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ORDLISTA 
BMI (Body Mass Index) Ett vanligt sätt för att mäta övervikt och fetma. 

Beräknas som en kvot av vikten i kilo och längden i kvadratmeter 
(kg/m2) 

BMR (Basal Metabolic Rate) Den energi vi gör oss av med i vila vilket 
motsvarar den energin som krävs för att i vaket tillstånd upprätthålla 
kroppens homeostas och organfunktion. 

BIA (Bioimpedans analyser) Mäter mängden kroppsvatten med hjälp 
av elektriska impulser. 

DIT (Dietinducerad Termogenes) Den ökning av energiomsättning som 
sker efter måltid när kroppen ska bryta ner och använda födan.  

PAEE (Physical Activity Energy Expanditure) Energiomsättning i 
samband med vardagsaktiviteter o fysisk träning 

TEE (Total Energy Expenditure) Totala mängden energi som omsätts 
under ett dygn. Inkluderar både BMR, DIT och PAEE. 

PAL (Physical Activity Level) Ett mått på fysisk aktivitetsnivå. Beräknas 
som en kvot av TEE och BMR där ett högt värde innebär hög 
aktivitetsnivå. 

RQ (Respiratory Quotient) Respirationskvoten ger information om 
vilket substrat som kroppen utnyttjar som bränsle. Mäts med 
indirekt respiratorisk kalorimetri. 

RMR (Resting Metabolic Rate) Används ofta synonymt med BMR men 
det ställs mindre krav på vila innan mätning av RMR.  

FM (Fat Mass) Den del av kroppen som består av fett. 
FM(%) Fettmassan i procent i förhållande till hela kroppsvikten. 
FFM (Fat Free Mass) Den del av kroppen som inte består av fett. Bland 

annat vatten, protein och mineraler. 
FFM(%) Fettfria massan i procent i förhållande till hela kroppsvikten. 
ADP (Air-displacement plethysmography) Med Bod Pod mäts kroppens 

volym med luftförflyttning. Med hjälp av densiteten för fett och 
fettfri massa beräknas sedan FM och FFM.  

DXA (Dual-energy x-ray absorptiometry) Mäter mineraltätheten med 
hjälp av röntgenstrålar. 

OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) Oral glukosbelastning är test för att 
undersöka hur snabbt kroppen eliminerar glukos efter intag på 75 
g. Diagnostiskt för IGT och Diabetes Mellitus och kan även 
användas för beräkning av insulinkänslighet. 

IFG (Impaired Fasting Glucose) Förhöjt fasteglukos. Inträffar då 
insulinkänslighet i levern är sämre än känsligheten i 
muskelvävnaden. 

IGT (Impaired Glucose Tolerance) Nedsatt glukostolerans. Inträffar då 
insulinkänsligheten i muskelvävnaden är sämre än den i levern. 

ISO-BMI Ett mått på BMI anpassat för barn.  
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ABSTRACT 
Keywords: Gender difference, obesity, body composition, energy expenditure, 
substrate utilization, insulin sensitivity, physical activity  
 
Background: Obesity is today one of our biggest health problems. Societal 
changes have made food more accessible and our lifestyle more sedentary. 
Physical inuppactivity is according to WHO the fourth leading risk factor for 
global mortality and causes 3,2 million deaths globally. Because obesity is 
increasing so is the prevalence of obesity related diseases. Obesity is also 
becoming more common among youths and more than 40 million children under 
5 years were obese year 2011. 
 
Objective: The purpose of this study was to examine if there are any differences 
in body composition, energy expenditure, substrate utilization insulin sensitivity 
and physical activity between obese boys and girls age 10-13. 
 
Materials and methods: 15 girls and 30 boys, aged 10-13 years old, were 
included in the study. All subjects performed an oral glucose tolerance test 
(OGTT) with indirect respiratory calorimetry and ADP with Bod Pod. Data on 
body composition, energy expenditure, substrate utilization, insulin, glucose and 
physical activity was retrieved from the children’s medical records. Insulin 
sensitivity was calculated with matsuda index. Differences between the groups 
were analysed with student T-test. 
 
Results: The gender difference in body composition was not significant. The 
boys were a little heavier than the girls and had slightly more fat mass (FM%) 
(P=0,29). The boys had higher energy expenditure than the girls at all times 
during OGTT with a significant difference after 90 and 120 minutes. There were 
no significant differences in substrate utilization between genders. The 
difference in plasma glucose was biggest after 60 minutes and 2 hours when the 
boys had lower values than the girls (P=0,09 and P=0,01). The boys had lower 
plasma insulin at all times. The difference was greatest after 60 minutes with 
lower plasma insulin among the boys (P=0,16). The boys had higher insulin 
sensitivity calculated with matsuda index (P=0,28). There was no gender 
difference in activity level. 
 
Conclusion: Some results from this study differ from previous studies. For 
instance the boys had higher fat mass than the girls and there were no gender 
differences in activity level. Nevertheless the boys had higher energy 
expenditure than the girls and higher insulin sensitivity. 
Why boys have higher insulin sensitivity than girls during pubertal age is not 
fully understood, but both body composition and hormonal factors have been 
proposed as reason. The result from this study support the theory that other 
factors than body composition contribute to gender difference in insulin 
sensitivity among obese children age 10-13.  
  



SAMMANFATTNING 
Nyckelord: Könsskillnad, fetma, kroppssammansättning, energiomsättning, 
substratutnyttjande, insulinkänslighet, fysisk aktivitet. 
 
Bakgrund: Fetma är idag ett av våra största hälsoproblem. 
Samhällsförändringar har inneburit ökad tillgång till energität mat och en mer 
stillasittande vardag. Fysisk inaktivitet är enligt WHO den fjärde ledande 
dödsorsaken och orsakar 3,2 miljoner dödsfall globalt. I och med att fetman ökar, 
ökar även prevalensen av fetmarelaterade sjukdomar. Dessutom kryper fetman allt 
lägre ner i åldrarna och mer än 40 miljoner barn under 5 år var obesa år 2011. 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnader i 
kroppsammansättning, energiomsättning substratutnyttjande, insulinkänslighet och 
fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor med fetma i åldersgruppen 10-13 år.  
 
Metod: 15 flickor och 30 pojkar mellan 10-13 år inkluderades i studien. Barnen 
hade genomgått oral glukosbelastning med indirekt respiratorisk kalorimetri, 3 
dagars aktivitetsregistrering med ActiCal accelerometer samt ADP med Bod Pod. 
Från journalerna hämtades data för kroppssammansättning, energiomsättning, 
substratutnyttjande, insulin, glukos och fysisk aktivitet. Insulinkänsligheten 
beräknades med matsuda index. Skillnaderna mellan grupperna analyserades 
med ett student T-test. 
 
Resultat: Det fanns inga signifikanta skillnader i kroppssammansättning mellan 
könen. Pojkarna var lite tyngre än flickorna och hade en något större fettmassa 
(FM%) än flickorna (P=0,29). Pojkarna hade en högre energiomsättning än 
flickorna vid samtliga tidpunkter under OGTT med signifikant skillnad efter 90 
och 120 minuter. Det förelåg inte några signifikanta skillnader i 
substratutnyttjande mellan könen. Skillnaden i plasmaglukos var som störst 
efter 60 minuter och 2 timmar då pojkarna hade lägre värden än 
flickorna(P=0,09 och P=0,01). Pojkarna hade lägre seruminsulin vid samtliga 
tidpunkter. Skillnaden var som störst efter 60 minuter med ett lägre 
seruminsulin hos pojkarna (P=0,16). Pojkarna var mer insulinkänsliga än 
flickorna beräknat med matsuda index (P=0,28). Det fanns ingen skillnad i 
aktivitetsnivå mellan könen. 
 
Slutsats: Vissa av resultaten skiljer sig från tidigare studier, bland annat att 
pojkarna hade högre fettmassa än flickorna och att det inte förelåg några 
skillnader i aktivitetsnivå mellan könen. Trots detta hade pojkarna högre 
energiomsättning än flickorna och högre insulinkänslighet. Varför pojkar har 
högre insulinkänslighet än flickor under pubertal ålder är inte helt känt, men 
både kroppssammansättningen och hormonella faktorer har föreslagits bidra till 
skillnader. Resultaten i denna studie tyder på att andra faktorer än 
kroppsammansättning har betydelse för könsskillnader i insulinkänslighet hos 
obesa barn i åldern 10-13 år. 
 
  



BAKGRUND  
OBESITAS 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar obesitas som en onormal eller 
överflödig fettackumulation till en grad som försämrar hälsan (WHO Fact sheet 
N°311). Världens population blir allt fetare och idag är fetman ett av våra största 
hälsoproblem. Samhällsutvecklingen senaste decennierna har inneburit en ökad 
tillgång till energität kost samtidigt som stillasittandet i vardagen har ökat. Enligt 
WHO är fysisk inaktivitet idag den fjärde ledande dödsorsaken globalt och 
orsakar uppskattningsvis 3,2 miljoner dödsfall årligen (WHO Health topics, 
Physical activity). I och med att fetman ökar, ökar även prevalensen av 
fetmarelaterade sjukdomar som artrit, diabetes, hypertension, kardiovaskulära 
sjukdomar och cancer (Harvey, Ferrier 2011). Enligt WHO var över 1.4 miljarder 
vuxna överviktiga år 2008, dessutom kryper fetman allt lägre ner i åldrarna och 
mer än 40 miljoner barn under 5 år var överviktiga år 2011 (WHO Fact sheet 
N°311). SCB:s Undersökningar av LevnadsFörhållanden (ULF) visar att andelen 
feta i Sverige fördubblats sedan början av 1980-talet fram till 2005, från 5 till 10 
procent (Persson 2007). År 2008 hade 10 procent av den manliga befolkningen 
och 12 procent av den kvinnliga befolkningen ett BMI över 30 kg/m2 vilket är 
gränsen för sjukdomen fetma. (FYSS 08) Fetma ökar dessutom bland den yngre 
befolkningen i Sverige och ca 20-25 % av ungdomar i 10-årsåldern är överviktiga 
och drygt 3 % lider av fetma. (Barn Obesitas Register Sverige, BORIS) 
 

Definition och klassifikation 
Ett vanligt sätt att mäta fetma på är med Body Mass Index (BMI). BMI beräknas 
som en kvot av vikten i kilo och längden i kvadratmeter (kg/m2). 
 
