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Sammanfattning 

Barnfetma ökar i många delar av världen och är ett stort hälsoproblem. Att vara överviktig som barn 

är förenat med ökad morbiditet och ger också en ökad risk att bli överviktig som vuxen. Framförallt 

bukfetma har visat sig vara associerat med metabola syndromet och kardiovaskulär sjukdom. BMI 

används idag mycket kliniskt för att definiera och följa fetma men BMI tar inte hänsyn till 

fettdistributionen och referensvärdena för BMI ändras även under uppväxten. I litteraturen 

diskuteras alternativa antropometriska mått för att bäst hitta de barn som riskerar skadlig fetma. 

Målet med denna studie var att utröna vilket antropometriskt mått som bäst korrelerar med 

dyslipidemi.  

 

De olika antropometriska måtten (BMI, åldersjusterat BMI, bukomfång, midja/stuss, midja/längd) 

prövades mot olika blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, LDL/HDL, apolipoprotein A1, 

apolipoprotein B, apolipoprotein B/apolipoprotein A1) för att se om någon korrelation kunde påvisas 

hos en grupp överviktiga barn. Värdena på blodfetterna jämfördes även med en kontrollgrupp. 

 

Endast svag korrelation kunde påvisas hos ett fåtal av de antropometriska måtten och blodfetterna 

och förklaringsgraden var generellt låg i alla prövningar. Däremot visade studien att patientgruppen 

med överviktiga barn hade signifikant högre värden på blodfetterna, jämfört med kontrollgruppen. 

 

Studiens resultat bör tolkas med försiktighet eftersom det var dålig spridning i materialet och en 

starkare korrelation än vad studien visade, skulle kunna föreligga. Studien visar även att blodfetterna 

var påverkade hos dessa överviktiga barn trots deras unga ålder. 
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Inledning 

Barnfetma är ett stort problem i många delar av världen och har ökat dramatiskt (1)(2). Barn som är 

överviktiga löper stor risk att även bli överviktiga i vuxen ålder (3). Övervikt är ofta associerat till 

metabola syndromet och bland överviktiga barn är prevalensen av metabola syndromet stort globalt 

sett och ökar dessutom med ökad övervikt (4)(5)(6), det är således väldigt viktigt med strategier för 

att stävja denna ökning (7).  

 

Metabola syndromet är förekomsten av en samling faktorer som medför hälsorisker(8). Flertalet 

studier visar att det ger en ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes 

(9)(10)(11). Det har pågått en diskussion angående hur man ska definiera metabola syndromet hos 

vuxna (12)(13). Det är även omdiskuterat huruvida man ska definiera dessa riskfaktorer (bukfetma, 

dyslipidemi, nedsatt glukostolerans och hypertension) som ett syndrom 

överhuvudtaget(14)(15)(16)(18). Att förekomsten av dessa faktorer ger ökad morbiditet råder dock 

konsensus. Diskussionen handlar snarare om hur den exakta definitionen ska lyda samt vilka 

gränsvärden som ska användas (8)(12)(13). International Diabetes Federation (IDF) publicerade 2006 

en ny definition på metabola syndromet som ska vara lätt att tillämpa i klinisk praxis, i denna 

definition ingår bukfetma som ett obligat kriterium samt förekomst av minst två av följande 

riskfaktorer: förhöjda triglycerider, sänkta nivåer av HDL, hypertension samt förhöjt fasteglukosvärde 

(8).  Att central fetma är med som ett obligat kriterium beror på att många studier har visat att 

bukfetma är associerat med ökad risk för dyslipidemi, kardiovaskulär sjukdom och morbiditet, 

oberoende av generell fetma (19)(20) (21). 

 

När det gäller definitionen av det metabola syndromet hos barn så har man utgått från kriterierna för 

vuxna och undersökt hur dessa lämpar sig som kriterier för barn (22). Midjemåttet har visat sig vara, 

precis som hos vuxna en oberoende prediktor för insulinresistens, dyslipidemi och hypertoni (23) och 

barn med stort bukomfång löper större risk att senare i livet insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar (24). 

