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Sammanfattning 
Bakgrund: Fetma har kommit att bli ett globalt problem, som ökar risken för såväl 

kardiovaskulära sjukdomar som cancer. Dessutom sover vi mindre idag, vilket 

korrelerar med fetma och ökad sjukdomsrisk. En normal aptitreglering följer vanligtvis 

en cirkadiansk rytm, likaså ett mönster efter en individs födointag. För lite sömn kan 

störa denna normala reglering, vilket i sin tur kan leda till ökad aptit och efterföljande 

ökat födointag. 

Syfte: Syftet var att undersöka befintlig forskning för att finna samband mellan 

sömnbrist och påverkan på den hormonella aptitregleringen hos vuxna människor, med 

fokus på de aptitreglerande hormonerna leptin och ghrelin. 

Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie med metaanalys, där forskning 

söktes efter och granskades i databasen PubMed. Inklusions- och exklusionskriterier 

användes för att avgränsa studierna till de mest relevanta. Därefter applicerades datan i 

OpenMeta[Analyst] för att genomföra en metaanalys.  

Resultat: Sju studier inkluderades i litteraturstudien. Tre studier rapporterade en 

signifikant höjning av ghrelin vid sömnbrist, vilket inte gick att påvisa i en metaanalys. 

En studie rapporterade en signifikant höjning av leptin vid sömnbrist.  

Slutsats: Det gick inte att påvisa en signifikant skillnad i hormonnivåerna ghrelin eller 

leptin vid sömnbrist jämfört med normal sömn. Vidare studier är nödvändiga för att 

undersöka detta samband. 

Nyckelord 
Aptitreglering, aptitreglerande hormoner, sömnbrist, leptin, ghrelin. 

Abstract 
Background: Obesity has become a global concern, which increases the risk of 

cardiovascular diseases as well as cancer. We sleep less in today’s society, which 

correlates with obesity and an increased risk of several diseases. A normal appetite 

regulation follows a circadian rhythm, as well as a pattern of an individuals food intake. 

Too little sleep can interfere this normal regulation, which in turn can lead to an 

increase in appetite and subsequent food intake.  

Aim: The aim of this study was to examine existing research to find a connection 

between sleep deprivation and its impact on the hormonal appetite regulation in adults, 

with focus on the appetite regulating hormones leptin and ghrelin. 

Method: This study was a systematic literature review with a meta-analysis, where 

research was sought after and examined in the database PubMed. Inclusion- and 

exclusion criteria was used to delimit the studies to the most relevant ones. 

Subsequently, the data was applied in OpenMeta[Analyst] to perform a meta-analysis.  

Result: Seven studies were included in this study. Three studies reported a significant 

difference in the level of ghrelin in blood after sleep deprivation, while a meta-analysis 

showed that there was not a significant difference regarding the level of ghrelin. One 

study reported a significant increase in the level of leptin.  

Conclusion: It is not possible to show a significant connection between ghrelin, leptin 

and sleep deprivation compared to normal sleep. Further studies are required to 

conclude a connection between ghrelin, leptin and sleep deprivation.  

Keywords 

Appetite regulation, appetite-regulating hormones, sleep deprivation, leptin, ghrelin. 

 



  
 

ii 

Förkortningar och ordförklaringar 
α-MSH – α-melanocytstimulerande hormon, ett peptidhormon. 

 

Afferent – Sänder information från kroppen in till centrala nervsystemet. 

 

AgRP – Agouti-related peptide, en neuropeptid. 

 

Anorexigen – Inhiberar aptit och födointag. 

 

ARC-komplexet – Arcuate nucleus, en bågformad del i mitten av hypotalamus. 

 

CART – Cocaine- and amphetamine-regulated transcript, en neuropeptid. 

 

CCK – Cholecystokinin, ett peptidhormon som ökar mättnadskänsla.  

 

Cirkadiansk rytm – Dygnsrytm, bestående av en period på 24 timmar som styr 

biologiska processer som sömn, vakenhet, hunger och ämnesomsättning. 

 

Efferent – Sänder information från det centrala nervsystemet ut till kroppen.  

 

GHSR-1a – Growth Hormone Secretagogue Receptor Type-1a, en G-proteinkopplad 

receptor som ghrelin binder in till. 

 

GLP-1 – Glucagon-like peptide, ett inkretinhormon. 

 

IPAN – Intrinsic primary afferent neurons, en specifik typ av neuron. 

 

JAK2 – Janus kinase 2, ett tyrosinkinas. 

 

MC4R – Melanocortin 4 receptor, en receptor som α-MSH binder till. 

 

NCD – Non-communicable diseases (icke-smittsamma sjukdomar). 

