagring  
  overstiger fedtfrigivelsen

9HG�K\SHUWURƓVN�RYHUY¨JW�HU�GHW�OHWWHUH�DW�JHQQHPJ§�HW�
vægttab, fordi det er nemmere at reducere fedtcellernes 
størrelse end at reducere antallet af fedtcellerne.

En undersøgelse fra Karolinska Instituttet i Sverige viser, at an-
tallet af fedtceller hos både normalvægtige og svært overvægtige 
mennesker mere eller mindre er blevet bestemt i barn- og ung-
dommen. I voksenalderen dør omkring otte procent af fedtcel-
lerne hvert år, kun for at blive erstattet af nye. Hidtil har man 
troet, at alle voksne havde et konstant antal fedtceller, selv når 
man tabte mange kilo. Man er gået ud fra, at det var ændringer 
i mængden af fedt inden i fedtcellerne, der fik kropsvægten til 
at stige, og ikke dannelsen af nye fedtceller.
Efterfølgende har man fundet ud af, at fornyelseshastigheden 
af fedtceller er dobbelt så høj hos overvægtige som hos normal-
vægtige, og det ændres ikke, selvom man taber sig. Det kan i 
nogen grad forklare, hvorfor det kan være svært at holde vægten 
efter et stort vægttab.

Fedtvævet har den funktion, at det skal bruges til oplagring af 
energi og til at producere varme. I takt med at vores fedtceller 
stiger i størrelse, begynder fedtvævet at udskille inflammatoriske 
stoffer. Det vil sige, at jo mere vi overspiser, desto mere inflam-
mation skabes der i fedtcellerne. Denne inflammation kan fx 
føre til insulinresistens. 

+\SHUSODVWLVN�RYHUY¨JW
 • En stigning i fedtcelleantal

 • Bidrager til pubertetsovervægt 

 • Kritiske tidspunkter for øgning af fedtcelleantal:

  - Sidste trimester af mors graviditet 

  - Første leveår 

  - Pubertet

80 % af dem med hyperplastisk overvægt har svært ved at 
reducere overskydende kropsfedt, fordi fedtcellerne er ste-
get i antal i stedet for i størrelse. Antallet af fedtceller kan al-
drig reduceres.

Mælkebøtteekstrakt

Rødkløverekstrakt

Spændinger?
Kramper?
Uro?

Altiderm magnesiumolie lindrer 
anspændte muskler og modvirker 
kramper og urolige ben 
Generelt om magnesium: 
• Forbedrer muskelfunktionen og øger energiniveauet 
• Vedligeholder kroppens magnesiumniveau - hurtigt og effektivt
• Beroliger og forbedrer søvnkvaliteten 
• Afbalancerer det hormonelle system

Forhandles hos Matas, Apoteker og i Helsekostbutikker
Priser: Kr. 159,- for 100 ml. (spray) og kr. 229,- for 200 ml.

Information: MedicWiotech - 2670 Greve - tlf. 4611 6669 - www.wiotechnordic.dk

Kan med fordel anvendes af:
• Personer med muskelkramper og uro i benene
• Sportsudøvere - fra motionister til eliteplan
• Terapeuter – i forbindelse med massage ved muskelspændinger
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M1 makrofager er synderen
Forskere på Columbia Universitet i USA lavede forsøg på mus, 
som viste, at aktiviteten af makrofagrelaterede gener steg grad-
vist, i takt med at musene blev fedet op. Antallet af makrofager 
i musenes fedtvæv steg også gradvist. Hos de mest overvægtige 
dyr i undersøgelsen var makrofagernes størrelse i fedtvævets 
celler steget med helt op til 50 %.
Forskerne fandt i et sideløbende forsøg også, at antallet af ma-
krofager hos svært overvægtige mennesker var markant højere 
end hos de normalvægtige.

