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Abstract 
 
The aim of this literature review was to study the genetic predisposition to common obesity. 
Obesity is a major global health concern and is reaching epidemic proportions in both 
developed and developing countries significantly increasing morbidity and mortality rates. 
Many illnesses and diseases are linked to obesity such as ischemic cardiac disease and stroke, 
which are the two most common causes of death globally.   
 
Through twin-studies, the heritability of obesity was recognised, and forms the basis for the 
study into the genetics of obesity. Early focus was given to the candidate gene approach 
involving genes in energy homeostasis. This revealed several rare monogenic forms of obesity 
as well as a better understanding of syndromic obesity. The introduction of genome wide scan 
association studies helped to identify several loci linked to common obesity.  However, there 
still is a major gap in the literature between the estimated heritability and the genetic 
contribution to common obesity, otherwise known as “the missing heritability”. 
 
There are a range of methods used to study the complex trait of common obesity. Some 
suggest that common obesity is due to single nucleotide polymorphisms through the genome. 
These polymorphisms may represent common variants or rare variants. With the decreasing 
cost of sequencing techniques, it is now easier to study bigger populations and larger areas of 
the genome. This allows for a better understanding of both the common and uncommon 
variants, and their role in complex traits. A different approach focuses on studying epigenetics, 
epistasis and gene-gene interactions.  These are still in the initial phases of development and 
there is a need for further study into these complicated mechanisms. With declining costs and 
improved knowledge of epigenetics, epistasis and gene-gene interactions, our understanding 
of the genetic contribution to common obesity will increase further. 
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1. INNLEDNING 
 
Med denne litteraturstudien ønsker jeg å studere det genetiske bidraget til vanlig fedme. 
Tvillingstudier har vist at overvekt og fedme kan ha en sterk genetisk komponent (1). Bedrede 
og stadige billigere teknikker for å studere gener har medført at man har oppdaget en rekke 
gener som er assosiert med høy body mass index (BMI). Men i de tilfellene hvor man finner 
en helt klar, betydelig genetisk komponent, forklarer dette likevel bare en brøkdel av fedme-
fenomenet. 
 
Jeg vil med denne oppgaven beskrive utbredelse av overvekt og fedme og ta med generell 
kunnskap rundt årsaker og patogenese. Videre vil jeg kort greie ut om genetisk fedme-
forskning fram til i dag. I hoveddelen gjøres det rede for genetiske begreper og 
forskningstekniker, etterfulgt av status innen fagfeltet pr. i dag. Avslutningsvis drøftes 
materialet, og framtidsutsikter for genetisk fedme-forskning vil bli belyst.  
 
 
1.1    Morbiditet, mortalitet og status i dag 
 
Fedme er assosiert med en signifikant økning av morbiditet og mortalitet (2). I dette bildet 
rager ischemisk hjertesykdom og slag høyt, og ligger på henholdsvis første og andre plass 
over de vanligste dødsårsakene i verden (3). Fedme var tidligere assosiert med høy 
sosioøkonomisk status. Denne betraktningen har imidlertid endret seg, og fedme beskrives i 
dag som en global epidemi hvor den mest dramatiske økningen ses i utviklingsland (4). I noen 
utviklingsland øker prevalensen av fedme raskere enn den historisk sett har gjort i vestlige 
land (5). På verdensbasis har antall mennesker med fedme fordoblet seg siden 1980.  
 WHO tar i bruk Body Mass Index (BMI), dvs. vekt i kg/m^2, når de definerer 
overvekt. BMI>25 kg/m^2  defineres som overvekt og BMI>30 kg/m^2som fedme. WHOs 
estimat fra 2008 angir at 1,4 milliarder mennesker, 20 år og eldre, er overvektige. Av disse 
har ca. 0,5 milliarder overvekt som defineres som fedme. I 2012 var det mer enn 40 millioner 
barn under 5 år med overvekt eller fedme.  Fedme hos barn er en global helsekrise og fedme-
epidemien vil bare fortsette å vokse. Globalt er overvekt og fedme i høyere grad assosiert med 
dødsfall enn undervekt. Overvekt og fedme kan forebygges og behandles (6) (5). 