 

NPY – Neuropeptide Y, en neuropeptid. 

 

NTS – Nucleus tractus solitarii, solitärkärnan, ett område i hjärnstammen. 

 

Orexigen – Inducerar aptit och födointag. 

 

POMC – Pro-opiomelanocortin, en polypeptid som kan klyvas till t.ex. α-MSH. 

 

Postprandiellt – Efter måltiden. 

 

PYY – Peptide YY, ett peptidhormon som ökar mättnadskänsla. 

 

STAT3 - Signal transducer and activator of transcription 3, en transkriptionsfaktor. 

 

TSD – Total Sleep Deprivation. En total sömnbrist. 
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1 Inledning 
Fetma är ett globalt problem, som drabbar både hög- och låginkomstländer. År 2016 led 

1,9 miljarder vuxna över 18 år världen över av övervikt. Det representerade vid 

tidpunkten 39% av alla vuxna i världen. 650 miljoner av dessa vuxna, 13 %, led av 

fetma. Fetma i sin tur ökar risken att drabbas utav exempelvis kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes och artros. Risken att drabbas utav vissa former av cancer, som 

bröstcancer, livmodercancer och prostatacancer är också ökad (1). Fetma kostar Sverige 

uppskattningsvis 70 miljarder kronor varje år (2).  

 

Forskning har visat att människor har en väsentligt kortare sömntid idag än förr (3). 

Samtidigt visar annan forskning att det är svårt att fastställa huruvida det stämmer eller 

inte, eftersom olika studier har olika definitioner av sömnbrist. Trots det tros det finnas 

ett starkt samband mellan sömnbrist, viktuppgång och icke-smittsamma sjukdomar 

(NCD) (3). Till NCD hör bland annat kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, cancer och 

kroniska lungsjukdomar (4).  

 

Orsaken bakom den ökade prevalensen fetma anses vara en global ökning i intaget av 

mat med mycket energi och högt fettinnehåll, samt minskad fysisk aktivitet. 

Förändringarna globalt i kostvanor och aktivitetsmönster tros bland annat bero på 

urbanisering av samhällen och mer stillasittande arbeten (1). Kortare sömntid tros bero 

på skiftarbete, ökad skärmtid, hektisk vardag och förändrad cirkadiansk rytm (3). 

 

I en studie genomförd 2008 kunde ett samband dras mellan ökat BMI och kortare sömn. 

Det föreslås i artikeln att kort sömn kan ha inverkan på hormonell aptitreglering, men 

att det bör undersökas vidare (5). 

 

I denna studie kommer det därmed att undersökas närmare i aktuell litteratur huruvida 

sömnbrist har en koppling med hormonell aptitreglering, eller inte. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hunger 

Hunger är en subjektiv känsla som får en individ att äta. Vanligtvis blir en människa 

hungrig med ett intervall på fyra timmar. Fyra timmar motsvarar den tid det tar för 

magsäcken att tömmas och för näringsämnen att absorberas i kroppen. Signaler från 

kroppen för att initiera hungerkänsla är en tom magsäck, sammandragningar i mag-

tarmkanalen och hormonell påverkan (6). 

 

2.2 Mättnad 

Mättnad är en känsla som infinner sig i slutet av en måltid. Känslan som gör att en 

människa avslutar en måltid kallas för prandial mättnad, medan den ihållande känslan 

av mättnad fram tills nästa måltid kallas för postprandial mättnad. Mättnadskänslan 

initieras vid uttänjning av magsäcken och vid näringsämnens ankomst till övre delen av 

tunntarmen. Flertalet gastrointestinala hormoner medverkar också till mättnadskänslan 

(6). 

 

Vidare skiljer John E. Blundell på begreppen satiation och satiety. Satiation, mättnad, 

är den process som gör att en period av ätande avslutas, och påverkar därmed även 

måltidens storlek. Satiety, mättnadskänsla, är inhiberingen av hunger och vidare ätande, 

som uppstår efter att ha intagit föda (7). 
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2.3 Aptit 

Aptit är, till skillnad från hunger, en psykologisk önskan att äta ett visst livsmedel på 

grund av att det är förknippat med en tilltalande smakupplevelse. Aptit och hunger 

behöver inte samverka, utan känslorna kan komma oberoende av varandra (6). 

 

2.4 Aptitreglering 

Aptitreglering är ett system som är komplext, men vars huvudsakliga funktion är att 

reglera energiintag i förhållande till energiförbrukning. Människokroppen har en rad 

komplexa fysiologiska funktioner för att reglera energibalansen, men aptitreglering 

påverkas också av yttre faktorer (8).  

 

Nedan presenteras först mättnadskaskaden, innan det därefter beskrivs djupare hur den 

fysiologiska aptitregleringen fungerar. 

