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❙ ❙ En central fråga för förståelsen av människans livsvillkor
är i vilken relation livslängd står till andra faktorer, framför
allt nutrition och reproduktion. Med hjälp av nya kunskaper
hämtade från evolutionsmedicin och vissa djurexperiment
har man nu lyckats skapa modeller för det komplicerade sam-
spelet mellan nutrition, reproduktion och livslängd – de tre
faktorer som samverkar för att driva den biologiska utveck-
lingen framåt över generationerna (Figur 1).

Dessa biologiska faktorer verkar dock inom en socio-kul-
turell miljö, vilken har ett stort inflytande på mellanmänskli-
ga relationer (partnerval, sociala hierarkier, könsroller), till-
gång till föda samt villkor för reproduktion, inklusive barns
villkor. Könsroller och partnerval kan sålunda ses som socia-
la konstruktioner på en biologisk grund [1].

Enligt evolutionär teori är intresset fokuserat på mekanis-
mer som underlättar genöverföring mellan generationer. En
förståelse för dessa processer kräver en samverkan mellan
biologiska och sociokulturella synsätt samt en djupare inblick
i samspelet mellan arv och miljö i bestämning av t ex livs-
längd [2, 3].

Nutrition och livslängd
I djurmodeller har man kunnat påvisa att en kalorirestriktion,
inte svält, motsvarande 30–50 procent av normalt kaloriintag
leder till ett längre liv hos såväl en rundmaskart, nematod C
elegans, [4] som  gnagare [5, 6]. Sannolikt är det vissa gener
som aktiveras vid kalorirestriktion och som kodar för en ut-
ökad livslängd. Detta är en evolutionärt betingad mekanism
för att åstadkomma en »vilofas« så att en art kan överleva och
reproducera sig vid senare tillfälle trots en period av svåra ytt-
re förhållanden (s k dauerfas). Under denna fas minskar me-
tabolism, hormonnivåer och reproduktiv förmåga på ett för-
väntat sätt, för att senare kunna aktiveras om de yttre omstän-
digheterna blir mer gynnsamma. 

En särskild form av näringsbrist utgör fetal malnutrition,
som kan resultera i en programmeringsdefekt med effekter se-
nare i individens liv [7]. Sålunda har flera studier kunnat på-
visa samband mellan intrauterin tillväxthämning och en ökad
risk för hjärt–kärlsjukdom och typ 2-diabetes i medelåldern
[8]. 

En mer uttalad svält förkortar dock livslängden oavsett ål-
der på grund av katabolismen. Både mycket unga samt gam-
la individer är känsligare för effekter av svält och dukar lätta-
re under av påfrestningarna, som regel genom någon infek-

tionssjukdom vilken lättare får fäste hos den av svält nedsat-
te individen.

Nutrition och reproduktion
Reproduktionspotentialen hos en individ står under inflytan-
de av nutritionsstatus. Detta kan exempelvis åskådliggöras
genom sambandet mellan god nutrition, fettackumulation
samt tidpunkt för kvinnlig könsmognad, menarche [9]. Mot-
satsen gäller då en suboptimal nutrition ger upphov till ame-
norrhé och nedsatt fertilitet. Den evolutionsmässiga bakgrun-
den till detta fenomen har antagligen varit de potentiella ris-
ker för liv och hälsa som skulle hota en gravid kvinna, som
tvingas leva under svåra yttre förhållanden, inkluderande
brist på mat. Sådana svåra villkor sätter inte bara kvinnans liv
i fara vid en eventuell graviditet utan också fostrets liv samt
redan födda syskons liv ifall modern skulle dö av näringsbrist.

SAMMANFATTAT

Människans livslängd betingas av ett samspel mellan
arv och miljö på basen av evolutionär selektion. Medi-
cinska problem bör vanligen kunna ses mot en bak-
grund av normal biologi samt mänsklig anpassning till
skiftande miljöbetingelser.

Nutritionsstatus påverkar livslängd, vilket illustreras
av att kalorirestriktion, dock ej svält, kan förlänga livet
hos vissa mindre däggdjur.

Reproduktiv kapacitet påverkas av nutritionsstatus
och kan t ex nedregleras vid svält som uttryck för en
evolutionär anpassningsmekanism.

Sannolikt finns det olika genetiska program som kan
påverka förutsättningar för reproduktiv kapacitet re-
spektive livslängd, två fenomen som delvis förefaller
att stå i ett omvänt förhållande till varandra, åtminsto-
ne hos kvinnor/honor.

Reproduktionsförmågan är evolutionens länk mellan
generationerna, och den påverkas därför av en rad bio-
logiska fenomen i samspelet mellan arv och miljö.
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Det sistnämnda är tyvärr en tragisk realitet i många utveck-
lingsländer idag. Nya kunskaper om leptin har påvisat att det-
ta hormon från fettväv inte bara reglerar aptit och kaloriintag,
utan också reproduktiv kapacitet genom interaktion på go-
nadnivå hos kvinnor [10]. 