 
 

1.2    Hvorfor og hvordan legger man på seg? 
	  
Menneskets levevaner, fra jeger- og samlerkultur til globalisering av matproduksjon, har 
endret seg dramatisk. Flere evolusjonsteoretikere har forsøkt å forklare vektøkning ut i fra 
nettopp et evolusjonært perspektiv. En hypotese, «The trifty phenotype hypothesis», tar 
utgangspunkt i fosterets tilpasningsevne til et miljø med begrensede ressurser. Innstilling av 
adekvat vekstmønster med f.eks. lavere metabolsk aktivitet vil i så tilfelle kunne anses som 
gunstig for individet. Problemet blir imidlertid hvis individet med begrensede ressurser skulle 
eksponeres for rikelig med ressurser. «The thrifty gene hypothesis» tar utgangspunkt i at 
mennesket gjennom tidene har hatt varierende tilgang på ressurser. Akkumulering av energi i 
perioder med god tilgang ville derfor være en gunstig egenskap. «The trifty epigenome 
hypothesis» integrerer begge overnevnte hypoteser hvor både metabolske tilpasninger in utero 
og evolusjonær innvirkning på genomet er avgjørende (7).  
Overvekt kan være assosiert med:  

- Medikamenter, for eksempel bruk av antiepileptika eller antidepressiva.  
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- Neuroendokrin sykdom som cushing sykdom, polycystisk ovariesykdom eller 
hypothyreodisme.  

- Adenovirus-infeksjon  
- Etnisitet. 
- Monogen arv eller som ledd i polygen arv.  

Imidlertid er livsstil og diett de viktigste etablerte årsakene til overvekt. Man ser i vår tids 
livsstil en kostholdstrend mot at større porsjoner blir inntatt i et måltid, fast-food blir en 
hverdagsløsning og matvarer har høyere energitetthet og glykemisk indeks. Dette skjer 
samtidig som energibesparende hjelpemidler og skjermbruk (TV, datamaskin, nettbrett, 
smart-telefoner etc.) bidrar til en mer inaktiv livsstil (8). 

Termodynamikkens første hovedsetning sier at energi ikke kan tilintetgjøres, kun gå over i 
andre former. Med andre ord er basis for utvikling av overvekt og fedme at energiinntak må 
overstige energiforbruk. Det å bruke termodynamikken alene som forklaringsmodell for 
overvekt er imidlertid ikke uproblematisk. Studier har blant annet vist at ved vektøkning eller 
vektreduksjon vil man ha en kompensatorisk endring i energiforbruk. Det virker som om 
organismens energiforbruk tilpasser seg individets ”normalvekt”. Langtidseffekten ved 
behandling av vil dermed bli svak (9). Energiforbruket påvirkes i størst grad (70%) av basale 
homeostatiske metabolske prosesser, 10% av forbruket gjennom termisk respons på mat og 
det resterende gjennom aktivitet og trening (10). 

 
 

1.3    Energihomeostase 
	  
Energihomeostase reguleres av et intrikat nettverk av afferente og efferente signaler, samt et 
sentralt kontrollsenter som integrerer informasjonen. Dette involverer kompliserte prosesser 
som energiutnyttelse i form av opptak og fordøyelse, transport og lagring samt mobilisering 
og forbruk (10). 
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Fig.1. Apetittregulering. Figuren illustrerer hvordan oreksigener og anoreksigener påvirker 
appetitt (11). 
 
1.3.1     Afferente stimuli 
Via neurale kretser, samt hormoner og metabolitter i sirkulasjonen, vil fettvev og GI-traktus 
kunne stimulere energihomeostasen. Eksempelvis vil kontraksjon av magesekken stimulere 
sult og en matsøkende adferd, mens strekk av magesekken har motsatt effekt. Det er spesielt 
to hormoner som har fått stor oppmerksomhet når det gjelder afferent tilbakekobling: Det er 
Leptin og Ghrelin (10). 
Leptin minker matinntak og produseres hovedsakelig i fettvev. Produksjon og frigjøring av 
leptin stimuleres av matinntak, insulin, glukokortikoider og tumor-nekrosefaktor alfa. Ved 
overspising ses en markant økning av leptinproduksjon. Tilsvarende hemmes leptin av sult. 
Serumkonsentrasjon av leptin og BMI er tett korrelert (12). 
Ghrelin er med på å initiere matinntak. Hormonet er hovedsakelig er representert i 
magesekken og tolvfingertarmen. Konsentrasjonen øker og synker raskt, henholdsvis pre- og 
post-pranidalt (13). 