Det har även visat sig att förekomst av metabola syndromet i barndomen är starkt associerat med att 

ha det även i vuxen ålder (25). 

 

BMI används idag mycket kliniskt för att definiera och följa utvecklingen av övervikt.  För vuxna 

innebär BMI ≥ 25 övervikt och BMI ≥30 fetma (26). Normalvärdet för BMI förändras under hela 

uppväxten (27) och det går således inte att ha samma referensvärden för BMI i alla åldrar då 

kroppskonstitutionen hela tiden förändras. Median-BMI för sexåringar är till exempel 15,5 (28). Det 
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vill säga, ett BMI-värde i unga år är inte ekvivalent med samma BMI-värde hos en vuxen. Detta skapar 

problem vid definition av övervikt hos barn med hjälp av BMI om man skulle bruka de gränsvärden 

som används hos vuxna. För att ändå kunna använda BMI som mått även hos barn har man försökt 

konvertera gränsvärdena för övervikt respektive fetma, till ett motsvarande ålderskorrigerat värde 

för barn. Genom att ålderskorrigera BMI får man fram så kallat ”s-BMI” som är användbart på barn 

och ungdomar, där samma gränsvärden (≥ 25 innebär övervikt och ≥30 fetma) är tillämpbara.  

 

BMI tar inte hänsyn till fettdistributionen vilket gör att det inte är optimalt för att hitta de personer 

med bukfetma som är starkare länkat till metabola syndromet och morbiditet (25)(29). Visceral 

fetma anses vara den mest relevanta riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom samt diabetes (30) och 

bukomfånget har visat sig vara starkt kopplat till visceral fetma (31). Det råder enighet om att 

bukomfånget, jämfört med BMI är en bättre prediktor för fetmarelaterad morbiditet hos vuxna 

(21)(29) och att ett stort bukomfång, oberoende av BMI, även medför hälsorisker hos barn (32) (33) 

(34).  

 

För vuxna är det relativt enkelt att ha riktlinjer för gränsvärden på midjemåttet men eftersom barn 

växer och deras kroppskonstitution hela tiden förändras, är det svårt att ha absoluta gränsvärden hos 

barn. Det har föreslagits att man istället ska använda standarddeviationer eller percentiler 

(35)(36)(22). I litteraturen diskuteras, förutom bukomfånget även midja/stuss som ett alternativt 

screeningmått för barn samt midja/längd (35)(37). Det är dock omdiskuterat vilket av dessa 

antropometriska mått som är bäst associerat till skadlig fetma och är mest tillämpbart i klinisk praxis 

(35)(38)(39)(40)(37). 

 

Eftersom barnfetma leder till ökad morbiditet är det oerhört viktigt med intervention (41). För att på 

ett effektivt sätt kunna göra det är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna identifiera den grupp barn 

som löper störst risk för att utveckla skadlig fetma samt metabola syndromet.  

Målet med denna studie är att utröna vilket antropometriskt mått som bäst kan förutspå dåliga 

blodfetter.  

 

Eftersom dyslipidemi är starkt associerat med hjärt- och kärlsjukdomar samt med som ett kriterium i 

metabola syndromet (8) har vi valt att titta på de olika antropometriska måtten (BMI, s-BMI, 

bukomfång, midja/stuss, midja/längd) i förhållande till blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, 

LDL/HDL, apolipoprotein A1 (ApoA), apolipoprotein B (ApoB), ApoB/ApoA. 
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Metod 

Materialet är insamlat från barn inskrivna på överviktsenheten för barn och ungdomar på 

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Totalt ingick 145 barn i patientgruppen och 21 barn i 

kontrollgruppen. De barn med antropometriska mått dokumenterade i journalen samt blodfetter 

tagna vid samma tillfälle inkluderades i studien. Om blodfetterna inte var tagna samtidigt som 

mätningarna exkluderades barnen från studien, detta var det enda exklusionskriteriumet. De 

antropometriska måtten som användes var BMI, s-BMI, bukomfång, midja/stuss, midja/längd. 