Reproduktion och livslängd
I naturen är det ett vanligt mönster att en individ (hona) ofta
åldras snabbt och dör en kort tid efter den reproduktiva livs-
periodens slut. Detta mönster finns dock inte hos  människan;
kvinnor kan leva upp till 30–40 procent av den totala livsti-
den i en postfertil (postmenopausal) fas. Detta fenomen har
satts i samband med behovet av äldre kvinnors insatser för att
hjälpa barn och barnbarn, särskilt under människobarnets
långsamma mognad och utsträckta barndom [11-13], vilka
sannolikt är biprodukter av storhjärnans långsamma utveck-
lingstakt. 

Hur är det då med sambandet mellan antalet graviditeter
(reproduktiv anamnes) och livslängd? Under förutsättning att
graviditeterna leder till födsel av barn, har man länge ansett
att ett stort antal fullgångna graviditeter kan leda till en statis-
tiskt sett något senare menopaus, eftersom kvinnan i fråga va-
rit anovulatorisk under långa perioder. En senare menopaus
skulle teoretiskt sett kunna leda till en senare debut av kardio-
vaskulära riskfaktorer och därmed senarelagd risk för kardio-
vaskulär mortalitet [14, 15]. 

Dessutom skulle en större barnaskara kunna innebära ett
ökat socialt skyddsnät på äldre dagar med därav följande
minskad risk för tidig morbiditet och mortalitet. Mot detta ta-
lar dock det faktum att ett ökat antal graviditeter (barn) för en
kvinna står i ett omvänt förhållande till livslängd även i soci-
alt homogena grupper. Detta är visat bl a i långtidsanalyser av
kvinnoliv dokumenterade i den engelska adelskalendern un-
der flera hundra år [16]. 

En engelsk forskare, Kirkwood, har hävdat att reproduktiv
potential, resulterande i olika antal avkomlingar, är ett bio-
logiskt fenomen selekterat av evolutionen för att stå i ett om-
vänt förhållande till livslängd genom »disposable soma«-hy-
potesen [17, 18]. Med denna hypotes menar Kirkwood, fritt
översatt, att organismens eget fortbestånd är en energikrävan-
de process som balanseras av den energi som alternativt sett i
stället kan investeras i reproduktion som också är energikrä-
vande (t ex graviditeter, barnafödande). 

I de flesta kulturer är antal barn en markör för social bak-
grund. För kvinnor innebär detta ofta att en låg social position
är förknippad med många barn. Fattiga, lågutbildade kvinnor,
som inte själva kan styra sina liv, får ofta många barn, ett fe-

nomen som även influeras av religiösa och kulturella normer.
För män kan emellertid många barn vara en markör för an-
tingen låg eller hög social ställning beroende på skiftande so-
ciokulturella bakgrundsfaktorer. Så kan t ex en rik man i en
fattig kultur ha råd med flera hustrur och därmed kunna få
många barn. Sociokulturella betingelser kan i sig själva ha be-
tydelse för hälsa och sjukdom och därmed livslängd.

Vid studier av en historisk befolkning i byn Krummhorn i
nordvästra Tyskland fann man just att den sociala bakgrunden
spelar en stor roll för att åskådliggöra det postulerade om-
vända sambandet mellan antal barn och livslängd, vilket sågs
framför allt hos individer från mer utsatta socioekonomiska
grupper [19]. Liknande studier har gjorts i Finland där man
kunnat visa ett positivt samband mellan antal barn och livs-
längd för män samt för kvinnor upp till 80 års ålder, men ett
omvänt samband för kvinnor över 80 år [20].

Sociala faktorers betydelse
Det är således uppenbart att sociala faktorer spelar stor roll för
processerna i den biologiska triangeln enligt ovan. Dessa so-
ciala faktorer kan schematiskt indelas enligt följande:
– social struktur: hur sociala hierarkier bestämmer resurstill-

gång (föda, skydd, partner),
– social interaktion: som betingar grad av samverkan/kon-

kurrens i ett spel av dominans/underordning, vilket bl a är
av betydelse för möjligheterna att skaffa sig föda samt en
partner för reproduktion,

– social demografi: hur lokalsamhället formas av könsför-
delning, åldersfördelning samt migration.

Sociala faktorer har en uppenbar effekt på livslängd, illustre-
rad genom hur klassbetingad ohälsa leder till kortare livs-
längd för socialt utsatta individer [21]. Sociala faktorer in-
verkar även på kaloriintaget i stora delar av världen, där god
tillgång på resurser är associerad med ett ökat kaloriintag,
men inte nödvändigtvis med en bättre kost. Slutligen har so-
ciala faktorer en uppenbar inverkan på reproduktiva villkor,
antal barn, civilstånd samt utvecklingen av sexuella över-
grepp. I USA har man bl a kunnat påvisa ett samband mellan
utvecklingen av skilsmässor och omgiften (seriell monoga-
mi) och våldtäktsförekomst [22], som ett uttryck för att soci-
alt mindre gynnade män inte har tillgång till kvinnliga partner
på samma sätt som socialt mer gynnade män [23].