Tabell 1. WHO klassifikation av undervikt, övervikt och obesitas för vuxna (WHO 
2007) 
Undervikt <18.50 
Normalvikt 18.50 - 24.99 
Övervikt ≥25.00 
Obesitas ≥30.00 

Obesitas klass I 30.00 - 34.99 
Obesitas klass II 35.00 - 39.99 
Obesitas klass III ≥40.00 

 

ISO-BMI 
Barn växer snabbt och genomgår stora kroppsförändringar på kort tid. BMI 
förändras mycket under uppväxten. Vid födsel är median BMI så lågt som 13 
kg/m2, vid ett års ålder 17 kg/m2, minskar till 15,5 kg/m2 vid sex års ålder, och 
är vid tjugo års ålder 21 kg/m2. (Cole TJ et al. BMJ 2000) BMI är därför inte ett 
lika bra mått på övervikt och fetma som hos vuxna. Av denna anledning 
utarbetades måttet ISO-BMI av Cole et al. för att kunna tillämpas på barn och 
unga som ännu inte nått sin fulla längd. Precis som BMI hos vuxna säger ISO-BMI 
ingenting om kroppssammansättning, vilket innebär att det lämpar sig bättre för 
epidemiologiska- än individuella jämförelser. Värdet räknas ut på samma sätt 



som för vuxna (kg/m2) men gränserna för övervikt och fetma varierar med 
åldern (för ISO-BMI tabell se bilaga) (Cole TJ et al. BMJ 2000). 

Orsaker 
Obesitas är ett tillstånd med en mängd orsaker som leder till en ansamling av 
kroppsfett, vilket sker om vårt energiintag är större än våra energiutgifter, så 
kallad positiv energibalans. Genetiska och socioekonomiska faktorer är av 
betydelse, även genetiska faktorer är viktiga och arvsanlagen anses svara för 30-
50% av utvecklingen av fetma. (Mårild S. et al 2014) Herediteten kan dock inte 
förklara viktökningen ur ett populationsperspektiv. Den explosionsartade 
fetmaepidemin som sprider sig globalt har orsakats av förändringar i 
människors levnadsvanor som de senaste decennierna har inneburit ökat 
tillgång till energität mat och en mer stillasittande vardag. Dessa levnadsvanor 
leder till en positiv energibalans, som om den pågår under en längre tid leder till 
en ackumulation av fett (Harvey R. A. 2011). 
 

KROPPENS SAMMANSÄTTNING 
Ett vanligt sätt att dela in kroppen är i två komponenter (2C-modellen): 
fettmassa (FM) respektive fettfri massa (FFM). Kroppens fettfria massa utgörs av 
ungefär 73 % vatten. Proteiner utgör omkring 20 % och resten är mineraler och 
övriga ämnen. Den totala kroppsvikten utgörs ungefär till 60 % av vatten, något 
mer hos män är hos kvinnor på grund av att fett innehåller mindre vatten än 
muskler, och män har större muskelmassa än kvinnor. (Boron W.F. 2009). För att 
dela in kroppen i FM och FFM (2C-modellen) går det att använda sig av 
undervattensvägning eller Bod Pod mätning. Vid mätning med Bod Pod används 
en teknik som kallas ”Air Displacement Pletysmography (ADP) vilken beskrivs 
närmare under metod. Metoden är snabb och enkel men har sina nackdelar. 2C-
modellen bygger på antaganden om den fettfria massans sammansättning som 
inte tar hänsyn till individuella variationer (Wells et al. 1999). För mer exakt 
mätning av kroppsammansättningen delas fettfria massan in i vatten, proteiner 
och mineraler enligt 3-, eller 4-komponent modellen. Dessa modeller är mer 
exakta men kräver ytterligare mätmetoder. 3C modellen delar in kroppen i fett, 
vatten och resterande vatten- och fettfri massa (proteiner + mineraler). Denna 
metod undviker antagandet att vattenmängden i FFM är konstant mellan 
individer inom samma kön vid en viss ålder. 4C modellen delar in kroppen 
ytterligare genom att separera proteiner och mineraler och därmed undvika 
antagandet att förhållandet mellan de båda alltid är konstant. (Wells JCK et al. 
1999) Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) är en metod som används 
kliniskt för att mäta mineraltätheten i ben, bland annat vid 
osteoporosdiagnostik. Metoden är även användbar för att beräkna 
kroppssammansättningen. Mätningen sker genom att röntgenstrålar med två 
olika energinivåer skickas genom kroppen. Eftersom att strålarna kommer att 
absorberas olika i mjukdelar respektive skelett kan man beräkna 
mineraltätheten genom att en detektor mäter hur mycket röntgenstrålning som 
passerar genom kroppen. (Brismar 2006). För att mäta mängden vatten i 
kroppen kan bioimpedans (BIA) användas. BIA mäter impedansen eller 
resistensen av små elektriska strömmar och genom att olika vävnader har olika 
ledningsförmåga kan mängden kroppsvatten uppskattas (Lee S.Y. Gallagher D. 



2008) Genom att kombinera Bod Pod och DXA beräknas en 3C-modell bestående 
av FM + mineraler + FFM exklusive mineraler (vatten och protein). Kombineras 
istället Bod Pod och BIA erhålls en 3C modell bestående av FM + vatten + FFM 
exklusive vatten (protein + mineraler). 4C-modellen går att beräkna genom att 
kombinera alla tre metoder. Nedan syns en schematisk modell över de olika 
sätten att dela in kroppen i kompartment. 
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Figur I. Schematisk beskrivning av kroppens sammansättning enligt 2-, 3-, och 4-
komponentmodellen. 

Skillnader i kroppssammansättning mellan pojkar och flickor 
Det är väl etablerat att det föreligger skillnader i kroppssammansättning mellan 
kvinnor och män. (Kirchengast 2010, Wells JCK 2012) Kvinnor har större 
fettmassa än män, vilket har kunnat observeras redan efter födseln (Andersen 
G.S. et al 2011) och skillnaderna finns kvar under prepubertal ålder och blir ännu 
större under puberteten och hos unga vuxna på grund av en ökning av 
fettmassan hos kvinnor (Ogle G.D. et al 1995) 
 

KROPPENS ENERGIOMSÄTTNING 

Basalmetabolismen (BMR= Basal metabolic rate) 
Basalmetabolismen är den energi vi gör oss av med i vila vilket motsvarar den 
energin som krävs för att i vaket tillstånd upprätthålla kroppens vitala 
funktioner, exempelvis organfunktion och temperaturreglering. Mätning av BMR 
sker direkt vid uppvaknandet efter 8 timmars sömn och 12 timmars fasta. BMR 
används ofta synonymt med Resting Metabolic Rate (RMR) men enligt definition 
ställs inte lika höga krav på vila innan mätning av RMR. (Psota T, Chen KY, 2013) 
RMR mäts efter 3-4 timmars fasta och 30 minuters vila. Basalmetabolismen 
utgör cirka 60-70 % av totala energiomsättningen hos en relativt inaktiv individ 
men en betydligt mindre del hos en elitidrottare. Ett flertal faktorer påverkar 
BMR, bland annat ålder, kön, kroppsmassa, kroppssammansättning och fysisk 
aktivitet (Abrahamsson et al 2006). Stor kroppsmassa innebär i regel hög 
basalmetabolism, men även kroppssammansättningen är av betydelse då den 
metabola aktiviteten i olika vävnader i kroppen varierar och kräver olika mycket 



energi. Muskelmassa har högre metabolism än fettväv, därför är stor 
muskelmassa och lite fett fördelaktigt för en hög BMR. Av den anledningen har 
män generellt högre BMR än kvinnor. Andra faktorer än kroppssammansättning 
förefaller dock vara av betydelse för könsskillnader i basalmetabolism då män 
har generellt högre BMR även efter justering för kroppssammansättningen 
(Lazzer et al. 2010). Könsskillnader i basalmetabolism har observerats redan hos 
barn. I en japansk studie mättes vilometabolismen med hjälp av indirekt 
respiratorisk kalorimetri på 221 japanska barn och ungdomar och en signifikant 
könsskillnad fanns i åldersgruppen 12-17 år (Kaneko K. et al 2013). Barn och 
unga har en snabb tillväxt vilket kräver mycket energi vilket innebär en högre 
basalmetabolism. Med åldern kommer kroppens fettfria massa att ersättas av 
fett och BMR sjunker därför med åldern (Abrahamsson et al. 2006) 
 
Eftersom att basalmetabolismen utgör en så stor del av den totala 
energiomsättningen är den av stort intresse för forskare och kliniker. 
Basalmetabolismen kan räknas ut med olika standardiserade formler vilka 
lämpar sig bättre på populationsstudier än individnivå på grund av att BMR 
påverkas av så många olika faktorer vilket kan ge stora individuella avvikelser. 
En mer exakt metod är att mäta BMR med indirekt respiratorisk kalorimetri, en 
metod som bygger på att energiomsättningen är proportionell mot 
syrgaskonsumtionen. 