Längden mättes med hjälp av en stadiometer med T-kloss som förs ner i rät vinkel mot huvudet. 

Bukomfånget mättes med barnet i stående position och med hjälp av flexibelt måttband i mitten 

mellan den övre kammen på höftbenet och det lägsta revbenet, enligt rådande riktlinjer (42). 

Stussvidden mättes med flexibelt måttband där vidden var som störst. Baserat på bukomfång och 

längd beräknades midja/längd och baserat på bukomfång och stussvidd beräknades midja/stuss. 

Vikten mättes med hjälp av en standardiserad kalibrerad våg med 100 grams precision. BMI räknades 

ut med hjälp av formeln vikt i kg/längd i m2. S-BMI räknades ut med hjälp av Cole’s LMS-ekvation 

(43).  

 

Blodfetterna som användes var: kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, LDL/HDL, ApoA, ApoB, 

ApoB/ApoA. Samtliga parametrar är tagna genom venpunktion och är fastevärden. 

  

Patientgruppens antropometriska mått sattes sedan i korrelation till de olika blodfetterna och 

prövades genom plottdiagram i Microsoft Excel. Uträknandet av korrelationslinjen, P-värde, 

förklaringsgrad samt medelvärden och standarddeviationer gjordes även det med hjälp av Microsoft 

Excel. Statistisk signifikans ansågs föreligga vid P-värde <0,05. 

 

Resultat 

Totala antalet barn i patientgruppen var 145 varav 61 flickor och 84 pojkar. Barnen var i åldrarna 1-

18 år och medelåldern var 13,1 år. 57 % av barnen var under 15 år. Kontrollgruppen bestod av 21 

barn varav 13 pojkar och 8 flickor, medelåldern var 12,7 år.  

 

93 % av barnen i patientgruppen hade BMI ≥ 25 och 73 % hade BMI ≥30. 99 % av barnen i patient-

gruppen hade s-BMI ≥25 och 97 % ≥30. 
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I tabell 1 redovisas medelvärdena för de olika antropometriska måtten i patientgruppen. 

 

I tabell 2 visas korrelationskoefficienterna för samtliga försök. Högsta värdet på korrelations-

koefficienten var 0,3 och sämsta korrelationsvärdet var 0,02. 

 

Förklaringsgraden(R2) var generellt väldigt låg och värdena låg mellan 0,00005 och 0,0952. Värdena 

redovisas i tabell 3. 

 

Högsta korrelationsvärdet påvisades i prövningen triglycerider (TG) och bukomfång, där fanns även 

den högsta förklaringsgraden. Detta illustreras i diagram 1. Bukomfånget var dock det mått som hade 

något högre korrelationskoefficient än de andra måtten i flera av prövningarna. Dessa prövningar har 

därför valts att illustreras grafiskt. Diagram 2-7.  

 

S-BMI låg generellt lågt både i korrelationskoefficient och förklaringsgrad och det lägsta värdet note-

rades då s-BMI prövades mot LDL, vilket illustreras i diagram 8. 

 

I tabell 4 visas patientgruppens och kontrollgruppens medelvärden, standardavvikelser samt P-

värden.  

 
Tabell 1. Medelvärden för de olika antropometriska måtten i patientgruppen. 
 

  medelvärde 

BMI 30,0 

s-BMI 36,6 

Bukomfång 105,7 

Midja/stuss 1,0 

Midja/längd 0,7 
 
 
Tabell 2. Korrelationskoefficient vid prövning av antropometriska mått i korrelation till blodvärden 
hos patientgruppen. 
 