 

2.4.1 Mättnadskaskaden 

En överskådlig bild av aptitregleringens olika processer presenteras av den så kallade 

mättnadskaskaden, producerad av John Blundell. Mättnadskaskaden består av fyra olika 

kategorier av mekanismer: sensoriska, kognitiva, fasen efter intag och fasen efter 

absorption (8). 

 

2.4.1.1 Sensoriska fasen 

Sensoriska fasen inkluderar de intryck som påverkar måltidens palatabilitet. Palatabilitet 

inkluderar doft, smak, konsistens och temperatur på födan (8). Via exempelvis smak 

och doft kan en individ avgöra om substansen är ätbar eller inte, och om individen ska 

fortgå med att äta substansen. Därmed influerar det födoval och därigenom energiintag 

(9). Denna fas genereras i många delar av mag-tarmkanalen, med syftet att förbereda 

kroppen på intag av föda (7). 

 

Sensoriska stimulin på födan har störst påverkan när en individ är hungrig, och mat blir 

mindre tilltalande direkt efter en måltid. Utan att känna fysiologisk hunger kan både 

doft och synintryck inverka på en människa och skapa aptit (10).  

 

2.4.1.2 Kognitiva fasen 

Kognitiva fasen innefattar vilka erfarenheter en individ har gentemot dess vanemässiga 

intag av föda, och den förväntan individen har på hur mätt denne brukar bli av ett 

specifikt livsmedel. Andra faktorer som påverkar är sociala normer från omgivningen, 

psykologiska faktorer samt individens personliga inställning gentemot födointaget (8).  

 

När en individ har bildat en uppfattning kring ett specifikt livsmedel kan individen vid 

senare tillfällen neka eller aktivt välja livsmedlet utifrån den förväntade belöningen. Är 

en individ mycket hungrig och får välja mellan en chokladkaka eller ett äpple väljer 

personen oftast chokladkakan, eftersom livsmedlet är näringstätt och upplevs vara mer 

tilltalande för tillfället. Mat kan även användas i form av tröst och belöning och skapar 

därefter en större hedonistisk effekt (10).  

 

Tidigt i livet lär sig barn hur man äter, vad man äter, när man äter och hur mat ska 

smaka. Denna inlärningsprocess sker i samband med en förändrad dynamik mellan en 

moder och ett barn, samt barnets omgivning. Redan i fostervattnet och modersmjölken 

passerar smakämnen som lär spädbarn vad moderns preferenser inom mat är, samt 

vilken mat som är säker att äta. Exponeras barn oftare till frukt och grönsaker tenderar 
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de även i framtiden att oftare äta mer frukt och grönsaker när det presenteras som ett 

alternativ. Den kognitiva fasen är därmed en viktig fas, där barn får en uppfattning om 

sin omgivnings matkultur, vanor och utvecklar en preferens för viss typ av mat. De 

matvanor som etableras tidigt under spädbarnsåldern tenderar att fortsätta in i 

barndomen och ungdomen för såväl näringsrik som näringsfattig mat (9). 

 

2.4.1.3 Fasen efter intag 

Efter intag ansvarar mag-tarmkanalen för att sända ut mättnadssignaler (8). Hjärnan 

informeras om mängden av mat som intas, och om dess näringsinnehåll. Mag-

tarmkanalen är utrustad med såväl mekaniska som kemiska receptorer, och förmedlar 

information vidare via sensoriska nerver, men huvudsakligen via vagusnerven. 

Responser inkluderar oral afferent stimulering, sträckning av magsäcken, 

tömningshastighet av magsäcken, utsöndring av exempelvis insulin och 

cholecystokinin, frisättning av digestionshormoner och nivån av glukos och andra 

metaboliter i blodet (7). 

 

2.4.1.4 Fasen efter absorption 

Efter absorption registreras andelen upptagna näringsämnen och 

blodglukoskoncentrationen. När näringen från födan har brutits ner och nått 

cirkulationen kan kroppen med exakthet registrera födan som intagits. Näringsämnena 

kan sedan metaboliseras i perifer vävnad, i organ, eller nå hjärnan direkt via 

cirkulationen. Produkterna tillför ytterligare en dimension i tillförseln av 

mättnadssignaler. Hjärnan registrerar kroppens metaboliska tillstånd från konsumtionen 

av födan (7). 

 

2.4.2 Fysiologisk aptitreglering  

Intag och förbrukning av energi är komplext reglerat av neurala och hormonella 

mekanismer. Långsiktigt sker en reglering utifrån att kroppen har en setpoint-vikt vilken 

kroppen fluktuerar kring. Kortsiktigt sker en reglering utifrån vad som registreras från 

exempelvis sinnesorganen och magsäcken (11).  