Dietinducerad termogenes (DIT) 
Efter måltid då metaboliterna ska brytas ner, tas upp, transporteras och lagras 
kommer energiomsättningen i kroppen tillfälligt att öka i jämförelse med 
basalmetabolismen. En effekt som kallas dietinducerad termogenes (DIT). 
DIT (uttryckt i procent) =  (Energiomsättning efter måltid−Basalmetabolismen)

Måltidens energiinnehåll
 

Den ökade metabolismen efter måltid kvarstår 3-6 timmar och graden av 
effekten påverkas av energiinnehållet, sammansättningen och mängden mat. 
Måltidens komposition är av betydelse då den termiska effekten är högre för 
protein än för kolhydrater och fett. Enbart fett ger DIT på inte fullt 5 % medan 
enbart protein ger DIT 20 %, och kolhydrater någonstans mitt emellan. En 
blandad kost ger således DIT cirka 10 %, och uppskattningsvis utgör 
födotermogenesen runt 10 % av totala energiomsättningen. (Abrahamsson et al 
2006) 

Vardagsaktivitet och fysisk träning  (PAEE = Physical Activity Energy 
Expenditure) 
Av den totala energiomsättningen är det den energi vi gör oss av med under 
fysisk aktivitet som är lättast att påverka. Enligt WHO är fysisk inaktivitet den 
fjärde ledande riskfaktorn för förtida död, och mortaliteten uppskattas till 3,2 
miljoner (World Health Organization. Health topics. Physical activity). Idag är det 
välkänt att fysisk aktivitet minskar risken för ett stort antal sjukdomar samt 
risken för tidig död. Dagens utvecklade samhälle innebär en mer stillasittande 
vardag vilket ökar vikten av fysisk aktivitet på fritiden. Yrkesföreningar för 
Fysisk Aktivitet har tagit fram rekommendationer om fysisk aktivitet som 
antagits av Svenska Läkaresällskapet 2011. Alla vuxna över 18 år 
rekommenderas till minst 150 minuter motion av måttlig intensitet och minst 75 
minuter högintensiv träning varje vecka. Dessutom bör muskelstärkande 



aktivitet genomföras minst 2 gånger per vecka. Effekten av träning beror på olika 
faktorer som intensitet, duration och frekvens. Hur stor energiåtgång som krävs 
för att utföra en viss aktivitet varierar förutom intensitet, duration och frekvens 
även på kroppsvikten. Ju större kroppsvikt desto större arbete kommer att 
utföras (Ekelund U. et al 2002). Syrgaskonsumtionen är direkt proportionell mot 
energikostnaden för en aktivitet. Maximala aeroba kapaciteten (VO2max) är vad 
som brukar kallas ”kondition” och skiljer sig mellan olika individer. Maximala 
syreupptaget är högre hos en vältränad än en otränad person, och bestäms till 
stor del av fettfria massan, FFM (Ekelund et al 2004). Fysisk aktivitet ökar inte 
bara energiomsättningen under själva arbetet utan de positiva effekterna 
kvarstår en lång tid efter avslutat arbete. Regelbunden träning leder till en 
varaktigt högre metabolism, orsakad av en högre syreförbrukning, en effekt som 
brukar benämnas EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) (Berglund B 
2005). EPOC effekten varierar beroende på intensitet och duration, och förklaras 
bland annat av återhämtning av energidepåer, omhändertagande av laktat, ökad 
kroppstemperatur, aktivering av fettoxidation och aktivering av stresshormon. 
(Abrahamsson 2006) Studier tyder dock på att intensiteten måste vara väldigt 
hög (uppemot 80 % av VO2max) för att den ökade syrekonsumtionen efter 
träningens slut ska vara av större betydelse (Kaminsky et al 1990). 
Livsmedelsverket rekommenderar vuxna att motionera minst 30 minuter varje 
dag, och barn behöver röra på sig ännu mer och rekommenderas minst 60 
minuter fysisk aktivitet, vilket överensstämmer med WHO:s rekommendationer. 
Trots det är 25-30% av Sveriges medelålders män och 10-15% av kvinnorna helt 
fysiskt inaktiva. Vilket innebär att de inte går eller cyklar till jobbet, har ett 
stillasittande arbete och inte motionerar på fritiden (Kallings 2002). 

Skillnader i fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor 
Ett stort antal studier från flera länder inklusive Sverige visar att pojkar är mer 
fysiskt aktiva än flickor. (Godard C. et al 2012, Kettner S. et al 2013, Grydeland M. 
et al 2012, Owen C.G. et al 2009, Ortega F.B. et al 2007) Samtliga studier som 
refereras till ovan är utförda med hjälp av accelerometer på barn mellan 4 och 
11 år med studiedeltagande mellan 109 till 2071 barn och i alla dessa fann man 
att pojkar hade högre aktivitetsnivå än flickorna. Enligt Nordiska 
Näringsrekommendationerna (se tabell nedan) krävs högre aktivitetsnivå hos 
pojkar för att nå upp till samtliga aktivitetsnivåer. 
 
Tabell 2. Nordiska Näringsrekommendationer 2004 (NNR2004) indelning i 
aktivitetsnivå för pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år. 
Flickor 
Ålder 

Låg aktivitet 
kJ/kg/dygn 

Medel aktivitet 
kJ/kg/dygn 

Hög aktivitet 
kJ/kg/dygn 

10 220 250 280 
11 200 230 255 
12 190 215 240 
13 180 200 225 
Pojkar  
Ålder 

Låg aktivitet 
kJ/kg/dygn 

Medel aktivitet 
kJ/kg/dygn 

Hög aktivitet 
kJ/kg/dygn 

10 250 285 315 
11 235 265 295 
12 220 250 280 



13 210 235 265 
 

Total energiomsättning(TEE= total energy expenditure) 
Basalmetabolismen (BMR) , födotermogenesen (DIT) och fysisk aktivitet i form 
av vardagsaktiviteter och fysisk träning (PAEE) utgör tillsammans den totala 
energiomsättningen hos människan (TEE). TEE = BMR + DIT + PAEE 
Förhållandet mellan de olika komponenterna varierar mellan individer beroende 
på bland annat aktivitetsnivå och kroppssammansättning. Hos en måttligt aktiv 
individ (cirka 30 minuter fysisk aktivitet om dagen) kommer BMR att utgöra 
runt 60 %, DIT cirka 10 % och PAEE 30 % av TEE. (Abrahamsson et al 2006) 

Fysisk aktivitetsnivå (PAL= physical activity level) 
Ett sätt att uppskatta och jämföra aktivitetsnivå är genom att undersöka hur stor 
del av totala energiomsättningen (TEE) som utgörs av basalmetabolismen 
(BMR), i form av en kvot som brukar kallas PAL (physical activity level) enligt 
formeln nedan. 

PAL =  
TEE
BMR

 
Om en individ är mycket inaktiv kommer BMR att utgöra en stor del av den 
totala energiomsättningen och vi kommer få en kvot nära 1. PAL kan användas 
för att uppskatta hur aktiv en individ är i förhållande till sin basalmetabolism. Ett 
högt PAL är således ett mått på en aktiv livsstil. Enligt livsmedelverket är PAL 1,8 
önskvärt hos vuxna för att upprätthålla en god hälsa, och PAL 1,6 motsvarar en 
stillasittande vardag med begränsad fysisk aktivitet på fritiden. (Nordiska 
Näringsrekommendationer, 2004). För barn i åldern 10-13 år innebär för flickor: 
PAL 1,5 – 1,70 – 1,90, och för pojkar: PAL 1,55 – 1,75 – 1,95 en låg – medel – hög 
aktivitetsnivå (NNR, 2004). 

KROPPENS SUBSTRATUTNYTTJANDE 
Med substratutnyttjande menas vilken makronutrient (kolhydrater, fett eller 
protein) som kroppen främst använder för att utvinna energi. 
Substratutnyttjande kan beräknas med hjälp av den respiratoriska kvoten (RQ) 
som erhålls under en indirekt respiratorisk kalorimetri (beskrivs under metod). 
Respirationskvotens kliniska betydelse för viktuppgång har undersökts i ett 
flertal studier, där vissa studier har funnit ett samband och andra inte (Ellis et al 
2010). Prepubertala barn har högre fettoxidation än postpubertala barn. 
Förändringen i substratutnyttjande under puberteten skulle kunna förklaras av 
förändringar i insulinkänslighet eller hormonella förändringar. En annan faktor 
som har betydelse för substratutnyttjande är obesitas, för precis som puberteten 
påverkas metabola hormoner och hormonella svar av fetma. Obesa individer har 
minskade nivåer av tillväxthormon, och högre nivåer leptin, cortisol och insulin 
jämfört med normalviktiga individer. Med undantag för cortisol har dessa 
hormonella svar förmåga att hämma fettoxidation. (McMurray R.G. Hosick P.A 
2012) 

Skillnader i substratutnyttjande mellan pojkar och flickor 
Det finns könsskillnader i deposition av fett, mobilisering av fett, samt 
utnyttjande av fett som bränsle. Könsskillnader i kroppssammansättning finns 
redan vid födseln. Kvinnor är bättre på att lagra fett och har större fettmassa än 



män, trots det har kvinnor lättare att använda fett som substrat. (Power M.L. 
Schulkin J. 2008). Flera studier har visat att kvinnor utnyttjar fett som substrat i 
större utsträckning än män under submaximal konditionsträning (Riddell M.C 
2003, Power M.L, Schulkin J. 2008). Om dessa observationer stämmer kan man 
anta att kvinnor under vila använder fett som substrat i mindre utsträckning än 
män. Det har visats att effekten av träning på fettoxidationen håller i sig längre 
för män med fortsatt förhöjd fettoxidation i nästan ett dygn hos män men inte 
hos kvinnor (Henderson G.C. et al 2007). Skillnaderna i utnyttjande av fett som 
substrat är inte helt kända men kan vara relaterade till könshormoner, skillnad i 
insulinresistens eller metabola svar på andra hormoner som leptin. (Wu N.B. 
O´Suvillian A.J. 2011) 

GLUKOSHOMEOSTAS OCH INSULINKÄNSLIGHET 
Glukoskoncentrationen i blodet är noggrant reglerad och håller en jämn nivå 
trots stora intag av kolhydratrik föda eller långa perioder av fasta. 
Komplikationer av hyper- och hypoglykemi kan ses hos diabetiker som inte har 
förmåga att själva reglera sitt blodsocker. Ett flertal hormon är inblandade i 
glukosregleringen. Cortisol, adrenalin GH och glukagon är blodsockerhöjande 
enzymer medan insulin sänker blodsockret.  
 
Insulin är ett hormon med anabola effekter som produceras av β-celler i 
pankreas langerhanska öar. Sekretionen av insulin, och glukagon från pankreas 
α-celler, är antisynkron och på så sätt hålls glukoskoncentrationen i blodet på en 
konstant nivå. Under fasta minskar sekretionen av insulin och sekretionen ökar 
postpradiellt då även blodets glukosnivåer stiger.  
 