 Kolesterol HDL LDL LDL/HDL TG ApoA ApoB ApoB/ApoA 

BMI 0,07 -0,24 0,05 0,21 0,22 -0,19 0,02 0,15 
Bukomfång 0,07 -0,26 0,04 0,2 0,3 -0,16 0,06 0,12 

s-BMI 0,06 -0,06 0,02 0,1 -0,04 -0,18 -0,06 0,12 
midja/längd 0,04 -0,11 0,1 0,18 0,29 -0,08 0,08 0,14 

Midja/stuss 0,09 -0,13 0,11 0,19 0,21 -0,06 0,12 0,19 
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Tabell 3. Förklaringsgrad (R2) vid prövning av de olika antropometriska måtten i korrelation till blod-
fetterna hos patientgruppen. 

 
 
Diagram 1. Illustrering av bukomfång i korrelation till triglycerider (TG) hos patientgruppen. På x-
axeln visas bukomfånget i cm och på y-axeln visas värdet på triglycerider i mmol/L.  
 

 
 
 
Diagram 2. Illustration av bukomfång i korrelation till HDL hos patientgruppen. På x-axeln visas buk-
omfånget i cm och på y-axeln visas värdet på HDL i mmol/L. 
 

 
 
 

 Kolesterol HDL LDL LDL/HDL TG ApoA ApoB ApoB/ApoA 

BMI 0,0033 0,068 0,0033 0,0422 0,0478 0,0398 0,0001 0,0213 

Bukomfång 0,0012 0,071 0,0018 0,0395 0,0952 0,0352 0,0037 0,014 

s-BMI 0,0008 0,0044 0,0004 0,0093 0,00005 0,0373 0,0002 0,013 

Midja/längd 0,0275 0,0125 0,0108 0,0312 0,0875 0,0097 0,109 0,0199 

midja/stuss 0,013 0,0185 0,0118 0,0365 0,0438 0,0025 0,019 0,0353 
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Diagram 3. Illustration av bukomfång i korrelation till LDL hos patientgruppen. På x-axeln visas buk-
omfånget i cm och på y-axeln visas värdet på LDL i mmol/L. 
 

 
 
 
 
 
Diagram 4. Illustration av bukomfång i korrelation till LDL/HDL hos patientgruppen. På x-axeln visas 
bukomfånget i cm och på y-axeln visas kvoten LDL/HDL. 
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Diagram 5. Illustration av bukomfång i korrelation till ApoA hos patientgruppen. På x-axeln visas 
bukomfånget i cm och på y-axeln visas värdet på ApoA i g/L. 
 

 
 
 
 
 
Diagram 6. Illustration av bukomfång i korrelation till ApoB hos patientgruppen. På x-axeln visas buk-
omfånget i cm och på y-axeln visas värdet på ApoB i mmol/L. 
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Diagram 7. Illustration av bukomfång i korrelation till kvoten ApoB/ApoA hos patientgruppen. På x-
axeln visas bukomfånget i cm och på y-axeln visas värdet på kvoten. 
 

 
 
 
 
 
 
Diagram 8. Illustration av s-BMI i korrelation till LDL hos patientgruppen. På x-axeln visas s-BMI och 
på y-axeln visas LDL i mmol/L. 
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Tabell 4. Medelvärden (medel) för patientgruppen och kontrollgruppen ± standardavvikelser (STDAV) 
samt P-värden. 
 

