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KLINIK OCH VETENSKAP Ultraljudsbild av foster
med nackuppklarning (NUPP), graviditets-
vecka 11. Sidan 3460

Inovembernumret av Archives of Disease in
Childhood, en ledande pediatriktidskrift, på-
talar endokrinologen Shahrad Taheri sam-

bandet mellan sömnbrist och barnfetma. Indi-
cierna på att för lite sömn är en bidragande fak-
tor till övervikt hos barn är så starka att en folk-
hälsokampanj för att sova mer är motiverad.

Minst 13 stora populationsstudier visar på en
stark koppling mellan risken för övervikt och
för lite sömn även om man korrigerar för livs-
stilsfaktorer som TV-tittande.

Sambandet är tydligast hos förskolebarn där
sömnbrist predisponerar även för övervikt på
längre sikt.

E ftersom tillgängliga data talar för att barn
och tonåringar sover allt mindre samti-
digt som överviktsproblemen ökar är det

lätt att misstänka att det finns ett direkt sam-
band mellan sömnbrist och övervikt.

En biologisk förklaring till detta kan vara hur
de aptitreglerande hormonerna leptin och

ghrelin påverkas av sömn. Hormonerna har
delvis antagonistiska effekter. Leptinet ut-
söndras av fettceller, och låga leptinnivåer, som
signalerar energibrist, ökar aptiten. Ghrelinet
utsöndras av magsäcken när den är tom. Nivå-
erna är högst före måltid, och höga ghrelin-
nivåer stimulerar aptiten.

R edan en måttlig sömnbrist både sänker
nivåerna av leptin och höjer utsöndring-
en av ghrelin. Effekten är inte bara en

ökad aptit utan även ett starkt sug efter kalori-
rika födoämnen.

Att barn och ungdomar sover mindre idag
brukar förklaras med att den tid som ungdomar
ägnar åt elektroniska medier  som TV, dator-
spel och mobiltelefoner tar tid från nattvilan.

D et beteendet är svårt att ändra, och där-
för har vi enligt Taheri inte råd att vänta
tills kausalsambandet mellan sömnbrist

och fetma bevisats utom allt tvivel.

Sömnbrist bakom barnfetma
»Minst 13 stora po-
pulationsstudier vi-
sar på en stark
koppling mellan ris-
ken för övervikt och
hur mycket man so-
ver även om man
korrigerar för livs-
stilsfaktorer som
TV-tittande.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

KULTUR Problema-
tisk psykiatri ge-
nom åren. 
Hypnos är en inte
helt vetenskapligt
klarlagd behand-
lingsform för att ta
bort minnesblock-
eringar, fobier och
manier. Här»Hyp-
notisk seans«  av
Richard Berg från
1887. 