Insulin är central i metabolismen och dess biologiska effekter är bland annat 
ökat glukosupptag, glykogensyntes, proteinsyntes och fettsyntes samt minskad 
glukoneogenes, glykogenolys och lipolys. Insulin verkar genom att binda till 
tyrosinkinasreceptorer i plasmamembran vilket leder till aktivering av 
nedströms signalvägar i cellen. Konstant höga nivåer av insulin kommer att 
nedreglera antalet insulinreceptorer på cellytan genom minskad syntes och ökad 
degradering av receptorer vilket resulterar i att känsligheten för insulin minskar. 
(Harvey R. 2011 & Boron W.F. 2009) 
 
Glukostoleransen bestäms både av insulinets effekt samt insulin-oberoende 
effekter som glukos egen förmåga att underlätta glukosupptag i celler och 
hämma endogena glukosproduktionen. Den sistnämnda effekten kallas därför i 
engelsk litteratur ”glucose effectiveness” och brukar förkortas Sg. Effekten av 
insulin bestäms av insulinsekretionen från pankreas och insulinkänsligheten (Si) 
(Nshida Y. et al 2004) Hos normala individer utgör Sg cirka 50 % av 
glukosavlägsnandet från blodet under en OGTT, hos insulinresistenta individer 
över 80 % och hos individer med insulin-oberoende diabetes mellitus 99 %. 
(Best J.D. et al 1996) Glukos effekt (Sg) beror bland annat på massverkan. Vid 
basal insulinnivå finns framförallt insulin-oberoende glukostransportörer 
(GLUT1 och GLUT2) på cellmembranen, vid hyperglykemi kommer på grund av 
massverkans lag flödet av glukos från kapillärer in till celler att öka. Levern 
innehåller GLUT2 transportörer i överflöd vilket innebär att inflödet av glukos 
borde vara stort. GLUT1 transportörer finns bland annat på muskelceller, och då 



muskler utgör cirka 50 % av kroppsmassan blir upptaget av glukos stort även 
här. Glukos har även förmåga att aktivera enzymer, bland annat ett 
hastighetsbegränsande enzym för glukosupptag och glykogensyntes i levern 
(Best J.D. et al 1996). 
 
Intag av glukos resulterar kortvarigt i hyperinsulinemi och hyperglykemi vilket 
orsakar levern att sluta utsöndra och i stället lagra glukos. Levern ansvarar för 
ungefär en tredjedel av glukosupptaget efter oralt glukosintag, muskler och fett 
tar upp ungefär en tredjedel och sista tredjedelen tas upp av glukosberoende 
icke-insulinkänslig vävnad. Eftersom att levern inte bara svarar med upptag, 
utan även minskar sin produktion står levern för cirka 60-65 % av 
glukossänkningen i blodet efter glukosintag.  Ett flertal faktorer ansvarar för 
leverns omställning bland annat glukoskoncentration, fettsyror, aminosyror, 
insulin och neurala mediatorer (Moore M.C et al 2012). Insulinresistens kan ge 
två olika störningar i glukoshomeostasen med epidemiologiska och 
patofysiologiska skillnader, och de ger helt olika glukoskurvor under en oral 
glukosbelastning. Tillstånden kallas ibland för ”pre-diabetes” Det första 
tillståndet kallas IFG från engelskans ”impaired fasting glucose” och innebär ett 
förhöjt fasteglukos. Vid isolerad IFG föreligger hepatisk insulinresistens men 
normal insulinkänslighet i muskelvävnad. Dessa individer har under OGTT ett 
minskat insulinsvar under tidiga fasen men normalt svar under sena fasen.  Det 
andra tillståldet kallas IGT från engelskans ”impaired glucose tolerance” och vid 
isolerad IGT ses normal till lätt reducerad hepatisk insulinkänslighet med måttlig 
till svår insulinkänslighet i muskelvävnaden.  Vid IGT ses i motsats till IFG 
framförallt defekt insulinutsöndring i sena fasen vi OGTT. (Unwin N. Et al 2002, 
Nathan D.M et al 2007) 

Faktorer som påverkar insulinkänsligheten 
Senaste decennierna har i västvärlden inneburit stora förändringar i kost och 
livsstil. Västländsk kost har i flera studier associerats med ökad risk för att 
utveckla typ 2 diabetes (Merat A. et al 1999, Schulze M.B. et al 2005), särskilt i 
kombination med låg fysisk aktivitet och fetma (van Dam R.M et al 2002). 
Västerländsk kost innehåller idag stor del fruktos och mättade fetter (High-fat 
high-fructose diet – HFFD). Hur en HFF-diet påverkar leverns- och extrahepatisk 
vävnads svar på en mixad måltid undersöktes av Coate et al i en djurstudie 2001.  
Resultatet visade att hundar som under 8 veckor matats med en HFFD hade 
signifikant högre postprandiella glukoskoncentrationer än kontrollgruppen efter 
intag av en blandad måltid. Glukostoleransen berodde delvis på snabbare 
ventrikeltömning och glukos absorption samt ett minskat glukosupptag i levern 
hos HFFD-gruppen. Även insulinets hämning av lipolysen var avvikande hos 
HFFD-gruppen (Coate K.C. et al 2011) 
 
Puberteten är ytterligare en faktor som har betydelse för insulinkänsligheten, 
och det har visats i flera studier att det under puberteten sker en övergående 
sänkning av känsligheten för insulin. (Kortoğlu S. et al 2010, Goran M.I. Gower 
B.A 2001, Moran A. et al 1999) Mekanismen bakom sänkningen av 
insulinkänslighet är inte fullt klarlagd men hypoteserna är att det kan vara 
relaterat till förändringar i kroppssammansättning och övergående 
nivåförändringar av tillväxthormon. (Goran M.I. Gower B.A. 2001). En etablerad 



metod för att mäta fysisk mognad och pubertalt stadium är Tannerskalan som 
tar hänsyn till bröststorlek, storlek på könsorgan och växt av könshår. Skalans 
fem stadier graderas T1-T5. (Marshall W.A. Tanner J.M. 1969 och1970) Enligt 
rikshandboken i barnhälsovård är genomsnittliga startåldern för puberteten hos 
pojkar 11,5 år och hos flickor 10-11 år. Det sker en signifikant sänkning av 
insulinkänsligheten vid starten av puberteten (T1-T2), känsligheten är som lägst 
vid T3 hos båda könen och vid stadium 5 är känsligheten nära den prepubertala 
nivån (Moran A. et al 1999). Progress från T1 till T3 har visats kunna ge en 
sänkning av insulinkänsligheten på över 30 % samt en höjning av fasteglukos 
och fasteinsulin. (Goran M.I. Gower B.A 2001). 
 
Det är sedan länge känt att fetma är starkt associerat till nedsatt 
insulinkänslighet. (Reaven G.M. 1988, Östenson C-G et al 2004, Mulder H. 2010) 
Fetmans negativa effekt på glukosmetabolismen syns tidigt i barndomen. 
Överviktiga barn har ofta hyperinsulinemi och har ungefär 40% insulin-
stimulerad glukosmetabolism jämfört med normalviktiga barn. Sänkningen av 
insulinkänslighet beror bland annat på att fettväven syntetiserar och utsöndrar 
signalpeptider som leptin, adiponektin och tumör nekros faktor-alfa, vilka har 
förmåga att påverka insulinutsöndring och insulinkänslighet.(Reinehr T. 2013) 
Viktminskning har motsatt effekt hos överviktiga barn och har visats höja 
insulinkänsligheten. (Reinehr T et al 2004) Trots den starka korrelationen 
mellan fetma och insulinresistens är det långt ifrån alla överviktiga som 
utvecklar diabetes. Det beror på en kompensation från pankreas β-celler och det 
är först när denna kompensation inte längre är tillräcklig som 
glukoskoncentrationen inte längre kan kontrolleras och manifest diabetes 
mellitus uppstår. (Mulder H. 2010) 

Skillnader i insulinkänslighet mellan pojkar och flickor 
Även kön har betydelse för insulinkänsligheten. (Hoffman R.P. et al 2000, Brufani 
C et al 2009). Det verkar som att i vuxen ålder har kvinnor en högre prevalens av 
IGT, och män en högre prevalens av IFG. (Janghorbani M. Amini M. 2008, 
Williams J.W. et al 2003). Vilket skulle kunna förklaras av att kvinnor i snitt är 
kortare än män vilket innebär mindre kroppsmassa, vilket blir problematiskt när 
mängden glukos vid en glukosbelastning (75g) inte anpassas efter kroppsstorlek 
(Sicree RA. Et al 2008). Om man tar hänsyn till kroppsvikt verkar kvinnligt kön i 
vuxen ålder ha positiva effekter på insulinkänsligheten. (Moran A. et al 2008, 
Nuutila P. et al 1995, Geer E. Shen W 2009) Under puberteten förefaller 
förhållandet dock vara tvärt om med en högre insulinresistens hos flickor än hos 
pojkar, undersökt hos både normalviktiga och överviktiga barn. (Hoffman R.P. et 
al 2000, Kortoğlu S. et al 2010, Brufani C. et al 2009, Moran A. et al 2008, Moran 
A. et al 1999).  

DIABETES MELLITUS OCH FÖRSÄMRAD GLUKOSTOLERANS 
I princip alla obesa har nedsatt glukostolerans och 30 % utvecklar diabetes som 
följd av den nedsatta känsligheten för insulin. Denna insulinresistenta diabetes 
kallas diabetes mellitus typ-2 till skillnad från typ-1 där insulinproduktionen 
minskar på grund av autoimmun destruktion av β-cellerna i pankreas. Typ-2 
diabetes kallades tidigare för åldersdiabetes då det endast uppträdde hos äldre. 
Idag är typ 2-diabetes nästan lika vanligt som typ 1-diabetes hos ungdomar på 



grund av den ökade ungdomsfetman (Stenke, Dahlström, Kechagias 2011) och i 
vissa delar av världen är typ 2 diabetes vanligare hos barn än typ 1 diabetes. 
 
Tabell 3. Diagnostiska värden för DM och IGT enligt WHO:s kriterier 

SYFTE 
Fetma är idag ett globalt hälsoproblem som innebär stora individuella risker 
med mycket lidande samt stora samhällskostnader. Syftet med denna studie är att 
undersöka om det föreligger skillnader i kroppsammansättning, energiomsättning, 
substratutnyttjande, insulinkänslighet och fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor 
med fetma i åldersgruppen 10-13 år.  

HYPOTES 
• Flickorna kommer att ha högre FM(%) än pojkarna. 
• Pojkarna kommer att ha en högre energiomsättning än flickorna. 
• Flickorna kommet att ha högre RQ än pojkarna på grund av lägre 

fettoxidation. 
• Flickorna kommer att ha lägre insulinkänslighet än pojkarna vilket 

kommer att innebära högre glukos- och insulinvärden under OGTT samt 
lägre insulinkänslighet beräknad med matsuda index. 