 
1.3.2     Sentral styring 
Sentralnervesystemets regulering av energihomeostase involverer flere anatomiske regioner 
og sirkulerende faktorer. Hypothalamus spiller en nøkkelrolle i forhold til individets 
energistatus. Dette gjelder ved integrasjon av afferente signaler, sentral prosessering av disse 
samt videre kognitiv og metabolsk respons.  
Oreksigener og anoreksigener er stoffer som henholdsvis stimulerer og hemmer matinntak. 
Disse stoffene kan blant annet være hormoner eller neurotransmittorer som er naturlige 
forekommende i kroppen, men kan også være medikamenter eller andre kjemiske tilførte 
substanser.  
 Nucleus arcuatus er en ansamling neuroner lokalisert til basis av hypothalamus hvor 
man finner både oreksigene og anoreksigene neuroner. De oreksigene neuronene frigjør 
neuropeptidene Neuropeptid Y (NPY) og Agouti relatert peptid (AgRP). De anoreksigene 
neuronene frigjør neuropeptidene kokain- og amfetaminregulert transkript (CART) og 
proopiomelanokortin (POMC). POMC gir opphavet til en rekke peptider med ulike effekter 
og kløyves blant annet til melanocytt-stimulerende hormon (MSH) som aktiverer 
melanokortin-4-reseptor (MC4R). Stimulering av MC4R reduserer appetitten.  
 De oreksigene og anoreksigene neuronenene påvirkes blant annet av afferente signaler 
og via sentrale neuroanatomiske koblinger. Eksempler på stoffer som direkte påvirker 
ekspresjonen av oreksigener og anoreksigener er leptin, insulin og grelin. Leptin og insulin 
øker ekspresjonen av POMC og CART, og hemmer ekspresjonen av AgRP og NPY. Dermed 
hemmer insulin og leptin appetitten.  Ghrelin øker appetitten ved å aktiverer NPY og AgRP. 
AgRP fungerer blant annet som antagonist på MC4R (12-18). 

Nucleus arcuatus har videre aksonal kontakt med andre sentrale områder, deriblant 
paraventrikulær nucleus og laterale deler av hypothalamus. I disse områdene blir henholdsvis 
anoreksigene hormoner som thyrotropin-frigjøringshormon og kortikotropin-
frigjøringshormon, samt oreksigene hormoner som orexin og melanokortin konsentrerende 
hormon produsert (17). 

I rhombencephalon har man en ansamling av nevroner som kalles nucleus tractus 
solitarius. Via det autonome nervesystemet med vagal stimulering har også disse neuronene 
en sentral rolle for energihomeostase (10). 
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1.3.3     Efferente mediatorer 
Etter integrasjon av afferente signaler og sentral prosessering initierer sentralnervesystemet en 
efferent respons. Energibalansen kan da påvirkes av neuroendokrine stimuli, endringer i 
metabolske parametere og endret matsøkende adferd. Eksempler på efferente signaler ser man 
blant annet ved symatikusaktivering av termogent vev som minker matinntak. I motsetning vil 
glukokortikoider stimulere matinntak grunnet mulig hemming av sympatikus (10). 
 
 
1.4     Klassisk fedme forskning  
	  
En rekke familie og tvillingstudier har estimert heritabiliteten av kroppsvekt. Det har vært 
variasjon i resultatene, men man regner likevel med at heritabiliteten er så høy som 40%-70 %.  
Man har imidlertid vist dramatisk endring i heritabilitet ved endring av miljøfaktorer som for 
eksempel trening (19).  Kandidatgenstudier har avdekket en rekke monogene fedmegener med 
høy penetrans. Disse genene kan imidlertid kun forklare en brøkdel av fedmeepidemien. 
Fokus for å studere komplekse fenotyper er derfor i stor grad erstattet med common disease – 
common variant (CD-CV) og common disease – rare variant (CD-RV) hypoteser. CD-CV 
hypotesen tar utgangspunkt i at summen av vanlige alleler med lav penetrans gir komplekse 
fenotyper. Derimot tar CD-RV hypotesen utgangspunkt i at sjeldne alleler med høyere 
penetrans forklarer komplekse fenotyper. I tillegg studerer man interaksjonene mellom gener, 
mellom gener og miljø og epigenetiske aspekter (19, 20). 

