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>> AKTUELL FRÅGA

Fruktos har kommit i fokus i 

fetmadebatten. En ny expe-

rimentell studie har verifierat 

att levern lättare omvandlar 

fruktos än glukos till fett. 

Men om detta fett förbränns 

eller leder till fetma beror på 

energibalansen. Överskott av 

energi leder till fetma oavsett 

om det kommer från fruktos 

eller andra energikällor.

ypoteser om en speciell 
fetmaframkallande effekt 
av fruktos bygger på 
djurstudier och human-

studier som visar på högre nivåer av 
triglycerider i blodet efter måltider 
med fruktos, jämfört med motsva-
rande mängd glukos eller sackaros 
(vanligt socker). Denna skillnad kan 
förklaras av att största delen av den 
fruktos som tas upp i levern tas om 
hand av ett enzym som är specifikt 
för fruktos. På så vis slipper fruktos 
passera ett hastighetsbegränsande 
steg i metabolismen, och kan därför 
omvandlas till fettsyror snabbare än 
glukos.

 Höga nivåer av triglycerider är en 
riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, och 
fruktos har därför föreslagits vara ne-
gativt även ur denna aspekt. De flesta 
studier på människa visar dock ingen 
kvarstående förhöjning av fastenivåer 
av triglycerider, inte ens vid höga 
fruktosintag.

Ny studie
En ny studie av fruktos, på sex för-
sökspersoner, publicerades sommaren 
2008 (1). Studien visade att en stor 
mängd (85 g) fruktos i en provfrukost 
ledde till mer uttalad fettbildning i 
levern än motsvarande mängd glukos. 
Detta kunde förklara att triglycerid-
nivåerna i blodet efter måltiden blev 
högre med fruktos än glukos.

 Studien bekräftade alltså en redan 
känd skillnad mellan dessa sockerar-
ter. Nyhetsvärdet är snarare att man 
genom att märka fruktosmolekyler 
med stabila isotoper fått ytterligare 
insyn i hur fruktos metaboliseras.

Energibalans avgörande
Eftersom fruktos bidrar till högre 
blodnivåer av triglycerider efter mål-
tid än andra kolhydrater, ligger det 
nära till hands att dra slutsatsen att 
fruktos också bidrar mera till fetma.

 I vilken utsträckning fettet lagras i 
fettväven beror dock på många fakto-
rer, i första hand energibalansen och 
fettförbränningen. Positiv energibalans, 
det vill säga om intaget av energi är hö-
gre än förbränningen, leder till fetma, 
oavsett om överskottet kommer från 
fruktos eller andra energikällor.

 Data från studier av fettbildning 
från fruktos är oftast gjorda med 
mycket stora mängder jämfört med 
vad som normalt finns i maten, 
speciellt om man följer rekom-
mendationen att begränsa tillsatta 
renframställda kolhydrater till högst 
tio procent av energiintaget. 

Högfruktos inte så högt
”High fructose corn syrup” (HFCS), 
som används i bland annat läskedryck-
er istället för vanligt socker (främst i 

USA), har utpekats som en viktig fak-
tor bakom fetmaepidemin. Fruktosan-
delen i HFCS är dock vanligen högst 
55 procent, vilket inte är väsentligt 
mycket högre än i vanligt socker 
(disackarid av glukos och fruktos), 
som innehåller 50 procent fruktos.

 Denna marginella skillnad i fruktos-
innehåll kan knappast ha någon 
praktisk betydelse för viktreglering. 
Det verkar också som om de endo-
krina signaler som är involverade i 
reglering av kroppsvikten påverkas på 
likartat vis av vanligt socker respek-
tive fruktossirap, åtminstone i ett kort 
perspektiv (24 timmar) (2). ••
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Läs mer
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