• Pojkarna kommer att ha högre aktivitetsnivå än flickorna. 
 

FRÅGESTÄLLNING  
Finns skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, 
substratutnyttjande, insulinkänslighet och fysisk aktivitet mellan pojkar och 
flickor med fetma i åldersgruppen 10-13 år.  

 Glukoskoncentration i plasma (mmol/L) 
Diabetes mellitus  Venöst Kapillärt 
Fastande 
2 timmar efter glukosbelastning 

≥7.0 
≥11,1 

≥ 7,0 
≥ 12,2 

Nedsatt glukostolerans    
Fastande  
2 timmar efter glukosbelastning 

<7,0 
≥ 7,8 och <11,1 

< 7,0 
≥ 8,9 och <12,2 



METOD  
URVAL 
Barnen som inkluderats i denna studie har blivit remitterade från 
överviktsenheten för barn och ungdom till enheten för klinisk nutrition och 
metabolism på Akademiska sjukhuset. Resultat från samtliga mätningar som 
utförts på enheten från februari 2008 till och med augusti 2013 granskades för 
att välja ut alla pojkar och flickor som vid undersökningstillfället var 10-13 år 
gamla och hade ett ISO-BMI som motsvarar fetma enligt Cole T.J et al 2000 (se 
bilaga). Av dessa inkluderades sedan de som genomgått OGTT med indirekt 
respiratorisk kalorimetri, Bod Pod mätning av kroppssammansättningen och 
under 4 dygn burit accelerometer för beräkning av fysisk aktivitetsnivå. 
Sammanlagt inkluderades 15 flickor och 30 pojkar. Exklusionskriterier var att 
samtliga mätningar inte hade genomförts eller att någon hade avbrutits så att 
data saknades. På grund av att samtycke saknats för att samla in data för glukos 
och insulin hos vissa barn erhölls dessa värden endast från 14 flickor och 17 
pojkar vilket innebär att urvalet för beräkning av insulinkänslighet blev mindre. 
Medelvärde för ålder, vikt, längd och BMI för barnen som inkluderades i studien 
redovisas nedan tillsammans med standarddeviation och spridning. Övriga data 
redovisas i resultatdelen. 
 
Tabell 4. Medelvärde, standarddeviation (SD), och spridning för ålder, vikt, längd 
och BMI för de flickor (n=15) och pojkar (n=30) som inkluderades i studien. 
Flickor 
(n=15) 

Ålder (år) Vikt (kg) Längd (cm) BMI (kg/m2) 

Medelvärde 11,5 82 159 32 
SD 1,1 9 7 3 
Range 10-13 69-99 144-177 26-38,5 

Pojkar  
(n=30) 

Ålder (år) Vikt (kg) Längd (cm) BMI (kg/m2) 

Medelvärde 11,6 84 163 31 
SD 1,2 16 9 3,9 
Range 10-13 60-123 148-178 25-39 

 

DATAINSAMLINGSMETODER 
Steg   Arbetsgång Metod 
1 Mätning av vikt och längd och 

beräkning av BMI 
Våg och vertikalt skjutmått på vägg 

2 Beräkning av ISO-BMI Enligt Cole  T.J. et al 2000 (se 
bilaga) 

3 Mätning av FFM ADP (BodPod) 
4 Mätning av BMR Indirekt respiratorisk kalorimetri 
5 Beräkning av TEE 4 dagars aktivitetsregistrering med 

rörelsemätare 
6 Beräkning av fysisk aktivitetsnivå 

PAEE (TEE-BMR) 
4 dagars aktivitetsregistrering med 
rörelsemätare och indirekt 



respiratorisk kalorimetri 
7 Glukos och insulin OGTT 
8 Beräkning av insulinkänsligheten Matsuda index 

9 Statistiska bearbetningar Students T-test 
 
Mätningarna ägde rum på enheten för klinisk nutrition och metabolism på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. På undersökningsdagen kommer barnen på 
morgonen fastandes sedan klockan 22.00 föregående kväll för att genomgå 
undersökningarna. Alla mätningar som genomförts på enheten sedan 2008 finns 
dokumenterade i pärmar på enheten och det var från dessa alla data samlades in. 
Samtliga föräldrar till barnen i studien har lämnat medgivande till att resultaten 
får användas i forskningssyfte. 

Air-displacement plethysmography (ADP) med Bod Pod 
Med hjälp av en Bod Pod mäts kroppens volym genom luftförflyttning (ADP =Air 
Displacement Pletysmography). Mätningen utförs i underkläder sittandes inuti en 
äggformad behållare under ett par minuter. Metoden bygger på kunskap om gasers 
egenskaper och Boyle’s- och Poissuilles lag tillämpas. Kroppens densitet beräknas 
genom att dividera massan (kg) med volymen (m3). Eftersom att fett och fettfri massa 
har olika densitet går det att uppskatta förhållandet mellan de båda genom 
matematiska uträkningar. Man utgår från att fett har densiteten 0.9 g/cm3 vid 37° C 
och fettfria massan 1.1 g/cm3 för att beräkna fördelningen av de två komponenterna. 
Nackdelen med metoden är att utrustningen kräver laboratoriemiljö samt att modellen 
bygger på antagandet att fettfria massans fördelning av vatten, proteiner och mineraler 
alltid är konstant (Poortvliet, et al 2001). En begränsning med 2C modellen är alltså 
att modellen bygger på att det inte finns någon densitetsvariation på fettfria massan 
hos individer eller populationer. Hos barn och unga som inte mognat innehåller den 
fettfria massan en större mängd vatten och mindre mängd mineraler, vilket påverkar 
densiteten och kan leda till en underskattning av FM, vilket har visats i en studie som 
jämförde Bodpod med 4C-modellen. Samma studie visade dock att vid låga och höga 
fetthalter var Bodpod den metod som bäst korrelerade med 4C-modellen jämfört med 
DXA, hydrostatisk vägning och mätning av totala kroppsvattnet med isotop (Fields 
D.A et al 2002). 

Indirekt respiratorisk kalorimetri 
Möjligheten att kunna mäta energiomsättning i vila (BMR) har länge varit av stor 
betydelse för både kliniker och forskare, och betydelsen har ökat med fetmaepidemins 
spridning då BMR utgör den största delen av totala energiomsättningen. BMR 
används ofta synonymt med Resting Metabolic Rate (RMR), som per definition 
ställer mindre krav på vila inför mätningen vilket bättre motsvarar mätningarna i 
denna studie. Energiomsättning kan antingen mätas eller räknas ut rent teoretiskt med 
hjälp av olika ekvationer. Energiomsättningen mäts i vila genom indirekt respiratorisk 
kalorimetri. Metoden bygger på mätning av syrgas (VO2) och koldioxid (VCO2) i 
utandningsluften vilket motsvarar koldioxidproduktionen och syrgaskonsumtionen i 
kroppen Därefter beräknas energiomsättningen med Weirs ekvation som bygger på att 
syrgaskonsumtionen är proportionell mot energiomsättningen i kroppen. 1 liter 
förbrukad syrgas motsvarar ungefär 5 kcal med viss variation beroende på vilken 
substrat som utnyttjas. Kolhydrater ger 5,047, protein ger 4,463 och fett 4,735 kcal 
per liter förbrukad syrgas (Weir 1949). I Weirs ekvation tar man hänsyn till 



kvävemängden som produceras i urin för att korrigera för proteinoxidationen. Denna 
faktor brukar inte sällan exkluderas i kliniken då felmarginalen blir liten (1 % -2 %) 
vid beräkning av totala energiomsättningen (Haugen H.A. et al 2007) Under 
mätningen, som tar cirka 30-45 minuter får barnet ligga på rygg, och försöka vara så 
stilla och avslappnade som möjligt, med en genomskinlig plastkupa över huvudet som 
fångar upp utandad luft för kontinuerlig mätning av syrgas och koldioxid.  

Respirationskvot (RQ) 
Undersökningen som beskrivs ovan kan även ge oss information om vilket 
substrat kroppen oxiderar vid undersökningstillfället. Genom att dividera 
mängden producerad koldioxid med förbrukad syrgas får vi en respirationskvot, 
RQ, vilken ger oss information om vilket bränsle kroppen oxiderar under vila, 
(RQ = VCO2/VO2) (Cooper et al 2009). Metoden bygger på kunskapen att 
kolhydrater och fettsyror kräver olika mycket syre vid oxidation, och 
respirationskvoten är därför ett mått på kroppens substratutnyttjande i vila. 
 
Kolhydrater:  C16 H12O6 + 6O2 ↔ 6CO2 + 16H2O →  RQ =  6CO2

6O2
= 1 

 
Fettsyror: C16 H32O6 + 23O2 → 16CO2 + 16H2O → RQ =  16CO2

23O2
= 0,696 

 
Proteinoxidationen sker inte fullständigt som för glukos och fett vilket innebär 
att det inte är fullt lika enkelt att beräkna proteinmetabolismens effekt på RQ. 
Det går att göra korrigeringar med hänsyn till proteinmetabolismen genom att ta 
hänsyn till mängden kväve i urinen då 1g kväve motsvarar 5,941 liter syre. 
Respirationskvoten för protein beräknat för dessa korrigeringar blir ca 0,8 (Weir 
1949). Kolhydratoxidation ger alltså RQ 1, proteinoxidation 0,8 och oxidation av 
fettsyror ger ett RQ runt 0,7 (viss variation beroende på längden av fettsyran). 
Detta innebär att en hög RQ indikerar hög kolhydratoxidation och lågt RQ tyder 
på hög fettsyraoxidation. 

