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❙ ❙ Enligt den så kallade Barkerhypotesen utgör låg födelsevikt
ett mått på en icke-optimal tillväxt under fostertiden.   Denna
icke-optimala tillväxt medför enligt flera epidemiologiska
undersökningar en ökad risk för bl a hjärt–kärlsjukdomar i
vuxen ålder. Inte endast födelsestorleken påverkar hälsan i
vuxen ålder utan även tillväxten under barndomen. 

Låg födelsevikt kan också tänkas förorsakas av icke-opti-
mala socioekonomiska förhållanden, och argumentet har
framförts att låg födelsevikt eller dålig tillväxt under tidig
barndom kunde vara en följd av dåliga sociala förhållanden
enbart – inte av näringsbrist under fostertiden så som David
Barker ursprungligen föreslagit.

Tyvärr har dessa två åsiktsriktningar länge ansetts vara
oförenliga, och studier där såväl mått på socioekonomiska
förhållanden som tidig tillväxt samtidigt kunnat beaktas har
varit få. Därtill vet vi att sociala faktorer och livsstil i vuxen
ålder spelar en väsentlig roll vid uppkomsten av sjukdomar.

En viktig fråga är huruvida risken för hjärt–kärlsjukdomar
förutbestäms av faktorer som verkar under fosterstadium och
tidig barndom, och i vilken mån denna ökade sjukdomsrisk är
beroende av socioekonomiska faktorer. Vi bör komma ihåg
att dessa variabler inte utesluter varandra utan kan samverka
under sjukdomsförloppet och vid uppkomsten av sjukdomar.

I vår nyss publicerade studie [1] har vi följt upp en kohort
finländska män födda vid Helsingfors universitets central-
sjukhus mellan åren 1934 och 1944. Denna kohort har tidiga-
re beskrivits i Läkartidningen 47/2001. För dessa män före-
ligger detaljerade uppgifter från förlossningsberättelserna om
tidiga kroppsproportioner, längd- och viktutveckling upp till
tolv års ålder. Därtill finns uppgifter om skolgång och utbild-
ning samt inkomst i vuxen ålder. Information om föräldrarnas
socioekonomiska status under männens barndom finns lik-
som information om deras egen socioekonomiska status i
vuxen ålder.

Tidigare fynd beträffande födelseproportioner och koro-
narsjukdom kunde bekräftas. En ökad risk för koronarsjuk-
dom var förknippad med ett lågt ponderalindex (födelsevik-
ten dividerad med längden i kubik) och med en låg vikt vid ett
års ålder. Dessa fynd var inte oväntade.

Dessutom noterades att låg socioekonomisk status såväl
under barndomen som i vuxen ålder var förknippad med en
ökad risk för koronarsjukdom. Även låg inkomst- och utbild-
ningsnivå medförde ökad risk för koronarsjukdom. Dessa va-
riabler är dock kraftigt associerade med varandra och följakt-
ligen delvis beroende av varandra. Av dessa socioekonomis-

ka variabler var såväl utbildningsnivån som den socioekono-
miska ställningen i vuxen ålder självständiga förklarande va-
riabler. Även den sociala bakgrunden var av betydelse. En-
dast 12 procent av de pojkar som hörde till den lägsta social-
klassen under barndomen uppnådde en högre utbildningsni-
vån. Motsvarande siffra var 37 procent i de övriga grupperna.
Med andra ord verkar den sociala bakgrunden vara av stor
vikt på grund av den starka associationen med uppnådd ut-
bildningsnivå.

Kan vi minska risken för koronarsjukdom genom att öka
inkomstnivån bland låginkomsttagare? På basen av de nyli-
gen publicerade fynden verkar detta inte vara fallet. Inkomst-
nivån i vuxen ålder verkar vara orelaterad till risken för koro-
narsjukdom – då utbildningsnivån beaktas samtidigt.

Fynden har väckt mest uppmärksamhet på grund av den
starka interaktionen mellan socioekonomiska faktorer och
antropometriska mått vid födseln och under tidig barndom.

Som tidigare konstaterats var ett lågt ponderalindex vid
födseln klart associerat med en ökad risk för koronarsjukdom.
Emellertid kunde detta samband konstateras endast bland de
män som hade låg socioekonomisk status i vuxen ålder. Man
kan också vända på steken och konstatera att en låg social-
klass i vuxen ålder är en riskfaktor för koronarsjukdom men
främst bland män som fötts magra.

Betydelsen av dessa fynd kan ses från många olika perspektiv.
Denna studie påvisar att såväl tidiga biologiska och socioeko-
nomiska faktorer som faktorer under vuxen ålder är av bety-
delse för uppkomsten av koronarsjukdom. Detta innebär att
endast genom att beakta såväl biologiska som socioekono-
miska faktorer samtidigt har vi en möjlighet att få mer kun-
skap om uppkomsten av sociala ojämlikheter i hälsa och sjuk-
dom.

I denna epidemiologiska studie kunde det klart konstateras
att en ökad risk för koronarsjukdom var associerad med låg
utbildningsnivå, låg socialklass och låg inkomst speciellt
bland de män som var födda magra. Män som inte var magra
vid födseln var tämligen väl skyddade mot de negativa effek-
ter en låg socioekonomisk status kunde tänkas medföra.
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