Fokus for forskning har i lang tid vært knyttet til fysiologien bak energihomeostase. Ved å 
forske på kandidat-gener har man funnet en rekke utgaver av monogen fedme. Ved å studere 
dyremodeller og tilsvarende homologe strukturer hos mennesker kom oppdagelsen av 
mutasjoner knyttet til omsetningen av Leptin. Dette gjaldt både mutasjon i Leptin-genet LEP, 
men også i leptinreseptor LEPR som gir en overvektig fenotype. Andre monogene fedme-
gener inkluderer mutasjoner i gener som koder for POMC og MC4R. Homozygote monogene 
årsaker til fedme har en sterk penetrans. Ved heterozygote mutasjoner for MC4R, LEP, LEPR 
og POMC er penetransen svakere og mindre uttalt. Ved å isolere gener knyttet til regulering 
av energihomeostasen økte entusiasmen for utvikling av medisiner som direkte kunne påvirke 
energisløyfen. Administrering av rekombinant leptin til dem med LEP-mutasjon og 
hypoleptinemi er en svært effektiv behandling. Imidlertid er LEP-mutasjonen svært sjeldent. 
Når det gjelder overvektige generelt er ikke problemet leptin mangel, men heller høye leptin 
nivåer og leptin resistens. Monogene former for fedme er svært sjeldent. De mest vanlige er 
MC4R mutasjoner med en polulasjonsprevalens på 0,05% og opp til 1-4 % av barn med 
fedme.  

Ved en rekke syndromer kan man se sykdomsgener knyttet til sentral apetittregulering. 
Resultatet blir hyperfagi og en overvektig fenotype.  Man har eksempler på autosomale 
dominante og ressesive samt x-bundne sykdomsgener. I mange tilfeller har man imidlertid 
ikke fastslått sykdomsgenet.  Et eksempel på syndrom er Prader-Willi som gir malformasjoner, 
kognitive defekter og uvanlig adferd i tillegg til ekstrem fedme (19). 
 

 
2. METODE: 
 
Gjennom en lengre periode har jeg lest artikler som involverer genetikk, fedme og en 
kombinasjon av disse. Tiden har gått med til å danne en faglig basis for å skrive oppgaven og 
formulere en problemstilling. Som ved de fleste andre medisinske fagfelt er genetikken også i 
stadig utvikling. Et ønske har derfor vært at tiden mellom innhøsting av artikler og det ferdige 
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produktet skulle være kortest mulig. De fleste artiklene er fra i år, men eldre artikler er også 
anvendt.  

For problemstillingen min er det i forskningsmiljøet mange uløste gåter og ulike 
hypoteser om det genetiske bidraget til vanlig fedme. Man er enige om at vanlig fedme er en 
kompleks fenotype som dannes av individets genotypiske grunnlag kombinert med 
miljømessige forhold (21). Det finnes ulike tilnærminger for å studere komplekse fenotyper. 
En vanlig tilnærming er at det genetiske bidraget enten skyldes en rekke vanlige alleler, en 
rekke sjeldne alleler eller en kombinasjon mellom genotypiske, miljømessige og epigenetiske 
interaksjoner (19, 20) (22). Fokuset mitt har vært nettopp disse tre hypotesene.  Artiklene er 
hovedsakelig hentet fra Pubmed, men jeg har også brukt Uptodate og WHOs hjemmesider.  
Søkeord for innledningen var blant annet «obesity» kombinert med søkeord som «evolution», 
«physiology», «phenotype», «morbidity» og «mortality». Artikler om mendelsk fedme har jeg 
søkt etter med søkeordet «obesity» i kombinasjon med ett eller flere av de følgende begreper:  
«POMC», «CART», «Leptin», «Ghrelin» og «monogenic». I hoveddelen er søkeord som 
«obesity» og «complex trait» satt sammen med en eller flere av «GWAS», «WES», «WGS», 
«epigenetic», «epistasis», «gene-enviroment interactions», «common variant», «rare variant» 
og «common disease». I tillegg undersøkte jeg referanselister på artiklene jeg gikk gjennom 
og innlemmet noen av dem. Dette gjorde jeg delvis for å komme til basis av forskningen, men 
også for å oppdage gode artikler. En del av artiklene og studiemetodene som er brukt gir gode 
objektive estimater hvor store populasjoner er studert og vitenskapen er reproduserbar. 
Imidlertid beskriver en del av artiklene forskning på et tidlig stadium, noe som gjør at det er 
varierende grad av usikkerhet knyttet til diverse funn. Resultatene vil av denne grunn sprike 
mellom statistisk signifikante funn og mer hypotese-preget viten. 
 