Inflammation skaber inflammation
Teorien er, at hvis der indtages mere fedt, end fedtcellerne kan 
håndtere, knækker eller lækker de. Fagocytterne er makrofager-
nes oprydningsteam, som identificerer og optager den lækkende 
væske. Fagocytterne angriber fedtcellerne og sender kemiske 
signaler ud i kroppen. Det resulterer i inflammation. 

Inflammationen reagerer som en nedadgående spiral, hvor in-
flammatoriske cytokiner trigger andre immunceller. Immuncel-
lerne afgiver løbende flere inflammatoriske stoffer, hvilket frem-
provokerer dannelsen af M1-makrofager. Makrofagdannelsen 
forværrer inflammationstilstanden og skaber en skræmmende 
selvforstærkende effekt.

Denne teori bliver bekræftet i et andet studie lavet af forskere på 
Millennium Pharmaceuticals i Cambridge. Da forskerne under-
søgte mus, som havde en genetisk prædisponering for diabetes, 
observerede de en gradvis stigning i makrofaggenernes aktivitet, 
i takt med at deres overvægt steg.
Musene blev overfodret, hvilket fremprovokerede deres prædia-
betiske symptomer efter 16 uger. Musene havde nået en grænse, 
hvor deres celler pludselig mistede deres følsomhed over for in-
sulin, og deres inflammation var ude af kontrol.

Aspirin til inflammatorisk behandling
Et studie foretaget på Harvard Universitet i USA viser, at for-
skerne formåede at omvende fedmerelateret insulinresistens i 
mus ved hjælp af høje doser af aspirin. Det antiinflammatoriske 
lægemiddel arbejdede ved at neutralisere inflammatorisk udskil-
lelse forbundet med svær overvægt.
Denne fremgangsmåde blev afprøvet på Yale University School 
of Medicine ved behandling af ni overvægtige diabetikere med 
en høj dosis aspirin i to uger. Denne dosering forbedrede deres 
insulinrespons, hvilket førte til bedre kontrol af deres blod-
sukker. Undersøgelsen indikerer, at blodsukkerforbedringer 
kan sammenlignes med dem, der opnås med behandling med 
metformin, som er et lægemiddel til diabetes. Behandling med 
aspirin sænkede også fedtkoncentrationerne i blodet.

Der er dog ikke enighed omkring brugen af aspirin som læge-
middel ved inflammation i fedtcellerne, da de har for mange 
bivirkninger. Der lægges derimod vægt på, at en sådan indsats 
målrettes de inflammatoriske molekyler, der opstår i fedtvævet. 
Makrofager har infektionsbekæmpende funktioner andre steder 
i kroppen, så det vil ikke være hensigtsmæssigt helt at lukke for 
deres funktion.

Vil du vide mere om naturlige inflammationshæmmende mu-
ligheder, så klik ind på sund-forskning.dk.

Flere studier har vist, at makrofagerne spiller en afgørende rolle 
IRU�LQŴDPPDWLRQ�L�IHGWFHOOHUQH��0DNURIDJHQ�HU�HQ�EHW\GQLQJV-
fuld celletype med mange funktioner, da den blandt andet sty-
rer kemiske signalstoffer ved aktivering af immunsystemet og 
VW\UHU�LQŴDPPDWLRQVSURFHVVHQ�
3§�WURGV�DI�GHWWH�KDU�ŴHUH�VWXGLHU�YLVW��DW�ODQJW�VWºUVWHGHOHQ�DI�
GH�LQŴDPPDWLRQVIUHPPHQGH�VWRIIHU�NRPPHU�IUD�PDNURIDJHUQH�

Cytokiner er signalproteiner, som har mange funktioner, blandt 
andet

 • Reproduktion

 •  Vækst

 • Opheling

 • Regulator af immunsystemet

Cytokinerne kan have forskellige funktioner, grundet deres 
HYQH�WLO�DW�ELQGH�VLJ�WLO�VSHFLƓNNH�UHFHSWRUHU�S§�GH�IRUVNHOOLJH�
FHOOHUV�RYHUŴDGHU��1§U�F\WRNLQHW�ELQGHU�VLJ��IUHPNDOGHU�GHW�HW�
signal i cellen. Signalet aktiverer en gruppe gener, som ændrer 
cellens aktivitetsmønster.