 

Väsentligt för aptitreglering är uppdelningen i två strukturer, som kallas för 

hungercentrum och mättnadscentrum. Dessa centran styrs från arcuate nucleus, även 

kallat för ARC-komplexet, som är belägen i hypotalamus i hjärnan. ARC-komplexet har 

en förbindelse mellan magsäck, blodkärl, tarmen och fettceller. Utifrån signaler från 

hormoner och neuron aktiveras neuron i ARC-komplexet som frisätter neuropeptider 

som har anorexigena eller orexigena egenskaper. Signaler som sänds via dessa efferenta 

neuron kommunicerar bland annat med framhjärnan och mitthjärnan, som i sin tur 

kontrollerar det autonoma nervsystemet. (11). 

 

Anorexigena peptider syftar till att inhibera ätande. Dessa medieras genom 

proopiomelanocortin (POMC)- och cocaine- and amphetamine-regulated transcript 

(CART)-neuron. POMC/CART-neuron aktiverar efferenta neuron som stimulerar till 

energiåtgång och viktminskning genom produktion av olika molekyler (11). POMC är 

en prekursor till peptidhormonet α-melanocytstimulerande hormon (α-MSH), som är en 

agonist till receptorn melanocortin 4-receptor (MC4R) (12). En agonist är en substans 

som har förmågan att binda in till en receptor och stimulera den (11). Vid aktivering 

reglerar dem energiförbrukning och inhiberar ätande (12). 
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Orexigena peptider syftar till att stimulera ätande. Dessa medieras genom neuropeptid Y 

(NPY)- och agouti-related peptide (AgRP)-neuron. NPY/AgRP-neuron aktiverar 

efferenta neuron som stimulerar till födointag och viktuppgång (11). NPY är en peptid 

som verkar inom några få minuter, medan AgRP ger en effekt fyra timmar efter 

frisättning (12). 

 

Innan en individ har intagit föda förbereder sig kroppen fysiologiskt för det förväntade 

intaget av föda (12). När en individ luktar på mat inhaleras doftpartiklar med 

inandningsluften till näsans slemhinna. Denna slemhinna innehar luktsinnesceller med 

cilier på som hjälper till att fånga upp partiklarna. Cilierna är täckta av slem. 

Doftartiklarna binder in till sinnesreceptorer som finns i det olfaktoriska epitelet i 

näshålans tak. Därifrån sänds information vidare genom kranialnerv I, luktnerven, till 

olfaktoriska bulben i hjärnan (13). 

 

Via smaksinnet tas födans olika smaker upp i form av små partiklar blandat med saliv 

på kemoreceptorer i munhålan. På tungan finns specialiserade smaksinnesceller, 

smaklökarna, som är belägna i papiller i munhålans slemhinnors yttersta skikt och i 

svalget (13). Därifrån sänds information vidare genom kranialnerverna VII, IX och 

vagusnerven till solitärkärnan (NTS). Smak och annan visceral sensorisk information 

registreras i NTS, där det vidare sänder information till hjärnstammen som startar 

digestionen. Vagusnerven medierar huvudsakligen den cefaliska fasen i digestionen, 

vilket innefattar magsäckens motilitet och digestion, med acetylkolin som 

signalsubstans (14).   

 

Efter intag av föda sänds information från magsäcken om dess sträckning och från 

hormoner från tunntarmen till bakhjärnan via en afferent del av vagusnerven. 

Information sänds via axon till den dorsala delen av bakhjärnan vidare till synapser och 

neuron i NTS (12). När signaler om att magsäcken är uttänjd och att näringsämnen nått 

övre delen av tunntarmen sekreneras mättnadssignaler (6). Tunntarmen sekrenerar 

hormoner som signalerar mättnad från sina enteroendokrina celler. Exempel på 

hormoner som tunntarmen sekrenerar är cholecystokinin (CCK), glucagon-like peptide-

1 (GLP-1), gastrin och peptid YY (PYY) (12). Specifika neuron som kallas för Intrinsic 

primary afferent neurons (IPAN) är de neuron som signalerar om sträckning och 

kontraktioner i tarmväggen, samt kemiska sammansättningen i tarmlumen (15). CCK, 

GLP-1 och PYY har samtliga förmågan att signalera mättnad, både genom att fördröja 

magsäckens tömning, minska motiliteten och via information från vagusnerven till 

ARC-komplexet. Vagusnerven innerverar mestadelen av de delar av mag-tarmkanalen 

involverade i energiintag, digestion och mättnad (14).  