 Medel patientgrupp ± STDAV Medel kontrollgrupp ± STDAV P-värde 

Kolesterol 4,49 ± 1,03 4,39 ± 0,72 0,67917 

HDL 1,09 ± 0,25 1,31 ± 0,24 0,00022 

LDL 2,81 ± 0,92 2,49 ± 0,56 0,12639 

LDL/HDL 2,68 ± 1,08 1,93 ± 0,51 0,00224 

TG 1,42 ± 0,81 0,83 ± 0,26 0,00145 

ApoA 1,22 ± 0,25 1,36 ± 0,18 0,01386 

ApoB 0,78 ± 0,23 0,64 ± 0,12 0,00791 

ApoB/ApoA 0,67 ± 0,25 0,48 ± 0,10 0,00064 

 

Diskussion 

De olika antropometriska måtten prövades mot vart och ett av blodfetterna. Vid prövningarna kunde 

en svag korrelation ses hos några av de antropometriska måtten och blodfetter men 

förklaringsgraden var generellt mycket låg i alla prövningar. Den starkaste korrelationen noterades 

mellan triglycerider och bukomfång men även här, liksom i de andra prövningarna var 

förklaringsgraden låg. I den här studien var bukomfång och BMI de mått som överlag korrelerade 

med blodfetterna något bättre än de andra måtten. Triglycerider var även den parametern som 

visade något högre korrelationsvärden än de andra blodfetterna. Hos vuxna har det beskrivits att 

BMI och bukomfång korrelerar starkast till triglycerider (44). Triglycerider har även visat sig vara 

associerat med kroppsvikt och fettdistribution (45) och ett av de blodfetterna som lättast påverkas av 

livsstil hos vuxna (46).  

 

I en studie som liknar vår studie försökte man relatera bukomfång till blodfetter hos barn men kunde 

inte någon korrelation mellan dessa (47). Däremot har man påvisat att korrelation mellan flertalet 

antropometriska mått och blodfetter föreligger hos barn i många andra studier (7)(48)(49)(50) 

(51)(52) och diskussionen har snarare rört vilket av dessa mått som bäst förutspår metabola 

syndromet och kardiovaskulär sjukdom (53)(52)(39)(38) (50). 

 

I patientgruppen hade 93 % av barnen ett icke åldersjusterat BMI på ≥25 och 73 % hade BMI ≥30, det 

vill säga gränsvärdena för vad som skulle klassas som övervikt respektive fetma hos vuxna (26).  För 

s-BMI steg de siffrorna till 99 % ≥25 och 97 % ≥30. Detta visar alltså att i princip alla barn som 
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inkluderades i studien låg i det övre BMI-intervallet. Barnen i patientgruppen hade dessutom 

signifikant högre blodfetter jämfört med kontrollgruppen. Dessa två fakta tillsammans kan vara för-

klaringen till att både korrelationen och förklaringsgraden var så låg; då största delen av barnen i 

patientgruppen var överviktiga och hade derangerade blodfetter är en korrelation svår att påvisa på 

grund av dålig spridning i materialet. Hade vi däremot haft de antropometriska måtten på 

kontrollgruppen hade vi fått en större spridning på värdena och utfallet hade då kunnat bli 

annorlunda, vilket kan vara värt att beakta vid planering av liknande studier i framtiden. Detta är en 

skillnad mot andra liknande studier där starkare korrelation har kunnat påvisas; Messiah et al. visar 

till exempel att både BMI och bukomfång är associerat med blodfetter och i den studien hade bara 

13.8 % av barnen i testgruppen ett BMI över den 85:e percentilen och 26,4 % över den 95:e 

percentilen (7).  

 

I studien som Sarni et al. genomförde kunde ingen korrelation påvisas, där menade man att en orsak 

till detta kunde vara att studien, som inkluderade 65 barn, var för liten (47). Även om vår studie 

inkluderade fler barn så har de flesta andra studier som har påvisat korrelation har haft en markant 

större kohort (48)(54)(53). Samtidigt som det också finns studier som har varit ungefär samma 

storlek som vår studie och fått starkare korrelation (52). Sarni et al. hade även en väldigt låg 

medianålder på sin testgrupp (47). I likhet med vår studie där barnen var i åldrarna 1-18 år och 57 % 

var under 15 år. Detta kan jämföras med en stor studie som kunde påvisa korrelation mellan 

bukomfång samt midja/längd och blodfetter där testgruppen var i åldersintervallet 12-24 år (53). Att 

studier med äldre barn och ungdomar hittar en starkare korrelation till exempelvis bukomfång är 

kanske inte så konstigt med tanke på att fler av personerna i testgruppen då är postpubertala och 

mer liknar vuxna, där det är vedertaget att bukomfång är en bra prediktor (55)(56)(57)(58). Att så 

stor andel av barnen var väldigt unga kan vara en faktor som har bidragit till utfallet på denna studie. 