 
2.1     Forkortelser og genetisk fagterminologi. 
 
MAF  minor allele frequency: frekvensen av det minst 

vanlige allelet i en populasjon 
CV      Common variant har MAF > 5%  
RV       Rare variant har MAF < 1%  
Uncommon variant     har MAF mellom 1-5%  
Penetrans   andelen personer med en spesifikk genotype som 

utrykker en spesifikk fenotype.  
WGS    Whole - genome sequencing 
WES    Whole - exome sequencing 
NGS      Next generation sequencing 
SNP   Enbasevariasjon i DNA. Ca. 3,5 millioner SNPer 

pr. Genom, hvorav 10,000 er ikke-synonyme (20). 
CD-CV  Common disease - common variant hypotesen: 

Hevder at vanlig sykdom skyldes vanlige alleler. 
Enkeltvis har allelene liten til moderat effekt, men 
sammen får de en additiv effekt på fenotypen (23). 

CD-RV   Common disease - rare variant hypotesen: Hevder 
at sykdom / fenotype skyldes flere RV (23). 

GWAS   Genome wide association studies: En 
forskningsmetode som tar utgangspunkt i SNPer 
med MAF >5% for å lokalisere regioner i 
genomet assosiert med en fenotype.  Dermed 
effektiv for å studere CDCV hypotesen hvor man 
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antar at SNPer assosiert med en fenotype er i LD 
med det kausale genet (23) (24). 

LD   Linkage disequilibrium: Beskriver en utilfeldig 
nedarving av to eller flere alleler på forskjellige 
loci. Beskrevet på en annen måte kan ikke 
tendensen til nedarving beskrives ut i fra 
tilfeldigheter (25, 26).  

Kandidatgenstudier   Utgangspunktet er a priori kunnskap om 
kandidatgeners potensielle involvering i 
patogenesen av fenotypen (20). 

Gen-gen (GxG) interaksjon eller epistase:  Kombinasjon av alleler kan gi høyere eller 
mindre uttalt fenotype enn hva man skulle 
forvente fra effekt størrelsen, altså en ikke-additiv 
interaksjon (23). 

Gen-miljø (GxE) interaksjoner   Når et lokus gir ulike fenotypiske effekter i 
forskjellige miljøer (23). 

Effektstørrelse   For to alleler på et lokus representerer 
effektstørrelse gjennomsnittlig fenotypisk 
differanse (23). 

Heritabilitet Andelen av den fenotypiske variasjonen som kan 
tilskrives variasjon i genotypen (23). 
 

 
 
3.    RESULTAT 
 
 
3.1    Common disease – common variant 
 
Overvekt og fedme er vanlige fenotyper. Man har de siste årene forsøkt å finne ut om CD-CV 
hypotesen stemmer for denne fenotypiske variasjonen. GWAS er i dag den beste metoden for 
å undersøke CD-CV hypotesen (20). Totalt har man hatt fire bølger av GWAS studier hvor 
man har studert overvekt med stadig større populasjonsmateriale og flere nyoppdagede loci 
for hver runde. Av loci som er assosiert med sårbarhet for fedme er i overkant av 70 ulike 
oppdaget (27, 28). Spesielt to loci synes å påvirke sårbarheten for fedme. Dette er fat-mass 
and obesity assosiated gen (FTO) og alleler som ligger nær MC4R (29). 
 
3.1.1    FTO 
Studier har vist at FTO-genet er knyttet til appetitt og matinntak. GWAS studier identifiserte i 
-07 en SNP i FTO-genet som var assosiert med høy BMI. Assosiasjonen er reprodusert flere 
ganger med varierende resultat (30). I en studie hvor utgangspunktet var 13 kohorter med 
totalt 38,759 deltagere så man en økning av totalvekt på 3 kilo hos personer som var 
homozygote for risikoallelet i FTO (31). En annen studie som inkluderte nærmere 170.000 
individer viste 0,5 kilos økt kroppsvekt hos personer som var homozygot for risikoallelet i 
FTO-genet (32). 
 