 

Matens sammansättning av näringsämnen påverkar också mättnadskänslan. Proteinrik 

föda anses vara mer mättande än föda med en stor andel kolhydrater och fett. Livsmedel 

med en större andel kolhydrater har påvisats vara mer mättande än livsmedel med en 

hög andel fett. Det har dock också påvisats i vissa studier att feta livsmedel är mer 

mättande än kolhydratrika livsmedel. Fettrik föda frigör CCK från tarmen, vilket gör att 

det också förväntas vara mest mättande. Eftersom fett gör att mat anses vara mer aptitlig 

leder det också till överkonsumtion innan mättnadssignaler har hunnit frigöras (6).   

 

Även förändring av glukosnivåer i blodet, insulin och fria fettsyror ingår i 

aptitregleringen. Efter en måltid har kroppen ett överskott av energi. Energin når ut till 

cirkulationen och halterna av aminosyror, kylomikroner och aminosyror ökar, vilket 

stimulerar frisättningen av insulin från bukspottkörteln. Insulinet hämmar frisättning av 
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fria fettsyror från fettvävnader. Glukoskoncentrationen i blodet sänks allteftersom det 

lagras in i lever och muskler. 4-5 timmar efter måltiden återgår insulin, glukos och fria 

fettsyror till fastenivåer (6). 

 

Efter 4-5 timmar när magsäcken börjar bli tom igen sekreneras ghrelin. Ghrelin 

sekreneras från den övre delen av magsäcken och stimulerar bland annat till ökat 

födointag, ökad tarmmotilitet och ökar magsäckens tömningshastighet. Dessutom 

signalerar ghrelin till NPY/AgRP-neuron att frisätta NPY, vilket stimulerar till ätande 

(14). 

 

Leptin är ett hormon som utsöndras från vit fettvävnad. Leptin signalerar långsiktigt om 

minskat eller ökat energiintag baserat på mängden fettvävnad hos en individ. Vid 

minskade serumnivåer av leptin (vid små fettdepåer) induceras aptit, och vid ökade 

serumnivåer leptin (vid höga fettdepåer) reduceras aptit (14).  

 

2.5 Aptitreglerande hormoner 

2.5.1 Ghrelin 

Ghrelin är ett aptitreglerande hormon som utsöndras från magsäckens övre del, fundus, 

från parietalceller (mer specifikt P/D1-celler) (17). Denna neuropeptid är orexigen, och 

stimulerar därmed en ökad aptit. Ghrelin ökar i serumnivåer innan en måltid och sjunker 

postprandiellt (16). Efter en till två timmar bör serumnivån ha sjunkit, men hos obesa 

individer ses inte detta i samma utsträckning. I allmänhet är serumnivåerna lägre hos 

obesa individer relaterat till normalviktiga individer. Hormonnivåerna ökar också med 

minskad vikt (11). 

 

Efter ghrelin har utsöndrats från magsäcken passerar hormonet sedan blod-

hjärnbarriären innan det når ARC-komplexet. Ghrelin är ligand till receptorn Growth 

Hormone Secretagogue Receptor Type-1a (GHSR-1a), som är en G-proteinkopplad 

receptor. GHSR-1a uttrycks i störst mängd i hypotalamus i ARC-komplexet där 

hormonet utövar sin orexigena effekt. Ute i kroppen återfinns GHSR-1a bland annat i 

bukspottkörteln, mjälten, sköldkörteln, binjurarna, fettvävnad och benvävnad. För att 

ghrelin ska binda in på receptorn kopplas en acylgrupp på peptidens tredje aminosyra, 

vilken är serin. När ghrelin har bundit in till och aktiverat GHSR-1a aktiveras 

NPY/AgRP i ARC-komplexet, vilket stimulerar orexigena effekter. Samtidigt hämmas 

POMC/CART som har en mättande funktion i vanliga fall. De centrala effekterna som 

ghrelin initierar inkluderar en ökad tarmmotilitet, ökning av magsäckens 

tömningshastighet, förmågan att stimulera aptit och därigenom födointag. Ghrelin kan 

även öka suget och ge en inre drivkraft till främst energirik föda. Ghrelin kan även 

stimulera adipogenes och sänka ämnesomsättningen (16).  

 

Människor som genomgått en gastric bypass-operation har en väsentligt lägre 

utsöndring av ghrelin. Därmed är den minskade ytan av magsäckens mukosa troligen en 

förklaring till den aptitsänkande effekten av operationen (11).  

 

Ghrelins perifera och centrala distribution påvisar att hormonet har många olika 

funktioner, som fortfarande än idag undersöks och försöker att fastställas (16). 
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2.5.2 Leptin 

Leptin är ett hormon som huvudsakligen frisätts från vit fettvävnad. Leptin är både 

anorexigent och orexigent, då det både kan stimulera och inhibera hunger. 

