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Generna 
som styr
anorexin

Ätstörningar påverkar både  
ämnesomsättning  
och psyke.
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YLIGEN RINGDES JAG upp av 
pappan till en nyinsjuknad 
14-årig � icka, som frågade om 
det var normalt att hon inte 
ville prata om sin rädsla för 
att äta, och inte ville se att det 
fanns något problem alls. Ty-
värr helt normalt, svarade jag. 
Sådant har tidigare setts som 
bie� ekter av svält eller som 
rotade i psykologi: vilja att gå 
ner i vikt eller rädsla för att 
gå upp, av något psykologiskt 

skäl där det � nns olika förkla-
ringsmodeller. Och visst är det 
psykologi för den drabbade; 
det � nns en stark ångest inför 
att äta och en rädsla för att 
vikt och kropp ska bli större, 

men kanske är roten åtmins-
tone delvis en annan. En stor 
internationell studie i Nature 
Genetics, under ledning av 
professor Cynthia Bulik och 
där jag är en av medförfattar-
na, ser ut att bekräfta en bild 
som växt fram under ett antal 
år, nämligen att tendensen till 
en del egenheter hos anorexi 
(se nästa sida) kan ligga i 
generna. Att anorexi, liksom 
många andra psykiatriska 
sjukdomar, delvis är ärftligt 
har vi vetat länge, men tills 
nyligen har det varit oklart 
vilka de genetiska faktorerna 
är, alltså vilka gener och gen-
uttryck som är ansvariga. 

Smalhetsideal och diethets 
har fortfarande stor betydelse: 
förutom att bidra till mångas 
kroppsmissnöje och känsla 
av att aldrig duga, så är en 
period av bantning ofta den 
utlösande faktor som startar 
en utveckling in i anorexi eller 
annan ätstörning. Men alla 
som bantar får inte ätstörning, 
och det är här genetiken kan 
bidra med en pusselbit.

ÄTSTÖRNINGSFORSKNING ÄR 
spännande just nu eftersom 
psykiatrisk genetik har tagit 
stora kliv framåt, i och med så 
kallade genome-wide associ-
ation-studier (GWAS). Dessa 

har varit svåra att genomföra 
tidigare eftersom de kräver 
ett väldigt stort antal försöks-
deltagare. Man jämför hela 
genuppsättningen mellan en 
grupp som någon gång drab-

bats av en viss sjukdom och en 
kontrollgrupp som inte gjort 
det. Analysen består då av cir-
ka en miljon statistiska tester. 
För att de genetiska markörer 
som skiljer sig åt mellan grup-
perna ska vara ”statistiskt 
säkerställda” och inte bero på 
slumpen så krävs väldigt stora 
stickprov. Det man får fram 
är ett så kallat Manhattan-
diagram (eftersom det lite 
liknar Manhattans stads-
siluett) där man hoppas att 
några skyskrapor sticker 
upp över den statistiska 
signi� kansgränsen.

I DEN NU publicerade 
studien är det åtta 
sådana skyskrapor, 
att jämföra med en 
enda i den föregående 
GWAS-studien på 
anorexi. Man väntar 
sig att det i framtiden 
kommer att visa sig 
vara hundratals eller 
tusentals gener som 
bidrar till risk för 
anorexi.

De åtta trä� arna 
är viktiga, men bara 
början. Studien inne-
håller också analyser 
där man med so� sti-
kerade biostatistiska 
metoder har utnyttjat 
information även under 
signi� kansstrecket och till 
exempel beräknat gene-
tiska korrelationer där man 
sätter genetiken i samband 
med andra egenskaper. Resul-
taten kan tolkas som att delvis 
samma gener bidrar till både 
anorexi och det man sätter 
det i samband med. Mönstret 
kan sammanfattas som att den 
genetiska grunden till anorexi: 

1. Överlappar med andra 
psykiatriska störningar som 
tvångssyndrom, depression, 
ångest och schizofreni. 

Det här är Anorexia 
nervosa

Anorexia nervosa 
kännetecknas av 
avmagring, rädsla 
för viktuppgång och 
ett stört sätt att se 
på sin egen kropp. 
Man lider ofta sam-
tidigt av till exempel 
depression, ångest, 
och/eller tvångs-
mässighet. 

Många blir friska, 
men en grupp 
patienter får ett 
kroniskt förlopp 
som färgar hela 
livet, och anorexi 
är den psykiatriska 
sjukdom som har 
högst dödlighet. 

Vi vet i dag alltför 
lite om hur anorexi 
ska behandlas och 
ny kunskap är där-
för viktig. Även om 
personer med ano-
rexi är en minoritet 
av dem som drab-
bas av ätstörning 
(fler får till exempel 
bulimi, hetsätnings-
störning eller olika 
blandformer) så är 

↓

Alla som bantar �år inte 
ätstörning och det är här
genetiken kan bidra.

det en mycket svår 
sjukdom med otill-
räckliga behand-
lingsresultat. 