3.1.2    Near MC4R 
Ved monogen fedme, beskrevet over, er MC4R mutasjon den vanligste årsaken. Ved hjelp av 
GWAS studier har man også identifisert assosiasjon mellom vanlige MC4R varianter 
og ”vanlig” fedme.  Man benevner loci som near MC4R, og man er usikker på om allelet 
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direkte påvirker MC4R (33). Effektstørrelsen av near MC4R på BMI er imidlertid kun 0,23kg 
m^2/allel (28). 

 
 

 

 
 

Fig 2. Loci, oppdaget ved GWAS-studier, som er assosiert med BMI, fettprosent, liv-hofte 
ratio og hofte-mål. (28) 

 
 
 

3.2    Common disease – rare variant 
 
NGS teknologier gir muligheten til å oppdage alle varianter, vanlige eller sjeldne, i 
populasjonen.   

Med heleksom sekvensering undersøker man varianter i exon regionene. Basis er 
antagelsen om at patogene områder sannsynligvis er lokalisert i exoner og ikke introner.  
Genomet inneholder omtrent 180,000 exoner i 23,500 gener. De kodende regionene utgjør ca. 
300 millioner basepar, noe som tilsvarer ca. 1 % av hele genomet. Sekvenseringsteknikken er 
derfor gunstig hvis man antar at sykdom i stor grad skyldes bidraget til UV eller RV.  WGS 
kan avdekke hele det genetiske spekteret for hver fenotype og kan derfor brukes både til 
CDCV og CDRV hypotesen (20).  

I en WES-studie så man en mulig link mellom protocaderin genene på 5q31 og 
ekstrem fedme. Studien inkluderte RV med en allelfrekvens < 1%. Effekten av genene er 
forventet å ha en moderat-høy biologisk effekt. I motsetning til i den generelle populasjonen, 
ser man hos gruppen med ekstrem fedme en økning på 1,9 ganger for ikke-benigne missense 
varianter for porocadherin genene (35). 
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3.3 Epigenetikk, epistase og gen-miljø interaksjoner 
 
3.3.1    Epigenetikk 
Epigenetiken beskriver miljøpåvirkninger som gir forbigående eller permanente forandringer i 
gen-ekspresjonen. Kromatin spiller en nøkkel-rolle og kan modifiseres i respons på cellens 
behov. Dette gjelder ved regulering av gen-ekspresjon, reparasjon, replikasjon og DNA-
rekombinasjon.  Epigenetikken er involvert i cellens regulering av apoptose, proliferasjon og 
differensiering, og den har dermed en innvirkning på genomet.  Spesifikke epigenetiske 
modifikasjoner er bl.a. DNA- metylering av cytosin og acetylering av histoner samt via ikke-
kodende RNAer. Genekspresjonen er altså ikke et resultat av forandringer i DNA-sekvensen 
(36, 37). Disse epigenetiske forandringene oppstår hyppigst in utero eller i neonatal-perioden. 
Eksponering på et tidlig tidspunkt vil derfor kunne gi økt sårbarhet for sykdom senere i livet.  
Epigenetikken beskriver en utviklingsmessig plastisitet. De fleste endringer i ekspresjon er 
forbigående, men noen persisterer og overføres mellom generasjoner. Flere studier har vist en 
sammenheng mellom overvekt og epigenetiske forandringer. En studie målte DNA fra 
navlestrengen og fulgte populasjonen til fylte 9 år. Man studerte metyleringsmønseteret for 
promotere på en rekke kandidatgener ved fødsel og så en korrelasjon til fedme ved fylte 9 år. 
En annen studie fulgte en rekke overvektige gjennom en vekttapsintervensjon og klassifiserte 
dem i to grupper avhengig av totalt vekttap. I 5 ulike regioner lokalisert i eller nær AQP9, 
DUSP22, HIPK3, TNNT1 og TNNI3 gener ble det funnet ulikt metyleringsmønster for de to 
gruppene (36).  
 
3.3.2    Epistase 
Epistase er genotype-genotype interaksjoner. Teorien er at effekten til alleler avhenger av 
hverandre. På denne måten kan man ikke bare addere effektestimater fra ulike alleler assosiert 
med fedme, da man kan overse genetiske interaksjoner (36). 

