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Fetma är en hälsofara som blivit allt mer påtaglig under de senaste åren. Miljö och livsstil har 
oftast utpekats som bovarna, studier har dock påvisat att även arv har en stor betydelse för 
uppkomsten av övervikt. 2007 hittade man genen FTO, som sedan dess har kopplats till fetma 
ett flertal gånger. Studier har visat att en mutation i genen innebär 1,67 gånger högre risk för 
fetma och cirka 3 kg mer i vikt.  

Hur FTO påverkar vikten är inte känt, men en trolig funktion är att den influerar 
regleringen av matintag, dock inte genom att själv direkt reglera matintaget utan snarare 
genom att påverka de gener som styr hur mycket man äter. Hypothalamus är den del i hjärnan 
som styr matintag främst genom att känna av energinivån i kroppen och baserad på det 
antingen signalera hunger eller mättnad. Det har tidigare visats att FTO uttrycks (mRNA; 
steget mellan DNA och protein) i hypothalamus och att uttrycket ökar vid matbrist och kan 
därmed vara kopplad till kroppens energibalans och baserad på den influera matintaget. 

I ett försök att karaktärisera FTOs roll in matintag användes två tekniker i denna studie, 
snitt av rått-och mushjärnor färgades för att kunna studera om FTO-protein fanns i 
hypothalamus. I båda arterna fanns FTO-proteinet främst i de delar av hypothalamus 
involverade i energibalansen vilket stöder tesen att FTO deltar i regleringen av energibalansen 
i kroppen. Att proteinet dessutom befann sig i samma utsträckning i hypothalamus hos både 
råttorna och mössen tyder på det har samma funktion och är viktig för överlevnad. 

Då FTO är kopplad till energibaserat matintag var det av intresse att  studera om den även 
hade någon annan funktion. Uttrycket av FTO (mRNA) mättes i amygdala (hos möss) vilken 
är den del av hjärnan som styr matintag pga. känslor t ex. stress eller belöning. FTO-uttrycket 
ökade kraftigt vid akut matbrist (12 h) medan förlängd svält (24 h) endast gav en liten 
höjning. Uttrycket av andra gener kopplade till matintagsreglering mättes och jag observerade 
att flera ”hunger”gener samt en ”mättnads”gen kopplade till kroppens energibalans (i 
hypothalamus) hade ökade uttryck vilket återigen implikerar att FTO snarare svarar på 
ändringar i energibalansen än på känslor. 

De data som jag fått fram stöder FTOs roll i energibalansen, men FTO kan inte 
exkluderas från att även ha en annan roll i matintagsreglering.  
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