 

Kroppskonstitutionen varierar med kön och ålder och vissa studier ha även fått olika resultat på 

korrelationen mellan de antropometriska måtten och blodfetter för flickor respektive pojkar (49). En 

skev könsfördelning hade alltså kunnat påverka resultatet men eftersom könsfördelningen i vår 

studie var tämligen jämn är det inte rimligt att tro att det har haft någon större påverkan.  

 

Både korrelationen och förklaringsgraden var, som ovan redovisats, generellt låg i vår studie för 

samtliga prövade antropometriska mått men de mått som ändå hade något högre korrelationsvärden 

än de andra måtten var bukomfång och BMI. Att bara använda BMI har sina svagheter med tanke på 

att det varken tar hänsyn till muskelmassa eller fettdistribution. Problemet att använda BMI hos barn 
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är också att det kan vara svårt att sätta exakta gränsvärden såsom används för vuxna och det har 

diskuterats vilket gränsvärde som ska användas för barn (42). I en stor internationell studie har man 

försökt ta fram köns- och åldersspecifika gränsvärden på BMI som ska motsvara BMI 25 respektive 

BMI 30 hos vuxna (28). Medan andra studier snarare har förordat att man ska använda sig av 

percentiler och föreslår att barn över den 85:e percentilen ska klassas om överviktiga och att 

gränsvärdet för fetma ska vara över den 95:e percentilen (59). Båda dessa lösningar skulle kunna 

användas men de kan anses något intrikata och inte helt lättanvända och kan i och med det bli 

svårimplementerade i klinisk praxis.  

 

I likhet med många studier som gjorts på vuxna (55)(56)(57)(58) visar även flera studier på barn att 

bukomfång är en bra predikor för framtida ohälsa kopplat till övervikt (60)(52)(35)(39)(61)(34). 

Problemet att använda bukomfång som prediktor hos barn är, liksom resonemanget om BMI, att det 

kan vara svårt att sätta exakta gränsvärden såsom används hos vuxna (8). Det råder ingen konsensus 

om vad som skulle vara ett bra, enkelt och kliniskt användbart gränsvärde för barn. Eftersom barns 

kroppskonstitution förändras under uppväxten och skiljer sig mellan flickor och pojkar krävs det även 

att man använder köns- och åldersspecifika värden(62)(35). Fredriks et al. förordar i sin studie från 

2005 att man snarare ska använda standarddeviationer (SD) istället för faktiska gränsvärden om man 

använder bukomfång som screening; och föreslår då gränsvärden som >1.3 SD för övervikt och >2.3 

SD för fetma. Det första värdet (SD >1.3 ) skulle definiera ungefär 10 % av barnen som överviktiga 

vilket motsvarar ungefär samma procent som definieras som överviktiga med BMI. 6-7 % av barnen 

klassificerades som överviktiga när man använde både gränsvärdet för bukomfång och BMI men bara 

3-4% då en av dessa användes (35). Detta visar alltså att genom att använda sig av bukomfång i 

tillägg till BMI, som screeninginstrument så skulle man kunna identifiera fler barn som riskerar 

hälsorisker på grund av övervikt och förhoppningsvis de som löper störst risk med tanke på deras 

fettdistribution. Flera andra studier har också visat att kombinera både BMI och bukomfång skulle 

vara det bästa screeningmåttet för barn (23)(63)(21). Vilket kanske inte är så oväntat eftersom BMI 

och bukomfång visat sig korrelera med varandra (64)(35).  

