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❙ ❙ I detta nummer av Läkartidningen beskriver Johan Eriks-
son sin nyligen publicerade studie där han visar att låg födel-
sevikt samt andra mått på icke-optimal tillväxt under gravi-
diteten medför en ökad risk för koronarsjukdomar i vuxen ål-
der. Erikssons studie, som även bidrar med ny kunskap om
hur tillväxt under barndomen påverkar insjuknanderisken,
följer i en lång rad av såväl svenska [1] som internationella [2]
studier som visar på samband mellan fostertillväxt och sjuk-
lighet senare i livet.

Hypotesen att fetal tillväxt har betydelse för sjuklighet i
vuxen ålder har framförts framför allt av Barker [3]. Den bio-
logiska förklaringsmodellen till den s k »programmeringshy-
potesen« är att undernäring under fostertiden permanent för-
ändrar organstruktur, fysiologi och metabolism, vilket predis-
ponerar för hjärt–kärlsjuklighet och andra relaterade sjukdo-
mar senare i livet. I de studier som har undersökt sambandet
mellan fetal tillväxt och senare hjärt–kärlsjuklighet har man
framför allt använt sig av låg födelsevikt som ett mått på un-
dernäring under fostertiden, även om andra antropometriska
mått på det nyfödda barnet, såsom huvudomfång och ponde-
ralindex (en kvot mellan födelsevikt och längd), också har an-
vänts. Låg födelsevikt och de antropometriska måtten har vi-
sat sig vara associerade med bl a hjärtinfarkt, slaganfall, högt
blodtryck och diabetes. Det har till och med föreslagits att »fe-
tal programmering« påverkar civilstånd i vuxen ålder. Barn
som föds med låg födelsevikt har visat sig i högre grad än
andra vara ogifta som vuxna [4].

Kritik mot programmeringshypotesen
Att det finns ett samband mellan låg födelsevikt och risk för
hjärt–kärlsjukdom senare i livet har idag visats i många obe-
roende studier. Det är dock anmärkningsvärt att alternativa
förklaringsmodeller till programmeringshypotesen sällan
diskuteras.

Det har visats att nutrition under graviditeten påverkar fe-
tal tillväxt [5]. I de studier som har påvisat sambandet mellan
fetala faktorer och koronarsjuklighet är dock undernäring hos
barnet bara antagen och baserad på vikten eller kroppspropor-
tionen hos barnet. Det finns åtminstone två alternativa sätt,
som båda har empiriska data som talar för deras plausibilitet,
att förklara sambandet mellan födelsevikt och hjärt–kärlsjuk-

lighet i vuxen ålder. Dessa är faktorer i barndomsmiljön och
genetiska faktorer.

Faktorer i barndomsmiljön
Föräldrarnas socioekonomiska status är en av de mest univer-
sellt rapporterade faktorerna som påverkar barnets födelse-
vikt [5, 6]. Sociala förhållanden under graviditet och barndom
är starkt korrelerade [7], och ett flertal studier har visat ett
samband mellan sociala förhållanden i barndomen och koro-
narsjuklighet senare i livet, även sedan man tagit hänsyn till
social klass i vuxen ålder [8]. Dessutom har social bakgrund
stor betydelse för vilken social klass man uppnår i vuxen ål-
der. Förekomsten av viktiga riskfaktorer för koronarsjuklig-
het – som rökning, alkohol och övervikt – är också relaterade
till social klass [8]. I några studier har man försökt justera för
social klass under barndomen, och trots att de mått man har
använt är grova har sambandet mellan födelsevikt och koro-
narsjuklighet minskat något [1, 9]. 

Med ett bättre mått på socioekonomisk status är det kan-
ske möjligt att förklara en ännu större del av sambandet. Utan
tvivel kan faktorer i barndomsmiljön vara en potentiell förkla-
ring till sambandet mellan faktorer kring födelsen och koro-
narsjuklighet i vuxen ålder. Denna möjlighet har inte stude-
rats tillräckligt [10].

Genetiska faktorer 
Ett kanske ännu större problem är att man inte har tagit hän-
syn till genetiska faktorer som kan påverka både fostertillväxt
och koronarsjuklighet. Omkring 50 procent av variationen i
födelsevikt beror på genetiska faktorer [11, 12]; även kardio-
vaskulära riskfaktorer och sjuklighet har en betydande gene-
tisk komponent [13-15]. Det är inte otänkbart att samma ge-
ner kan vara av betydelse för såväl födelsevikt som hjärt–kärl-
sjukdom. Ett exempel på en genetisk mediering av samban-
det mellan födelsevikt och senare hjärt–kärlsjuklighet kan
vara via preeklampsi (graviditetsinducerad hypertoni i regel i
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kombination med proteinuri), ett tillstånd som delvis beror på
ärftliga faktorer [16]. Preeklampsi är en av de mest kända
riskfaktorerna för fetal tillväxthämning [17], och flickor som
föds med intrauterin tillväxthämning löper en högre risk att
senare insjukna i preeklampsi [18]. Kvinnor med preeklamp-
si löper större risk att få essentiell hypertoni [19]. 