Hormonnivåerna i serum varierar exponentiellt med mängden fettvävnad. Vid stor 

mängd fettvävnad minskar hormonnivåerna, och vid liten mängd fettvävnad ökar 

hormonnivåerna. Nivåerna är också högre på natten och tidigt på morgonen, vilket 

innebär att hormonet följer en cirkadiansk rytm (18). 

 

Leptin utsöndras från fettvävnaden och cirkulerar sedan i blodet antingen bunden till 

plasmaproteiner eller fritt. Leptinmolekylen tar sig till hjärnan först genom att passera 

blod-hjärnbarriären via receptormedierad transcytos, där det i hjärnan transporteras 

bland annat till ARC-komplexet. I ARC-komplexet finns leptins receptor, Ob-R, som är 

en typ I cytokinreceptor. Receptorn har en extracellulär, intracellulär och en 

transmembran domän. Receptorn har flertalet olika isoformer (18). Väl aktiverad har 

leptin, efter flera steg av aktivering av tyrosinkinas och rekrytering av 

transkriptionsfaktorer via en JAK2-STAT3-signalväg (12), förmågan att interagera med 

både NPY, AgRP, POMC och CART (19). Vid låga nivåer leptin centralt stimuleras 

bildning av NPY och AgRP vilket stimulerar aptit och födointag. Vid höga nivåer leptin 

centralt stimuleras istället bildning av POMC och CART, vilket inhiberar ätande (18). 

 

Leptin ökar energiförbrukning genom att stimulera till fysisk aktivitet, öka 

energiförbrukning samt öka termogenes. Dessa effekter anses vara de viktigaste 

katabola effekterna av leptin, som medieras via hypotalamus (11).  

 

Vid en total frånvaro av leptin hos försöksdjur ses en radikal ökning av aptiten, med en 

efterföljande utveckling av fetma. Hos obesa människor är leptinnivåerna paradoxalt 

sett höga. Trots de höga serumnivåerna av hormonet ses inte en minskad aptit eller ökad 

energiomsättning. Därmed finns en teori om att obesa människor har en nedsatt 

känslighet för leptin (6).  

 

2.5.3 Övriga aptitreglerande hormoner 

Andra hormon som anses delta i aptitregleringen är bland annat CCK, PYY och GLP-1 

(14) . 

 

CCK är ett peptidhormon som anses vara en viktig faktor vad det gäller mättnad. Vid 

intag av föda frisätts CCK av epitelceller i tolvfingertarmen där det aktiverar vagala 

afferenter vid inbindning på CCK1-receptorer (12). CCK kan minska magsäckens 

motilitet genom att relaxera fundus och antrum, eller stimulera kontraktion av pylorus. 

Resultatet är en långsammare digestion, och ökad mättnad (14).  

 

PYY är ett peptidhormon som frisätts från ileum och colon (nedre delen av tunntarmen 

samt tjocktarmen) av L-celler vid intag av föda, och inhiberar direkt NPY/AgRP-neuron 

och stimulerar POMC/CART-neuron, vilket i sin tur inhiberar ätande och minskar en 

individs aptit (14) . 

 

GLP-1 är en inkretin som frisätts från proximala och distala delen av tunntarmen av L-

celler. Inkretinet har förmågan att inhibera den cefaliska fasen som medieras genom 

vagusnerven. GLP-1 kan även direkt inhibera NPY/AgRP-neuron och stimulera 

POMC/CART-neuron, vilket inhiberar ätande. Eftersom det är en inkretin har GLP-1 

förmågan att öka insulinsekretion och därmed sänka blodglukosnivåer (14). 
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2.6 Sömn och sömnbrist 

Definitionen av sömn är beroende av hur medvetande definieras och mäts. Medvetande 

refererar till en individs nivå av vakenhet, som inkluderar att vara vaken, trött eller 

sovande. En mätmetod för att mäta mönster av hjärnaktivitet för att kunna avgöra 

graden av medvetande är via elektroencefalografi (EEG). Majoriteten av cellerna som 

mäts av ett EEG är pyramidalceller i cortex, och det som mäts är postsynaptiska 

potentialer i dess dendriter. Det som visas är komplexa mönster med stora variationer i 

amplitud och frekvens. Amplituder mäts i mikrovolt, och frekvens i hertz (13).  

 

En vaken och avslappnad vuxen person med slutna ögon uppvisar alfavågor, med 

svängningar på 8-12 Hz. När en individ är fokuserad eller uppmärksam på yttre stimuli 

uppvisas betavågor, med svängningar större än 12 Hz. Vid kombinationer av olika 

stimuli uppvisas gammavågor, med svängningar mellan 30-100 Hz (13). 