Registrering av fysisk aktivitet med accelerometer (PAEE) 
Den mest precisa mätmetoden för mätning av energiåtgång är dubbelmärkt vatten 
(doubly labelled water method = DLW). Metoden som är en isotopteknik kan mäta 
energiomsättningen över tid utan att påverka testpersonens normala 
levnadsförhållanden. Nackdelarna är att metoden är invasiv, dyr och svårtillgänglig 
(Andersson M, 2008). En enklare icke-invasiv metod för mätning av aktivitet är med 
hjälp av en rörelsemätare eller accelerometer. Den som har använts i denna studie 
heter ActiCal (Mini Mitter Company INC) Mätaren fäst runt handled och fotled. 
Rörelsemätaren stör inte dagliga livet mer än att den sitter på kroppen vilket är en 
fördel. Däremot fångas inte hela kroppens rörelsemönster upp vilket innebär att vissa 
aktiviteter som inte ger någon registrering eller ett sämre utslag från mätaren ger ett 
falskt negativt värde. Därför används ett medelvärde mellan fot- och handledsmätaren 
som barnen bar i 4 dagar för att användas för att uppskatta aktivitetsmönstret i denna 
studie. Efter registreringen analyseras aktivitetsnivån och energiomsättningen 
beräknas och kan redovisas i exempelvis kcal/dygn eller kJ/kg/dygn. Ett vanligt sätt 
att mäta och jämföra aktivitetsnivå är med PAL vilket beräknas genom att dividera 
totala energiomsättningen med basalmetabolismen. Som beskrivits tidigare kommer 
kroppsmassan att påverka den totala energiomsättningen (Ekelund U. et al 2002). Det 
innebär att vid obesitas kan PAL ge ett missvisande värde. Därför kommer fysisk 



aktivitetsnivå i detta arbete definieras som den energi som förbrukas under rörelse 
som registreras med accelerometern och uttryckas i kJ/kg/dygn, där vi alltså tar 
hänsyn till kroppsvikten. 

Beräkning av totala energiomsättningen 
Totala energiomsättningen utgörs av basalmetabolismen, diet inducerade 
termogenesen samt den energi som förbrukas under fysisk aktivitet. DIT utgörs 
av cirka 10 % av totala energiomsättningen och kommer inte att tas med i 
beräkningarna i detta arbete utan totala energiomsättningen räknas ut på 
följande sätt: 
TEE = BMR + PAEE  
TEE = Totala energiomsättningen per kilo kroppsvikt under ett dygn 
(kJ/kg/dygn) 
BMR = Basalmetabolismen (energiomsättningen i vila) uppmätt med indirekt 
respiratorisk kalorimetri (kJ/kg/dygn) 
PAEE = Den mängd energi som förbrukas under fysisk aktivitet under ett dygn 
per kilo kroppsvikt (kJ/kg/dygn) 

Oral glukostoleranstest (OGTT) 
För att mäta glukostoleransen gör man en peroral glukosbelastning. Testet 
genomförs samtidigt som tidigare beskrivna undersökningar fastandes på 
morgonen. Innan mätningen erhöll barnet en perifer venkateter i armvecket. Alla 
barn fick innan nålsticken lokalbedövning med EMLA-plåster. Därefter fick de 
dricka en sockerlösning på 3dL innehållande 75g glukos. Blodglukos och insulin 
kontrolleras innan testet (0) och sedan var 30:e minut (+30, +60, +90, +120) 
under 2 timmar. OGTT är diagnostiskt för nedsatt glukostolerans (IGT) och 
diabetes mellitus enligt WHO:s kriterier. Det är även ett enkelt sätt att undersöka 
vilken mängd insulin som krävs för att eliminera glukos från blodet. Dessa 
värden kan sedan användas för att beräkna kroppens insulinkänslighet, 
exempelvis med Matsuda index som beskrivs nedan. 

Matsuda index 
Det finns ett flertal metoder för att mäta insulinkänslighet, allt ifrån komplexa 
invasiva metoder till icke-invasiva beräkningar av känslighets-index. Den metod 
som anses vara ”gyllene standarden” för att mäta insulinkänslighet är 
användningen av en euglykemisk hyperinsulemisk clamp. Clamp tekningen 
bygger på att försökspersonerna erhåller två parenterala katetrar, en för insulin- 
och en för glukosinfusion. Insulininfusionen sker enligt schema och beroende på 
insulinkänsligheten kommer individer att behöva varierande mängd glukos för 
att upprätthålla normoglykemi (DeFronzo et al, 1979). På grund av metodens 
invasivitet har det utarbetats matematiska formler för att beräkna 
insulinkänslighetsindex som inte kräver intravenös administrering av exogent 
glukos eller insulin, där index beräknade under en 2 timmars glukosbelastning 
ger mer pålitliga värden än enbart fastevärden (Borai A et al, 2011). I detta 
arbete kommer Matsuda index att användas vilket utarbetats av Matsuda och 
DeFronzo genom att låta testpersoner genomgå en oral glukosbelastning 
samtidigt som deras insulinkänslighet mättes med clamp metoden.  Metoden 
beräknar hela kroppens insulinkänslighet under OGTT och korrelerar starkt med 
clamp metoden (r=0,73, P < 0.0001). Metoden ger ett mått på hela kroppens 
insulinkänslighet (lever och perifer vävnad) beräknas enligt formeln: 



 
10,000

�[fasteglukos x fasteinsulin] x [medelglukos x medelinsulin under OGTT]
 

 
(Matsuda M, DeFronzo R.A.1999). Fasteglukos och fasteinsulin motsvarar tidpunkt 0 
under OGTT. Medelglukos och medelinsulin beräknas utifrån värden uppmätta vid 
tidpunkt 0, 30, 60, 90 och 120 minuter. Lågt plasmaglukos och seruminsulin under 
OGTT kommer att ge ett högre värde enligt formeln ovan och således indikera högre 
känslighet för insulin.  
 
En svårighet med denna mätmetod är att insulin än mycket känsligt för hemolys på 
grund av ett insulindegraderande enzym som bland annat finns i röda blodkroppar. 
Vid hemolys frisätts detta enzym och insulin bryts ner vilket gör att vi får ett falsk 
lågt värde. (Chevenne D et al, 1998) 

STATISTISKA BEARBETNINGAR 
All data har samlats i och analyserats med hjälp av Microsoft Excel och 
skillnaderna har analyserats med hjälp av ett Student T-test där en signifikant 
skillnad innebär ett P-värde under 0,05.  



RESULTAT 
 

Kroppssammansättning 
I tabell 5 redovisas fettmassan (FM) och den fettfria massan (FFM) för pojkar och 
flickor. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan pojkar och flickor. Pojkarna 
var lite tyngre än flickorna och hade en något större fettmassa (FM%) än 
flickorna (P=0,29). 
 
Tabell 5. Kroppssammansättning (FM och FFM) i kg och %, uppmätt med Bodpod 
för flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 Pojkar 

n=27 
Flickor 
n=15 

Signifikans 
P-värde* 

FFM (%) 54±6,7 56±6,3 0,32 
FM (%) 46±6,5 44±6,3 0,29 
FFM (kg) 44±8,3 45±6,2 0,64 
FM (kg) 38±11,4 35±6,5 0,41 
*Signifikant om P< 0,05 

Energiomsättning 
Pojkarna hade en högre energiomsättning än flickorna vid samtliga tidpunkter 
under OGTT som framgår i tabell 6 och figur II nedan. Skillnaden var minst under 
fasta vid tidpunkt 0. Vid resten av mätningarna låg pojkarna högre än flickorna 
med signifikant skillnad efter 90 och 120 minuter (P< 0,05). Ökningen var som 
störst för båda grupperna de första 30 minuterna, och bägge grupperna noterade 
sitt högsta värde vid tidpunkt 30. Efter 2 timmar, där skillnaden är som störst 
mellan grupperna, är flickorna mycket nära sin faste-metabolism medan 
pojkarna med en planare kurva ligger närmare sitt maxvärde.  
 
Tabell 6. Energiomsättning (kJ/kg) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 Pojkar 

n=28 
Flickor 
n=15 

Signifikans 
P-värde* 

kJ/kg +0 96,9±16 95±8,7 0,6 
kJ/kg +30 104,8±9,2 98,8±12,1 0,1 
kJ/kg +60 104,1±9,6 97,9±10 0,06 
kJ/kg +90 103,5±10,4 96,7±8,2 0,02 
kJ/kg +120 103,5±10,1 95,6±7,8 0,01 
*Signifikant om P< 0,05 
 



 
Figur II. Energiomsättningen (kJ/kg) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT 
för flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 

Substratutnyttjande 
Tabell 7 och figur III visar att det inte förelåg några signifikanta skillnader i 
substratutnyttjande mellan könen. Skillnaden var som störst efter 30 minuter 
(P=0,19), där pojkarna låg lite högre än flickorna. För båda grupperna skedde 
största förändringen efter 30 minuter, båda grupperna ligger som högst efter 90 
minuter och vid 120 minuter har värdena börjat gå neråt med ett något lägre 
värde för flickorna. 
 
Tabell 7. Respirationskvot (RQ) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 Pojkar 

n=28 
Flickor 
n=15 

Signifikans 
P-värde* 

RQ +0 0,90±0,05 0,88±0,04 0,22 
RQ +30 0,90±0,06 0,88±0,05 0,19 
RQ +60 0,96±0,07 0,96±0,06 0,91 
RQ +90 0,97±0,05 0,97±0,06 0,91 
RQ +120 0,96±0,05 0,95±0,05 0,76 
*Signifikant om P< 0,05 
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Figur III. Respirationskvot (RQ) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 

Insulinkänslighet 
Tabell 8 och figur IV visar skillnader i plasmaglukos under OGTT mellan pojkar 
och flickor. Det förelåg inga signifikanta skillnader vid någon tidpunkt men 
skillnaden var som störst efter 60 minuter (P=0,09) där pojkarna låg lägre än 
flickorna. Pojkarna låg även lägre än flickorna efter 2 timmar (P=0,1). Största 
ökningen skedde för båda grupperna första 30 minuterna och högsta värdet för 
plasmaglukos noterades vid tidpunkt 30 för pojkar och flickor.  
 