 

En enkel lösning skulle kunna vara att använda sig av kvoten midja/längd alternativt midja/stuss 

istället för att använda referenstabeller med köns- och åldersspecifika gränsvärden. När korrelation 

mellan dessa två kvoter och blodfetter undersöktes i vår studie fanns bara korrelation till 

triglycerider men även där var förklaringsgraden väldigt låg. I flertalet andra studier har midja/längd 

och midja/stuss och korrelationen till blodfetter diskuterats, med varierande resultat (38)(40)(65)(50) 

(51)(53).  
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Midja/stuss har visat sig vara en bra prediktor för morbiditet hos vuxna (66)(53) men måttet verkar 

inte vara lika väl sammanlänkat med skadlig fetma hos barn (40) även om studier ändå kunnat påvisa 

att det finns en korrelation i vissa fall (65) så är korrelationen ändå svagare än BMI (38). Eftersom 

även midja/stuss har visat sig variera med kön och ålder (38) kan detta vara orsaken till att det inte 

lämpar sig lika bra för barn som för vuxna. Poängen med att ha en kvot istället för olika gränsvärden 

faller också om det då även i det här fallet skulle krävas olika gränsvärden för kön och ålder.   

 

Flertalet studier visar att midja/längd skulle vara det bästa måttet för att förutse kardiovaskulär sjuk-

dom och metaboliska riskfaktorer hos barn (50)(37)(37)(51)(53). I en stor brittisk studie tar McCarthy 

et al. fasta på att försöka hitta ett mått som inte bara är en bra prediktor och tillämpbart klinisk utan 

även ett budskap som är så enkelt att förstå att även samhället lätt ska kunna ta det till sig. Tanken är 

att samma värde ska kunna användas för alla åldrar och båda könen. I studien föreslås att man ska 

använda 0.5 som gränsvärde på kvoten, det vill säga att man inte bör ha ett midjemått som 

överskrider hälften av ens längd (51). Midja/längd är ett mått som skulle kunna ha stor tillämpbarhet 

i klinisk praxis med tanke på att det är enkelt att räkna ut och inte kräver tabeller eller flera gräns-

värden för ålder och kön.  

 

Vid jämförelse av labbvärdena med kontrollgruppen så hade patientgruppen signifikant högre värden 

på LDL/HDL, triglycerider, ApoB och ApoB/ApoA samt signifikant lägre på HDL och ApoA. De enda 

parametrarna där skillnaden inte var signifikant var LDL och kolesterol. Detta visar att övervikt ger en 

negativ påverkan på blodfetter även hos unga individer. HDL var det blodvärde som hade störst 

signifikans jämfört med kontrollgruppen, följt av ApoB/ApoA och triglycerider. Höga triglycerider och 

lågt HDL har visat sig vara prediktivt för metabola syndromet hos unga (67). Spridningen av värdena 

på blodfetterna var också större hos patientgruppen än kontrollgruppen, att patientgruppen var mer 

heterogen kan visa på att det är svårt att förutse vilka som kommer att drabbas av hälsorisker på 

grund av sin fetma och understryker då vikten av att intervenera mot stora delar av denna riskgrupp.  

 

Slutsats 

Studien visade en svag korrelation mellan några antropometriska mått och blodfetter men 

förklaringsgraden var generellt väldigt låg. Studien fick alltså ett negativt utfall gällande att hitta ett 

enkelt och kliniskt användbart mått för att lätt kunna förutspå dyslipidemi hos överviktiga barn. 

Detta resultat bör dock tolkas med försiktighet med tanke på att andra stora studier har fått ett 
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annat utfall samt ovan redovisade tänkbara felkällor. Resultatet från denna studie visade dock att 

blodfetterna var påverkade hos dessa överviktiga barn - trots deras unga ålder.  
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