 

När sömn infaller skiftar alfavågor till thetavågor (4-8 Hz) och deltavågor (mindre än 4 

Hz). Karaktäristisk i dessa förändringar i EEG är avslappning i muskulatur, ökat 

tröskelvärde för sensoriskt stimuli och minskad aktivitet i motorneuron. Sömnen delas 

in i två faser: NREM-sömn (non-rapid eye movement) och REM-sömn (rapid eye 

movement). NREM är i sin tur uppdelad i N1, N2 och N3. I N1 varvas thetavågor in i 

alfavågor. I N2 syns thetavågor som bryts av så kallade sleep spindles (sömnspolar, 12-

14 Hz), som är högfrekvensvågor (sinusoidala vågor), samt K-komplex som är 

högamplitudvågor (högvoltiga, komplexa bifasiska vågor). Det visar på en djup sömn.  

I N3 uppvisas deltavågor, som har hög amplitud och låg frekvens (0,5-2 Hz), som kallas 

för slow-wave-sleep (13).  

 

En normal natts sömn utan störningar börjar med N1, N2 och N3, som tar cirka 30-45 

minuter. Efter det ses ett mönster som är likt betavågor, vilket innebär att individen är i 

REM-sömn. I REM-sömnen drömmer man oftast, och hjärnan konsumerar mycket syre.  

Cykeln fortsätter med N1, N2, N3, N2 igen och REM-sömn, innan det börjar om. Varje 

cykel är cirka 90-100 minuter. REM-sömnen blir längre om en individ sover ostörd. En 

normal cirkadiansk rytm är 16 timmar vaken tid och 8 timmar sömn (13).  

 

Under NREM-sömn sker en pulsatil frisättning av hormoner från adenohypofysen, så 

som tillväxthormon och gonadotropa hormoner. En tillgodosedd sömn utan störningar 

är därmed essentiell för normal tillväxt hos barn samt för en normal reglering av 

reproduktiva funktioner hos vuxna. Sömn anses vara en fundamental funktion för 

människokroppens nervsystem och homeostas, och är lika viktig för människokroppen 

som mat och vatten (13). 

 

The National Sleep Foundation redovisade 2015 sömnrekommendationer för nio olika 

åldersgrupper. Barn mellan 6-13 år bör sova i 9-11 timmar, tonåringar 14-17 år bör sova 

i 8-10 timmar och ungdomar 18-25 år samt vuxna 26-64 år bör sova i 7-9 timmar per 

natt. The National Sleep Foundation redovisade även bristfällig sömn. För barn och 

tonåringar i åldrarna 6-17 år rekommenderas inte sömn mindre än 7 timmar per natt, 

och för ungdomar och vuxna i åldrarna 18-64 år rekommenderas inte sömn mindre än 6 

timmar per natt (20). 

 

Sömnbrist har kunnat associeras till viktuppgång, fetma, ökat födointag, minskad 

energiförbrukning och förändringar i serumnivån av leptin och ghrelin (21), medan 

andra studier fortfarande hävdar att sambandet bör undersökas vidare (5). Sömnbrist 

påverkar även immunsystemet negativt, orsakar försämringar i minnesfunktioner samt i 
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kognitiva förmågor (13). Studier där kognitiva förmågor relaterat till sömnbrist testas 

genomförs oftast via frågeformulär eller dagböcker, men även metaanalyser har kunnat 

bekräfta detta samband (22).  

 

De senaste decennierna har sömnsvårigheter hos svenska ungdomar ökat. Mer än en 

fjärdedel av svenska ungdomar i åldrarna 11, 13 respektive 15 år uppger att de har 

sömnsvårigheter mer än en gång i veckan. Användningen av sömnmedicin har ökat hos 

både pojkar och flickor i Sverige. Statistiskt signifikant är ökningen av användningen 

hos 15-åriga pojkar, där det sedan 2005/2006 till 2017/2018 har ökat från 3 till 7 

procent (23). 

 

Definitionen av sömnbrist varierar stort i olika studier utförda på vuxna, från < 4 timmar 

till < 8 timmar. Dessutom skiljer definitionen av sömnbrist sig åt i avseenden kring kort 

sömnduration eller försämrad sömnkvalitet (3). I detta arbete definieras sömnbrist vara 

en sömnperiod på mindre än 6 timmar per natt. 