En kasus-kontroll studie på kinesiske barn identifiserte at genetiske interaksjoner i INSIG-
SCAP-SREBP aksen økte risiko for fedme. INSIG-SCAP-SREBP aksen er kandidatgener for 
fedme da de er viktige for regulering av lipid syntesen. SREBP2 er viktig for sterol syntesen, 
og ubalanse kan medføre fedme. SREBP2 syntetiseres og lagres i endoplasmatisk retikulum 
og er avhengig av INSIG og SCAP for transport til golgi-apparatet. Av den grunn kan det 
være gunstig å studere hele aksen under ett i stedet for som uavhengige faktorer.  
Polymorfismene re9308762 i INSIG2 og rs1883205 i SREBP2 er tidligere blitt assosiert med 
høy BMI. Denne sammenhengen var ikke mulig å reprodusere i denne studien. Imidlertid fant 
man en signifikant interaksjon mellom tre gener. To av disse er polymorfismene beskrevet 
over, og den siste rs12487736 i SCAP (5).  
 
3.3.3    Gen-miljø interaksjon 
I en studie, hvor man analyserte 3 kohorter ble sammenhengen mellom inntak av frityrstekt 
mat, genetisk disposisjon for overvekt og BMI studert. Det genetiske utgangspunktet var 32 
SNPer assosiert med BMI.  Man så at den genetiske assosiasjonen til fedme økte med høyere 
inntak av frityrstekt mat.  I det samme studiet så man en signifikant interaksjon mellom inntak 
av frityrstekt mat og FTO genet (38). Andre studier har vist at foreldres sosioøkonomiske 
status kan interagere med rs9939609 polymorfismen i FTO genet (39). 
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4. DISKUSJON 
 
 
4.1    Common disease – common variant 
 
Man hadde store forhåpninger til GWAS sitt bidrag til fedmeforskningen og utvikling av 
behandling med individsspesifikk effekt. På tross av et stort antall loci med signifikant 
assosiasjon til sårbarhet for fedme er effekten av genene så liten at man kun kan forklare en 
fraksjon av variasjonen.  

Figur 2 viser 32 loci assosiert med BMI. Kombinert forklarer disse kun 1,45% av den 
fenotypiske variasjonen ved BMI, noe som tilsvarer ca. 2-4 % av heritabiliteten. 
 
 

 
 
Fig 3. Denne viser hvordan oppdagelsen av nye loci er korrelert med størrelsen av 

populasjonen man studerer. I tillegg ser man hvordan effektstørrelsen minker, noe som viser 
seg ved at variansen ikke øker parallelt med størrelsen på populasjonen (28). Figur 3. 
illustrerer at man ved å øke populasjonen vil finne flere alleler, men med lavere effekt (36).  
 
 
Å anvende identifiserte loci til å forutsi BMI har lite for seg. GWAS sitt viktigste bidrag til 
fedme-forskningen er sannsynligvis å ha gitt en dypere forståelse av fysiologiske mekanismer 
for overvekt og fedme (28) (34). 
 
 
4.2    Common disease – rare variant 
 
Det er mulig å tenke seg at RV bidrar i patogenesen til vanlige sykdommer. RV med høy 
penetrans spiller en viktig rolle i mendelske sykdommer og sjeldne utgaver av vanlige 
sykdommer. Evolusjonsteoretisk selekteres skadelige alleler vekk, noe som underbygger at 
allelene nødvendigvis må være sjeldne. Grunnet pris og tilgjengelighet på adekvate metoder 
for å studere RV har fokus til nå vært CV. Prisen på sekvensering har de siste årene falt 
dramatisk. Dette utvider muligheten for å studere blant annet komplekse sykdommer ved 
hjelp av WES og WGS (40) (41). WGS er en gyllen mulighet for å studere RV i komplekse 
sykdommer. Imidlertid er WGS fortsatt meget kostbart. I tillegg må populasjonen eller 
effektstørrelsen være veldig stor for å gi tilstrekkelig med statistisk kraft. Per dags dato har 
man ikke adekvate statistiske hjelpemidler for å øke styrken av funnene (40). 
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4.3 Epigenetikk 
 
Epigenetiske mekanismer er sannsynligvis involvert i utvikling av fedme. I så fall vil 
epigenetiske markører i framtiden være interessante for diagnose, prognose og eventuelt 
behandling av fedme (42). Epigenetikk er komplisert og det gjenstår et arbeid for å danne 
gode analyser. For å avdekke en eventuell sammenheng mellom epigenetiske modifikasjoner 
og endring i risikofaktorer for fedme trenger man store prospektive studier. Et generelt 
problem med globale metylerings-analyser er populasjonsstørrelsen, vevsspesifisiteten og 
relevansen til CV og RV. Det stilles svært høye statistiske krav når tusenvis av markører skal 
testes (42, 43). 
 