Tabell 8. Plasmaglukos (mmol/L) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 Pojkar 

n=17 
Flickor 
n=14 

Signifikans 
P-värde 

P-glukos +0 5,56±0,36 5,58±0,48 0,9 
P-glukos +30 8,21±1,09 8,5±1,45 0,5 
P-glukos +60 7,08±1,17 8,09±1,87 0,09 
P-glukos +90 7,31±0,85 7,34±1,53 0,9 
P-glukos +120 7,05±0,87 7,73±1,25 0,1 

*Signifikant om P< 0,05 
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Figur IV. Plasmaglukos (mmol/L) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 
Skillnader i seruminsulin visas i tabell 9 och figur V. Pojkarna hade lägre 
seruminsulin vid samtliga tidpunkter. Skillnaderna var inte signifikanta vid 
någon tidpunkt men var som störst efter 60 minuter med ett lägre seruminsulin 
hos pojkarna (P=0,16). Då en stor del av proverna var påverkade av hemolys 
redovisas antal och procent av totala antalet prover som var påverkade i 
tabellen. För båda grupperna skedde största ökningen de första 30 minuterna 
med högsta värdet vid tidpunkt 30. Därefter sker en sänkning för båda 
grupperna. Mot slutet av testet har insulinet stigit igen hos båda grupperna. 
Pojkarna ökar i insulin igen efter 60 minuter medan ökningen hos flickor sker 
efter 90 minuter. 
 
Tabell 9. Seruminsulin (mU/L) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD (antal-, % hemolyserade prover)) 
 Pojkar 

n=17 
Flickor 
n=14 

Signifikans 
P-värde* 

S-insulin +0 25±14 (4, 24%) 28±15 (2, 14%) 0,51 
S-insulin +30 146±83 (8, 47%) 181±100 (3, 21%) 0,3 
S-insulin +60 102±73 (3, 18%) 156±121 (6, 43%) 0,16 
S-insulin +90 113±89 (5, 29%) 130±110 (3, 21%) 0,64 
S-insulin +120 119±112 (3, 18%) 163±107 (3, 21%) 0,27 
*Signifikant om P< 0,05 
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Figur V. Seruminsulin (mU/L) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT för 
flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 
Pojkarna var mer insulinkänsliga än flickorna med ett högre Matsuda index som 
framgår i tabell 9. Skillnaden var inte signifikant. 
 
Tabell 10. Insulinkänslighet uppmätt under OGTT och beräknad med Matsuda 
Index för flickor och pojkar (medelvärde ± SD) 
 Pojkar  

n=16 
Flickor 
n=14 

Signifikans 
P-värde* 

Matsuda Index 2,51±1,44 
 

1,94±1,36 
 

0,28 

*Signifikant om P< 0,05 
 

Fysisk aktivitet 
Det förelåg inga skillnader i aktivitetsnivå enligt 3 dagars registrering med 
ActiCal som framgår i tabell 10 nedan. 
 
Tabell 11. PAEE (kJ/kg/dygn) uppmätt med Actical för flickor och pojkar 
(medelvärde ± SD) 
 Pojkar  

n=30 
Flickor 
n=15 

Signifikans 
P-värde* 

PAEE 
(kJ/kg/dygn) 

94,1±22,1 
 

94,1±9,9 
 

0,99 

*Signifikant om P< 0,05 
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DISKUSSION 
RESULTATDISKUSSION 

Kroppssammansättning 
Det förelåg inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickors 
kroppssammansättning. I motsats till hypotesen hade flickorna något högre 
fettfri massa än pojkarna (P=0,32). Ogles studie som refereras till under 
”skillnader i kroppssammansättning mellan pojkar och flickor” som visade högre 
fettmassa hos prepubertala flickor än pojkar, en skillnad som blev ännu större 
under puberteten, var en större studie än denna med 265 deltagare mellan 4-26 
år, där kroppssammansättningen mättes med DXA vilket är en 4C modell som 
har visats ge bättre resultat än 2C modellen vid mätning av 
kroppsammansättning hos barn (Wells JCK, Fuller NJ 2001). Den studien utfördes 
till skillnad från denna på normalviktiga barn och dessutom med ett större 
åldersintervall vilket eventuellt kan bidra till de olika resultaten. Ogles resultat 
stämmer överens med en ännu större studie utförd i Storbritannien på 1251 friska barn 
mellan 5 och 18 år, med olika etniciteter som genomgick en DXA för mätning av 
kroppsammansättningen. Könsskillnader i kroppsammansättning observerades här 
från 5 års ålder, flickorna hade högre procent fett i alla åldersgrupper och skillnaderna 
ökade med åldern (Shaw J.N et al 2007).  Skillnader mellan denna studie och de 
ovan nämnda är bland annat antalet deltagare, metod för att mäta 
kroppssammansättning samt att denna studie endast är utförd på obesa barn. 
Eftersom att deltagarantalet i denna studie är litet är det mindre representativt 
på populationsnivå. Bod Pod metoden har i studier jämförts med 4C-modellen 
för mätning av kroppssammansättningen hos överviktiga barn och resultatet 
visar att mängden fett (%) som uppskattas med de båda metoderna korrelerar 
högt för både pojkar och flickor (Gately P.J. et al 2003).  
 

Energiomsättning 
Det förelåg inte heller någon signifikant skillnad i energiomsättning vid tidpunkt 
0 under OGTT (BMR).  Vid 30, 60, 90 och 120 minuter låg pojkarna högre än 
flickorna med störst skillnad efter 120 minuter (P=0,01). Skillnaden var även 
signifikant (P< 0,05) efter 90 minuter. Största ökningen i energiomsättning 
skedde för båda grupperna mellan 0 och 30 minuter. Ökningen motsvarar den 
dietinducerade termogenesen (DIT). Som nämns i bakgrunden ligger DIT för 
kolhydrater någonstans mellan 5-20%, och under OGTT digereras endast glukos 
vilket innebär att det bör ske en ökning av energiomsättning på cirka 10 procent.  
Första 30 minuterna ökar pojkarnas energiomsättning från 96,9 till 104,8 kJ/kg 
vilket motsvarar en ökning på cirka 8 procent. För flickorna skedde en ökning 
från 95 till 98,8 kJ/kj vilket motsvarar en ökning på 4 procent. Båda grupperna 
drack samma mängd glukos under OGTT vilket innebär att 75 g glukos inducerar 
större ökning av energiomsättning hos pojkar än hos flickor.   
  

Substratutnyttjande 
Det förelåg ingen signifikant skillnad i substratutnyttjande mellan pojkar och 
flickor under OGTT. Störst var skillnaden efter 30 minuter då pojkarna hade RQ 
0,9 och flickorna 0,88 (P=0,19). RQ var som högst för båda grupperna efter 90 



minuter. I motsats till hypotesen hade alltså pojkarna något högre RQ än 
flickorna vid basalmetabolism och tidigt under OGTT. Skillnader som försvann 
under senare delen. Då RQ 0,7 motsvarar fettoxidation och RQ 1 
kolhydratoxidation innebär det att båda grupperna konsumerar framförallt 
kolhydrater även under fasta då deras RQ vid tidpunkt 0 var 0,9 och 0,88 för 
pojkar respektive flickor. Kroppssammansättningen för deltagarna i denna 
studie stämde inte heller överens med tidigare studier och att pojkarna i denna 
grupp konsumerade mer kolhydrater i vila kan förklara deras något högre 
fettmassa. Barnen kommer till undersökningen fastandes, men det kan föreligga 
stora skillnader i kostintag mellan barnen dagarna innan mätningen vilket kan 
påverka respirationskvoten. Om man befinner sig i en positiv energibalans 
kommer fettoxidationen att vara lägre och således RQ högre på grund av en 
högre kolhydratoxidation. (Ellis A.C. et al 2010) Skillnaderna i 
kroppssammansättning och fettmetabolism är kopplade till könshormoner (Wu 
N.B. O´Suvillian A.J. 2011) och de skillnader som observerats har i studier ökat 
markant under puberteten (Power M.L. Schulkin J. 2008). I denna studie är 
barnens pubertetsstadium inte undersökt, så vi vet inte hur det kan ha påverkat 
resultatet.  

Insulinkänslighet 
Det förelåg inte heller några signifikanta skillnader i plasmaglukos eller insulin 
under OGTT mellan pojkar och flickor. Flickorna hade högre värden än pojkarna 
och störst var skillnaden efter 60 minuter med ett P-värde på 0,09 för glukos och 
0,16 för insulin. Ingen av barnen uppfyllde kriterierna för diabetes mellitus. 
Däremot hade 6 av 14 flickor och 4 av 17 pojkar nedsatt glukostolerans enligt 
WHO:s kriterier med venös plasmaglukoskoncentration ≥ 7,8 och <11,1 120 
minuter efter glukosbelastning. Största ökningen av glukos i blodet skedde mellan 
0 och 30 minuter för både pojkar och flickor därefter planar kurvan ut och 
värdena är därefter relativt konstanta under resterande 90 minuter. Även 
insulinkoncentrationen ökar som mest de första 30 minuterna för båda 
grupperna.  
 
Mätvärdena för insulin är dessutom känsligt för hemolys då ett 
insulindegraderande enzym i röda blodkropparna leder till nedbrytning av 
hormonet. Som framgår i resultatdelen är en stor del av alla mätvärden 
påverkade. Detta innebär självklart att resultaten blir mindre pålitliga. Både 
pojkarnas och flickornas resultat är påverkade. Totalt var 27 % av pojkarnas och 
24 % av flickornas prover påverkade.  Detta skulle kunna bidra till att skillnaden 
mellan pojkar och flickor är något större för insulin än för glukos. 
 
Det förelåg ingen signifikant skillnad i insulinkänslighet mellan pojkar och flickor 
beräknat med Matsuda index (P=0,28). Då beräkningarna görs med hjälp av 
glukos och insulinkoncentrationer under OGTT kommer även dessa beräkningar 
påverkas av hemolyserade prover med falskt låga insulinvärden. 

Fysisk aktivitet 
Det förelåg ingen skillnad mellan fysisk aktivitet mellan könen, i motsats till 
tidigare studier som utförts på barn i ett flertal olika länder där pojkarna har haft 



en högre aktivitetsnivå än flickorna. . (Godard C. et al 2012, Kettner S. et al 2013, 
Grydeland M. et al 2012, Owen C.G. et al 2009, Ortega F.B. et al 2007) 
 
Som beskrivs under bakgrund är ett sätt att mäta fysisk aktivitetsnivå PAL 
(physical activity level) som beräknas genom att dividera TEE med BMR. 
När PAL användes för att uppskatta barnens aktivitetsnivå upptäcktes att 13 av 
15 flickor låg på en nivå som enligt NNR 2004 klassificeras som hög 
aktivitetsnivå, resterande 2 flickor låg på en medelhög aktivitetsnivå. Av pojkarna 
låg 9 stycken på en hög-, 16 stycken på en medel- och 5 stycken på en låg 
aktivitetsnivå. Problemet med PAL är att beräkningarna inte tar hänsyn till 
kroppsvikten. På grund av att dessa barn är kraftigt överviktiga kommer de att 
ha en hög TEE vilket även kommer att innebära ett högt PAL. Om man istället tog 
hänsyn till kroppsvikten och klassificerade barnen i kJ/kg/dygn enligt NNR 2004 
fann man istället att 10 av 15 flickor låg på en aktivitetsnivå under låg och 
resterande 5 på en låg-medelhög nivå. Av 30 stycken pojkar var det endas 3 
stycken som tog sig upp till en låg-medelhög nivå, resterande 27 låg på en nivå 
under låg. 