En undersökning från Skottland har nyligen visat att risken
för ischemisk hjärtsjuklighet var förhöjd hos kvinnor som haft
en förlossning med ett lågviktigt barn, för tidig förlossning
och preeklampsi [20]. Således, barn till kvinnor med pre-
eklampsi är oftare tillväxthämmade i fosterlivet och har san-
nolikt en högre (genetisk) risk att utveckla hypertoni senare i
livet. Man har även observerat att variation i insulingenen är
associerad med fetal tillväxt [21]. Denna observation har ge-
nererat antagandet att genetiskt orsakad insulinresistens kan
förklara en del av sambandet mellan låg födelsevikt och dia-
betes, hypertoni och kardiovaskulära sjukdomar.

Tvillingstudier
Tvillingsyskon har vuxit upp tillsammans, och enäggstvil-
lingar har identisk genetisk uppsättning. Tvillingstudier kan
med andra ord belysa om sambandet mellan tillväxthämning
och koronarsjuklighet beror på svält under fostertiden, gene-
tiska faktorer eller tidiga uppväxtfaktorer. Om låg födelsevikt
ökar risken för sjukdom både inom tvillingpar och i jämförel-
se mellan tvillingar som inte är släkt med varandra är detta ett
starkt bevis för att fostertillväxt i sig är av betydelse för
hjärt–kärlsjuklighet (programmeringshypotesen). Alterna-
tivt, om det finns ett samband i jämförelsen mellan obesläk-
tade individer men inte i jämförelse inom ett tvillingpar, tyder
detta på att genetiska och/eller tidiga barndomsfaktorer är av
betydelse. Slutligen, om vi finner ett samband i jämförelse
mellan obesläktade individer, ett svagare samband hos två-
äggstvillingar, men inget samband i jämförelsen mellan en-
äggstvillingar, innebär detta att genetiska faktorer är en trolig
orsak till sambandet mellan födelsevikt och sjuklighet. 

Vi publicerade nyligen en artikel där vi använde det svens-
ka tvillingregistret för att studera sambandet mellan fetala
faktorer och hjärtinfarkt [22]. I likhet med tidigare studier
fann vi att individer med hjärtinfarkt hade lägre födelsevikt
vid jämförelsen med obesläktade individer. När vi däremot
gjorde jämförelserna inom tvillingparen påverkade varken
födelsevikt eller andra födelsekarakteristika risken för hjärt-
infarkt. Dessa resultat tyder alltså på möjligheten att gene-
tiska faktorer och/eller tidiga miljöförhållanden medierar
sambandet mellan antropometriska mått vid födelsen och
hjärtinfarkt. Liknande resultat har rapporterats från andra tvil-
lingstudier som har studerat sambandet mellan födelsevikt
och blodtryck: när man tittar på hela tvillingpopulationen
finns det samband, men när man jämför inom tvillingpar (spe-
ciellt inom enäggstvillingpar) kan man inte längre säkerställa
ett samband mellan födelsevikt och blodtryck [23-25]. Två
mindre studier har dock visat andra resultat [26, 27]. 

Alla samband ännu inte helt klarlagda
Det är idag klarlagt att det finns ett samband mellan antropo-
metriska mått hos det nyfödda barnet och risk för senare
hjärt–kärlsjuklighet. Men om dessa samband kan förklaras
med näringsbristen under fostertiden, förhållanden i barndo-
men och/eller genetiska faktorer är enligt vår mening ännu
inte klarlagt. Det finns mycket som tyder på att sambandet åt-
minstone delvis medieras av genetiska faktorer, kanske även
av förhållanden i barndomen. Det av Eriksson rapporterade
sambandet att låg födelsevikt i kombination med snabb till-
växt under barndomen ökar risken för hjärt–kärlsjukdomar
kan alternativt förklaras av genetiska faktorer, som exempel-
vis medieras via en preeklampsiinducerad tillväxthämning.

Likaledes kan vi inte utesluta att kombinationen av låg vikt
vid 1 års ålder och sämre tillväxt i barndomen ökar risken för
hjärtinfarkt på grund av sociala faktorer. Under alla förhållan-
den är det för tidigt att ge några riktlinjer eller rekommenda-
tioner med syfte att påverka miljontals barn och föräldrar. 
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