 
4.4 Epistase 
 
Når man studerer ulike allelers bidrag til heritabiliteten estimeres den direkte observerte 
effekten av allelene på den totale heritabiliten. Fokus for ”missing heritability” er i stor grad 
at forhold i genomet som enda ikke oppdaget har høye effektestimater. Imidlertid er det også 
en mulighet for at heritabiliteten i utgangspunktet er overestimert grunnet genetiske 
interaksjoner. Er dette tilfellet vil differansen mellom ”missing heritability” og forklart 
heritabilitet minke (36). Eksempelet med INSIG-SCAP-SREBP aksen i metodekapittelet viser 
hvordan assosiasjonen til enkeltgener ikke var kraftig nok, men ved å studere dem sammen 
fant man en klar sammenheng. En mulighet er at dette skyldes nettopp epistase (5). 

 
 
4.5 Gen-miljø interaksjon 
 
GWAS studier har de siste årene bidratt til å avdekke en rekke genetiske varianter. Ved flere 
studier har man vist gen-miljø interaksjoner (GxE), men disse kan kun forklare en brøkdel av 
variansen. En mulighet er at man har en rekke uoppdagede interaksjoner som vil kunne 
forklare mer av variansen.  Kvantitative studier av genetisk variasjon kan objektiveres, 
systematiseres og reproduseres. Imidlertid krever studiet av miljøfaktorer en annen design. 
Dette er kvalitative studier som i mindre grad er reproduserbare. En annen hindring er å 
utelukke konfunderende variabler når man beskriver en spesifikk GxE interaksjon. Styrken til 
studiene vil imidlertid øke i takt med størrelsen på populasjonen man studerer (44). 
 
 
5. Konklusjon 
 
Ulike forskningsmiljøer har siden -90 tallet brukt mye tid og ressurser på fedme-forskning. 
Mye av utgangspunktet for den massive innsatsen bunner i høye heritabilitetsetimater basert 
på tvillingstudier. Man har ved flere anledninger vært svært optimistiske ved utviklingen av 
nye genetiske studiemetoder og oppdagelsen av gener assosiert med overvekt og fedme. De 
store resultatene ved studier av det genetiske bidraget til ”vanlig fedme” har imidlertid uteblitt. 
Mye av problemet i dag er begrensede studiemetoder som mange ganger er kostbare og 
omfattende å gjennomføre. 

I de siste årene har man sett en rekke ulike tilnærminger ved studier av komplekse 
sykdommer.  I oppgaven min har jeg nettopp tatt utgangspunkt i tre utbredte hypoteser ved 
studier av komplekse fenotyper. Som beskrevet ovenfor er resultatene sprikende. De befinner 
seg i område med reproduserbart statistisk signifikant materiale med liten effekt, til mer 
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hypotese-baserte enkeltstudier med moderat effekt. Framgangen i den genetiske forskningen 
er naturligvis tett korrelert med kostnaden av studiene. WGS og WES blir stadig enklere og 
billigere å utføre. GWAS studier har avdekket en rekke SNPer og forskning på epigenetikk, 
epistase og gen-gen interaksjoner er stadig i utvikling.  I naturvitenskaplig tradisjon vil det å 
løse opp et fenomen i små bestanddeler for og igjen innta et holistisk perspektiv kanskje også 
være den mest adekvate tilnærmingen for genetisk forskning på vanlig fedme. Ulike 
forskningsmiljøer med ulike studiefokus vil derfor kunne bidra til å avdekke mer av den 
mulige genetiske sårbarheten samt videreutvikle eller utvikle nye studie-metoder. Kanskje 
summen av ervervet kunnskap en gang i fremtiden vil kunne forklare en større del av det 
genetiske bidraget til vanlig fedme. Genetikken trenger tilførsel av mer kunnskap i dette 
viktige temaet i vår tid.   
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