METODDISKUSSION 

Urval 
På grund av urvalet blev deltagarantalet litet vilket innebär att det inte går att 
säga om resultaten är representativa på populationsnivå. Ytterligare ett problem 
var att vissa resultat för glukos och insulin inte var tillgängliga på grund av att 
samtycke för att hämta dessa data från barnens journaler saknades. För att 
deltagarantalet inte skulle bli för litet gjordes beräkningar på de värden som 
fanns, detta innebär att det inte är samma grupp som jämförs vid alla mätningar. 
 

Mätning av kroppsammansättningen 
ADP metoden (Bod Pod) anses vara en bra metod för att uppskatta 
kroppssammansättningen. Mätningarna sker i underkläder för att minimera 
felkällor. Trots det har metoden sina nackdelar. Ett problem med att använda 2C 
modellen är som beskrevs under bakgrund att modellen bygger på antaganden 
om den fettfria massans (FFM) komposition som inte tar hänsyn till individuella 
variationer. Detta blir ett större problem hos barn än hos vuxna på grund av att 
densiteten av FFM förändras med tiden, och andra metoder, exempelvis DXA har 
visats mer precisa vid mätning av kroppssammansättningen hos barn. (Wells 
JCK, Fuller NJ 2001) Eftersom att mängden vatten i kroppen påverkar resultatet 
påverkar graden av hydrering resultatet. Barnen kommer efter cirka 12 timmars 
fasta på morgonen vilket är ett försök att eliminera denna faktor, men det finns 
alltid en möjlighet att vätskeintaget senaste dagarna varit större eller mindre än 
normalt. 
 

Mätning av fysisk aktivitet 
PAEE (kJ/kg/dygn) uppmätt med ActiCal accelerometer används i detta arbete 
som ett mått på aktivitetsnivå. Problemet med accelerometern som användes för 
att mäta totala energiomsättningen är som nämns under bakgrunden att den inte 
fångar upp hela rörelsemönstret och att vissa aktiviteter kan ge missvisande 



utslag. Därför räknades ett medelvärde av hand- och fot mätare ut. Säkraste 
metoden för att mäta fysisk aktivitet är dubbelmärkt vatten (DLW) metoden är 
dock dyr och svår att applicera på stora studier. Accelerometern är en 
förhållandevis bra metod som korrelerar väl med DLW, och är en mer objektiv 
metod än aktivitetsdagbok. (Hallal C. et al, 2013). Aktivitetsregistreringen pågick 
under 4 dagar, det finns en möjlighet att dessa dagar inte är representativa för 
deltagarnas vardagliga livsstil. Mätarna bärs på kroppen vilket ständigt är en 
påminnelse om att registreringen pågår. PAL blir som tidigare beskrivits 
missvisande på grund av att kroppsvikten inte tas med i beräkningen. Stor 
kroppsmassa kommer att leda till högre TEE då det krävs mer energi att röra på 
kroppen, vilket ger ett högre PAL. Detta visades i en studie utförd 2002 där både 
accelerometer och dubbelmärkt vatten för att mäta rörelsemängd och 
energiomsättningen hos en överviktig grupp och en kontrollgrupp. Resultatet visade 
att rörelsemängden registrerad med accelerometer var mindre hos den överviktiga 
gruppen men det fanns ingen signifikant skillnad i TEE mellan grupperna. (Ekelund 
U. et al 2002) 

Indirekt respiratorisk kalorimetri 
Indirekt respiratorisk kalorimetri är en väl etablerad metod för mätning av 
vilometabilismen. Till skillnad från direkt kalorimetri som mäter totala 
värmeförlusten från kroppen genom att testpersonen placeras i en 
temperaturisolerad kammare mäter indirekt respiratorisk kalorimetri totala 
energiproduktionen i kroppen genom mätning at syrgaskonsumtion och 
koldioxidproduktion (Ainslie P.N. et al 2003). Båda metoderna har jämförts och 
gett överensstämmande resultat (Seale J.L et al 1990). Indirekta kalorimetrin är 
dock mer praktisk att utföra och anses vara gyllene standarden för mätning av 
energiomsättning i kliniken (Haugen H.A et al. 2007). Efter mätning av 
koldioxidproduktion och syrgaskonsumtion beräknas energiförbrukningen med 
Weirs ekvation. I denna studie mäts inte kväveproduktionen i urin vilket ingår i 
Weirs ursprungliga ekvation med hänsyn till proteinoxidationen. Felmarginalen 
för detta är dock liten (1-2 %) (Haugen H.A et al. 2007). Mätning av 
basalmetabolismen sker under fasta vid tidpunkt 0 under OGTT. Detta 
förutsätter att försökspersonen har följt instruktionerna och fastat sedan kvällen 
innan. Mätningarna fortsätter under glukosbelastningen efter intag av 75 g 
glukos. Den ökning av energiförbrukning som sker motsvarar dietinducerade 
termogenesen. Under fysiologiska förhållanden består sällan måltider av enbart 
glukos utan är en sammansättning av olika nutrienter vilket innebär att 
mätningarna inte motsvarar barnens dagliga kurvor. Basalmetabolismen är den 
energi som krävs för att i vaket tillstånd upprätthålla kroppens basala funktioner 
(Abrahamsson et al. 2006), i frånvaro av faktorer som ökar energiomsättningen 
som födointag, fysisk aktivitet och psykologisk stress (Haugen H.A et al. 2007). 
Mätning av BMR ska ske direkt på morgonen och efter 12 timmars fasta (Psota T. 
Chen KY. 2013) I denna studie kommer barnen fastandes på morgonen men har 
varit uppegående och transporterat sig till forskningslaboratoriet vilket innebär 
att mätningarna i denna studie bättre motsvarar Resting Metabolic Rate (RMR) 
som ska ske efter 3-4 timmars fasta och 30 minuters vila. BMR kan vara upp till 
10 % lägre än RMR (Psota T. Chen KY. 2013). Mätningen som sker på 
laboratorium kan innebära en stress för barnen, och påverka olika individer 
olika mycket. Även fast barnen får titta på film eller lyssna på musik för att 



lättare kunna slappna av finns en risk att de känner sig stressade vilket påverkar 
resultatet. 

Mätning och beräkning av insulinkänslighet 
Utöver det faktum att flera av insulinvärdena inte fick samlas in var dessutom en 
stor del av proverna påverkade av hemolys. Insulin än mycket känsligt för hemolys 
på grund av ett insulindegraderande enzym som bland annat finns i röda blodkroppar. 
Vid hemolys frisätts detta enzym och insulin bryts ner vilket gör att vi får ett falsk 
lågt värde (Chevenne D et al, 1998), detta sänker resultatets tillförlitlighet och 
därför redovisas hur många och hur stor andel av proverna som var påverkade i 
resultatdelen. För att beräkna insulinkänsligheten användes Matsuda index 
vilken korrelerar starkt med clamp metoden som anses vara golden standard för 
att mäta insulinkänslighet. En nackdel är att även här påverkas resultatet av 
hemolyserade insulinprover. Dessutom utförs mätningen efter intag av 75g 
glukos, vanligen brukar måltider vara mixade i dagliga livet vilket gör att det inte 
riktigt kommer att motsvara fysiologiska förhållandena.  

SLUTSATS 
I åldersgruppen 10-13 år fanns inga signifikanta skillnader i 
kroppssammansättning mellan pojkar och flickor. Pojkarna hade lite högre FM 
(%) än flickorna. Pojkarna hade högre energiomsättning än flickorna under 
OGTT där skillnaden var signifikant (P< 0,05) vid 90 och 120 minuter.  
Skillnaderna i substratutnyttjande, plasmaglukos och seruminsulin under OGTT 
mellan könen var inte signifikant. Däremot låg pojkarna lite lägre än flickorna i 
glukos och insulin, med störst skillnad efter 60 minuter.  Vid beräkning av 
insulinkänsligheten med Matsuda Index hade pojkarna högre känslighet än 
flickorna (P=0,28).  Inga signifikanta skillnader förelåg i aktivitetsnivå mellan 
könen. Vissa av resultaten skiljer sig från tidigare studier, bland annat att 
pojkarna hade högre fettmassa än flickorna och att det inte förelåg några 
skillnader i aktivitetsnivå mellan könen. Trots detta hade pojkarna högre 
energiomsättning och högre insulinkänslighet än flickorna, vilket innebär att 
andra faktorer än kroppsammansättning och fysisk aktivitetsnivå verkar vara av 
betydelse för de könsskillnader som i flera studier har visat på lägre 
insulinkänslighet hos flickor under pubertal ålder.  
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BILAGA I 
 
Bilaga I. BMI-tabell för barn 2-18 år gamla (Cole TJ et al. BMJ 2000) 
 
Ålder  

ISO-BMI 25 Övervikt ISO-BMI 30 Fetma 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 
3 17,89 17,56 19,57 19,36 
4 17,55 17,28 19,29 19,15 
5 17,42 17,15 19,30 19,17 
6 17,55 17,34 19,78 19,65 
7 17,92 17,75 20,63 20,51 
8 18,44 18,35 21,60 21,57 
9 19,10 19,07 22,77 22,81 
10 19,84 19,86 24,00 24,11 
11 20,55 20,74 25,10 25,42 
12 21,22 21,68 26,02 26,67 
13 21,91 22,58 26,84 27,76 
14 22,62 23,34 27,63 28,57 
15 23,29 23,94 28,30 29,11 
16 23,90 24,37 28,88 29,43 
17 24,46 24,70 29,41 29,69 
18 25 25 30 30 
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