Det har även visat sig vid studier i socialt mycket fattiga
områden, t ex i Chicago där medellivslängden för män i vis-
sa områden är 54 år, att människor ofta kan influeras till en
mer hälsoskadlig livsstil samt tidig reproduktion (tonårsgra-
viditeter), som ett åtminstone delvis medvetet val i en social
miljö präglad av rädsla, ovisshet och materiell brist [24].
Människors syn på sig själva och sina möjligheter (livsval)
påverkas således i hög grad av kognitiva processer som en re-
flex av de sociala och materiella villkoren (materialistisk psy-
kologi).

Applikationer i den kliniska medicinen
Vilken nytta kan man ha av dessa resonemang inom den kli-
niska medicinen? Förutom en större allmän förståelse för li-
vets biologiska och sociala betingelser (livsförloppsanalys),
kan samspelet mellan livslängd, kaloriintag och reproduktion
bl a appliceras på en folksjukdom som typ 2-diabetes. 

Mycket talar för att denna sjukdom är ett exempel på ett ti-
digt biologiskt åldrande, särskilt vid dålig kontroll av hyper-
glykemi och andra riskfaktorer [25]. Man har vidare noterat
att diabetespatienter uppvisar en relativ brist på könsspecifi-
ka hormon, vilket leder till en relativ hyperandrogenicitet hos
kvinnor med typ 2-diabetes [26], och en motsvarande relativ
hypoandrogenicitet hos män med denna sjukdom [27]. 

Figur 1. Livets biologiska triangel – samspelet mellan nutrition,
reproduktion och livslängd. Ny forskning kan illustrera samban-
den, men sociokulturella faktorer ger en ram för de biologiska
processerna.
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Ny forskning har även kunnat påvisa att ett av insulin-
signaleringens delsteg (IRS-2) påverkar både kvinnlig repro-
duktion och energiomsättning [28]. Dessutom har leptin en
liknande dubbel roll för reglering av såväl reproduktion (ova-
riell funktion) som kaloriintag [10]. Insulinsignalering spelar
även en viktig roll för inflytande på reproduktion och livs-
längd hos lägre djur, vilket sannolikt fungerar på ett liknande
sätt hos människa [29, 30].

Slutsatser
Det har med stor sannolikhet förekommit en lång evolutionär
anpassning av reproduktionsvillkor till programmering för
åldrande och potentiell livslängd [31-33]. Nutritionsstatus
kan påverka reproduktiva mekanismer liksom åldrandet i sig
[34, 35]. En adekvat nutrition och kaloribalans är väsentlig
för fertiliteten, annars kan denna tillfälligt eller mer perma-
nent sättas ur spel. Reproduktionen förefaller ha ett biologiskt
pris, mest tydligt för kvinnor som lever under sämre sociala
villkor [19]. Av dessa skäl är det viktigt att WHOs målsätt-
ning om en god social och reproduktiv hälsa blir en realitet för
både kvinnor och män [36]. Detta kan ha stor betydelse för
hälsan hos kommande generationer genom inverkan på bl a
fetal programmering. En väl implementerad familjeplanering
kan i samverkan med en mer rättvis fördelning av resurser
möjliggöra den demografiska övergången från ett samhälle
med hög nativitet och mortalitet till ett samhälle med optimal
balans mellan nutrition, reproduktion och livslängd.
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SUMMARY

The biological triangle of life – interaction between
nutrition, reproduction and longevity

Peter Nilsson
Läkartidningen 2001; 98: 1797-1800

Reproduction, nutrition and longevity are interre-
lated phenomena in the evolutionary shaping of 
living creatures, including man. For example, if nu-
trition is compromised, reproductive capacity is di-
minished in order to not threaten the life of a female
mammal and her fetus by potential starvation
during pregnancy. It has also been shown in both
animal models and observational studies of wo-
men in historical cohorts that an inverse correlation
seems to exist between the number of progeny
(children) and longevity. This may represent ex-
amples of the so-called “disposable soma hypoth-
esis” as outlined by Kirkwood for the understan-
ding of biological modeling of longevity in relation
to reproductive success. The implications of these
hypotheses could be found in clinical medicine,
e.g. in the understanding of aging processes or re-
productive problems. Special attention has been
focused on the impact of fetal malnutrition on fu-
ture risk of biological disturbances, including in-
creased risk of cardiovascular disease, premature
aging and cessation of reproductive capacity.
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