Kilder:
-From Science News(2004) Vol. 165, No. 9, p. 139.
www.phschool.com/science/science_news/articles/inflammatory_fat.
html.

-Nature.com (2008) 453, 783-787 
www.nature.com/nature/journal/v453/n7196/full/nature06902.
html.

-JCEM( 2013) Adipose Inflammation in Obesity: Relationship With 
Circulating Levels of Inflammatory Markers and Association With 
surgery-induced weight loss. 

http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jc.2013-2673?url_
ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_
dat=cr_pub%3Dpubmed&.
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Berit Heitmann står i spidsen for et større EU-projekt, der 
skal hjælpe personer, som for nylig har haft et succesfuldt 
vægttab, med at holde vægttabet på lang sigt. Projektet 
starter til efteråret, og interesserede kan henvende sig på:  
bfh-nohow@regionh.dk.

Stress af og vink farvel til fedtet
Alene i Europa sidder flere end 100 forskellige forskergrupper og 
undersøger, hvordan der i fremtiden kan sættes ind for at bremse den 
stigende fedmeepidemi, og hvordan de nuværende behandlingsformer 
bedst muligt optimeres for den enkelte. Problematikken består i at finde 
metoder til at favne den utroligt brede gruppe af overvægtige, som har en 
gensammensætning eller hormonelle ubalancer, der gør, at deres kamp 
mod kiloene kræver andre behandlingsmuligheder end de etablerede. 

Ifølge Berit Heitmann, førende fedmeforsker og professor i er-
næringsepidemiologi ved Københavns Universitets hospital, 
så er udfordringen dog ikke at opnå succesfulde vægttab, men 
snarere hvordan det er muligt at holde ved et varigt vægttab. 

”En tommelfingerregel siger, at 95 % af alle dem, som er svært 
overvægtige eller overvægtige har forsøgt sig med et vægttab og på et 
tidspunkt har oplevet, at de faktisk kunne tabe sig. Det er det, som 
vi ser gentagne gange. Vi kan sagtens få folk til at tabe sig, men kun 
fem procent holder vægten. Udfordringen ligger derfor i at få dem 
til at holde vægttabet på lang sigt.” - Berit Heitmann

Den måde, vi lever på i dag, bevirker, at vi på mange områder 
er udsat for stresspåvirkninger. 
Ifølge Berit Heitmann kan usikkerheder og følelsesmæssige ud-
sving, som man bliver udsat for i dagligdagen, give anledning 
til en stressrespons, der formentlig ikke er væsentlig anderledes 
end den stressrespons, urmennesket oplevede.

”I forhistorisk tid var det, der måske særligt udløste, at man blev 
stresset, udsigten til, at der ikke var mad i morgen. Nu kan vi blive 
stressede og følelsesmæssigt usikre over så mange andre ting, men krop-
pens fysiologiske respons på stress er den samme.” - Berit Heitmann

Er man genetisk disponeret for fedme, er det at bevare et suc-
cesfuldt vægttab ofte op ad bakke og i modvind. Den psykolo-
giske dimension er måske derfor særlig vigtig, og det er netop 
et område, som optager Berit Heitmann. 

”Vi forsker i at se, om vi kan bruge stresshåndtering, følelsesregule-
ring og motivation til at hjælpe mennesker, som har tabt sig, uden at 
tage på igen, så de kan vedholde deres vægttab.” - Berit Heitmann

Hun er derfor i samarbejde med forskere fra hele Europa i gang 
med at udvikle en værktøjskasse, der indeholder redskaber til 
stresshåndtering og følelsesregulering som de centrale metoder, 
der skal til, for at vedligeholde et vægttab. Her undersøger man 
bl.a. anvendelsen af mindfulness som led i fedmehåndteringen. 

 Vil du vide mere, 
 så klik ind på 
 sund-forskning.dk

foto Claus Peuckert