Anorexi debu-
terar oftast under 
tonåren och drab-
bar oftast flickor/
kvinnor, men kan 
förekomma oavsett 
kön och ålder. Ano-
rexi har en genom-
gripande påverkan 
på både fysisk och 
psykisk utveckling, 
närstående drabbas 
hårt, och samhälls-
kostnaderna är 
stora. Anorexi är 
delvis ärftligt, och 
förklaras enligt 
tvilling studier till 
50-60 procent av 
genetiska faktorer. 

Anorexi kan kän-
nas som en svår-
begriplig sjukdom, 
som har ett antal 
egenskaper som 
vi inte haft någon 
helt tillfredsstäl-
lande förklaring 
till tidigare. Den 
förknippas allmänt 
med orealistiska 
smalhetsideal och 
kroppshets, men 
personer som 
drabbas svälter 
sig långt utöver 
hur fotomodeller 
brukar se ut. De kan 
också hamna i så 
stark svält att de 
uppenbart är svårt 
sjuka, och känns 
för närstående 
som helt föränd-
rade människor 
som tagits över 
av en tyrannisk, 

tvingande kraft (de 
upplever det ofta så 
själva också). Och 
ändå kan de hävda 
att de inte är sjuka 
och inte behöver 
hjälp. Eller så vill 
de bli friska men 
kan inte tvinga sig 
att gå emot sjuk-
domen. Hunger kan 
göra dem lugna och 
samlade, snarare än 
okoncentrerade och 
på dåligt humör som 
de flesta av oss. 

Personer med 
anorexi har också 
en förmåga att gå 
ner i vikt och stanna 
kvar på en låg vikt, 
som de flesta av 
oss saknar, och de 
tränar ofta hellre än 
att äta trots att de 
är starkt avmagrade 
(sådant kan olyck-
ligt nog bidra till 
ett skimmer av 
beundransvärd 
självdisciplin som 
är högt värderad 
i vår kultur). Och 
de kan, när de får 
behandling och man 
försöker få upp dem 
i näring, få perioder 
av extremt snabb 
ämnesomsättning 
som försvårar 
viktuppgång. När 
behandlingen är 
avslutad har de 
sedan väldigt lätt 
att tappa vikt 
igen. Det är som 
att sjukdomen gör 
allt den kan för att 
försvara sig. 

Här finns 
hjälp

Är du orolig 
för att du 
eller någon 
i din närhet 
lider av en 
ätstörning? 
På atstor-
ning.se finns 
information 
om hur du 
söker hjälp.

N
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kan bli en negativ miljöfaktor 
i sig. Lagom är alltid bäst. Med 
den ökade kunskapen kan 

också vården bli bättre på att 
ge stöd i sådana här frågor, 
genom att klinisk genetik och 
genetisk vägledning byggs ut. 

DE KOMMANDE ÅREN kommer vi 
att se en stor expansion av vår 
kunskap om genetiken bakom 
ätstörning generellt, eftersom 
nya stora datainsamlingar 
ledda av Cynthia Bulik pågår 
eller är under uppsegling. Just 
nu pågår till exempel ett nytt 
stort projekt (Binge eating 
genetics initiative, www.
beginstudy.se) där vi nu vill 
engagera så många delta-
gare som möjligt som någon 
gång i livet haft bulimi eller 
hetsätningsstörning. I den här 
forskningen � nns alltid frågan 
om miljöns roll och interaktio-
nen mellan natur och kultur 
med. Dessa är mycket kom-
plexa samband och processer 
som vi bara är i början av att 
utforska och förstå, men det är 
en spännande tid. 

Andreas Birgegård är en av 
forskarna bakom studien som 
beskrivs i artikeln. Han är do-
cent vid Kunskapscentrum för 
ätstörningar och CEDI, Center 
for eating disorders innovation, 
på Institutionen för medicinsk 
epidemiologi och biostatistik 
och Institutionen för klinisk 
neurovetenskap vid Karolinska 
institutet.

en till stor del psykiatrisk 
åkomma. Man kan också tolka 
resultaten som att personer 
med risk för anorexi, även om 
de inte har sjukdomen just nu, 
bör undvika negativ energi-
balans; ett läge där man gör 
av med mer energi än man tar 
in, till exempel att banta eller 
träna överdrivet utan att äta 
tillräckligt. Vår hypotes är att 
det kan aktivera de meta-
bola faktorer som kan leda 
till en nedåtgående spiral in i 
anorexi. Genetisk risk betyder 
dock inte att man måste bli 
sjuk eller inte kan bli frisk, 
utan talar bara om sannolik-
het givet vissa förutsättningar. 
Det kan därför betyda att man 
bör vara vaksam om man haft 
anorexi eller tror sig ligga i 
riskzonen, baserat på familje-
historia eller egna erfarenhe-
ter. Ett exempel: Själv har jag 
en fot som jag � ck en besvärlig 
fraktur i för några år sedan, 
och sedan dess vet jag vad jag 
kan och inte kan göra för att 
undvika smärta. Det är en del 
av mitt medicinska arv som jag 
måste inlemma i livet för att 
fungera.

YTTERLIGARE EN FRÅGA är hur 
man ska se på anorexi som en 
”ärftlig sjukdom” i relation 
till sina barn. Centralt är att 
anorexi är mycket komplext 
och hänger ihop både med 
(minst) hundratals gener och 
med miljöfaktorer, och dessa 
interagerar med varandra. 
Inte alla som har sjukdomen 
har hög genetisk risk, och inte 
alla med hög genetisk risk har 
sjukdomen. Det � nns både 
skyddande och belastande 
miljöfaktorer, och sannolikt 
� nns det skyddande genetiska 
faktorer som vi ännu inte har 
kunskap om. Varken gener el-
ler miljö avgör ens öde, och en 
alltför stor oro och vaksamhet 

2. Också påverkar fysisk 
aktivitet, vilket kan hjälpa till 
att förklara varför personer 
med anorexi tenderar att vara 
mycket fysiskt aktiva.

3. Överlappar med egenska-
per som påverkar ämnesom-
sättning (metabolism), fetter 
i kroppen och antropome-
triska egenskaper (mått på 
kroppens storlek och form).

ANOREXI BÖR ALLTSÅ kanske 
betraktas som en ”metabo-
psykiatrisk” sjukdom, där 
både metabola och psykolo-
giska faktorer måste under-
sökas vidare. Kanske är det en 
störd ämnesomsättning som 
gör att personer med anorexi 
kan gå ner så mycket i vikt, 
uppleva svält annorlunda 
och må sämre när de äter. Vi 
vet inte exakt hur de meta-
bola faktorerna ser ut, men 
resultaten uppmuntrar starkt 
till fortsatt forskning. Och att 
samla många � er försöksdelta-
gare till större GWAS-studier. 
Stickprovet i den här studien 
är faktiskt ganska litet fortfa-
rande. Med större stickprov 
kan � er viktiga spår bli tyd-
liga, och precisionen i exakt 
vilka genetiska e� ekter som är 
centrala kommer att öka. 

Frågorna är fortfarande 
många, men lite kan man spe-
kulera om resultatens kliniska 

betydelse. Delvis understryks 
den redan kända betydelsen av 
att få tillbaka en normal vikt, 
och att inte avsluta behandling 
för tidigt, utan ge ämnes-
omsättningen en chans att 
komma i balans efter en lång 
period av obalans. Annars kan 
ett återfall i låg vikt vara svårt 
att undvika. Inom ätstörnings-
vården säger man ofta att 
”maten är medicinen”, vilket 
återspeglar hur klinisk klok-
skap ofta går före forskningen, 
men nu kan vi börja säga mer 
om hur och varför, vilket kan 
hjälpa till att utforma ännu 
bättre behandling. Därför är 
det också viktigt att påpeka 
att psykologins roll kvarstår, 
eftersom psykologiska meka-
nismer och terapeutiska tek-
niker fortfarande är centrala 
för att behandla anorexi. Man 
måste förändra beteende och 
samtidigt hantera ångest och 
andra psykiska svårigheter, 
och det görs bra i till exempel 
psykoterapi, måltidsstöd och 
familjebaserade interventio-
ner. Jag har hört anekdoter om 
att man tidigare har försökt 
behandla anorexipatienter 
med aptithöjande mediciner, 
vilket kan låta logiskt, men 
det är dömt att misslyckas 
eftersom det orsakar intensiv 
ångest – i ett fall ledde det till 
ett självmordsförsök. Det

Studien bakom rönen

I juli publicerades 
artikeln Genome-
wide association 
study identifies 
eight risk loci 
and implicates 
metabo-psychiatric 
origins for anorexia 
nervosa i tidskriften 
Nature Genetics. 
 Resultaten ba-
se ras på 16 992 
individer som 
någon gång har haft 
anorexi, och en 
kontrollgrupp med 
55 525 personer, 
från 17 länder. Den 
största delen sam-
lades in i Danmark, 
Sverige, Australien, 
Nya Zeeland och 
USA, inom ramen för 
projektet Anorexia 
nervosa genetics 
initiative, med stöd 
av The Klarman 
family foundation 
och i samarbete 
med arbetsgruppen 
för ätstörning inom 
ett internationellt 
samarbete om psy-
kiatrisk genetik, The 
psychiatric genetics 
consortium.

Studien är resul-
tatet av ett interna-
tionellt samarbete 
mellan hundratals 
forskare, under 
ledning av professor 
Cynthia Bulik. Hon 
har grundat Center 
of excellence for 
eating disorders vid 
University of North 
Carolina at Chapel 
Hill, och CEDI vid 
Karolinska institu-
tet, med stöd från 
Vetenskapsrådet.

↓

Det är också viktigt att
påpeka att psykologins roll 
vid sjukdomen kvarstår.

↓

Anorexi är mycket komplext 
och hänger ihop med både 
gener och miljöfaktorer.

genetiska släktskapet med an-
dra psykiatriska sjukdomar är 
lika tydligt som de metabola 
inslagen: det är fortfarande 
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