 

2.7 Fetma  

Fetma och övervikt som nämndes i inledningen är ett globalt problem, med 1,9 

miljarder vuxna drabbade världen över (1). Fetma definieras som ett tillstånd av ökad 

kroppsvikt, orsakad av en ansamling av fettvävnad, som kan ge upphov till negativa och 

skadliga hälsoeffekter (11). Denna ackumulation av fettvävnad kan mätas på flera olika 

sätt, men uträkningen av Body Mass Index, BMI, är den vanligaste metoden. BMI 

kalkyleras genom följande formel: BMI = (vikt i kilogram) / (längd i meter)
2
. BMI 

mellan 25 och 30 indikerar på övervikt, och BMI på över 30 indikerar på fetma (11). 

 

Vid studier har det observerats att obesa individer ofta väljer att konsumera mer mat, 

och mer mat per minut än icke-obesa individer. I en studie med 328 överviktiga och 

obesa individer framkom det att obesa individer associeras med en större 

magsäcksvolym under fasta, ökning av magsäckens tömningshastighet, lägre nivåer 

PYY postprandiellt och högre nivåer GLP-1 postprandiellt (14).  

 

Tidigare nämnt är att obesa människor har höga serumnivåer av leptin, trots att nivåerna 

leptin inte bör vara höga på grund av de stora fettdepåerna (6). Hos normalviktiga 

individer sker en normal reglering av leptin, men hos obesa individer tycks inte 

regleringen fungera optimalt. Leptins anorexigena funktioner fungerar inte hos de flesta 

obesa individerna, trots höga nivåer av leptin i cirkulationen. Injektioner av leptin 

intraventrikulärt hos människor kunde inte påverka födointag eller energiförbrukning, 

vilket gör att leptin inte har en terapeutisk effekt (11).  

 

Mutationer hos människor som påverkar leptins pathway har setts orsaka extrem fetma. 

Mutationerna i antingen LEP-genen eller på receptorn Ob-R gör att det sker felaktiga 

mätningar av individens fettdepåer, vilket gör att individerna beter sig som om de vore 

utmärglade, med tillkommande frenetiskt överätande. Vanligast hos dessa patienter med 

extrem fetma är en mutation på genen som kodar MC4R, vilket kan ses i 4-5% av 

samtliga extremt obesa patienter (11).  

 

Efter intag av föda bör serumnivån av ghrelin ha sjunkit i blodet, men hos obesa 

individer ses inte denna sänkning. I allmänhet ses en lägre serumnivå av ghrelin hos 

obesa individer jämfört med normalviktiga. Med en minskad vikt ökar nivåerna av 

ghrelin (11). 
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3 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka befintlig forskning inom aptitreglering och 

sömnbrist, för att se om sömnbrist kunde påverka den hormonella aptitregleringen hos 

människor, med fokus på hormonerna leptin och ghrelin. Genom att detta samband 

undersöktes kunde det undersökas huruvida en förbättrad sömn kunde vara ett lämpligt 

verktyg inom preventionsvård för övervikt och fetma. 

 

4 Metod 
Studien var en systematisk litteraturstudie med metaanalys. En systematisk 

litteraturstudie innebär sökningar i databaser efter tillgänglig forskning inom sitt 

forskningsområde via en systematisk och replikerbar metod. Vid den systematiska 

sökningen lokaliseras studier med rätt inklusionskriterier, där tillförlitligheten därefter 

bedöms och där resultaten från de inkluderade studierna presenteras. En metaanalys 

därefter används för att kombinera och jämföra effektstorlekar från flera oberoende 

studier, för att ge ett mer tillförlitligt och exakt resultat (24).  

 

4.1 Problemformulering 

Arbetets övergripande frågeställning lyder: Kan en försämrad nattsömn påverka den 

hormonella aptitregleringen? 

 

PICO är en modell för precisering av främst kliniska frågeställningar, där populationen 

(deltagarna), typen av intervention, tillhörande jämförelsegrupp samt utfallsmått 

specificeras. Tillsammans utgör dessa akronymen PICO, från ordens engelska 

översättning. PICO utgör en bra utgångspunkt vid formulering av ett övergripande syfte 

i en litteraturstudie (24). Preciseringen redovisas nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Precisering av arbetets syfte med hjälp av PICO-modellen 

P 

Population/Problem 

I 

Intervention 

C 

Comparison 

O 

Outcome 

Människor i vuxen 

ålder (över 18 år) 

 

Interventionsgrupp 

inneha total 

sömnrestriktion 

eller sömn på 

mindre än 6 h 

Sömn utan 

sömnrestriktion 

(normal sömn på 

mer än 6 h) 

Sömnbrist orsakar 

en förändring i 

serumnivåer av 

ghrelin och leptin 

 

Utifrån PICO-modellen preciseras syftet till ”Att undersöka om en sömn på mindre än 6 

timmar i relation till en normal sömn på mer än 6 timmar för vuxna människor över 18 

år orsakar en förändring i serumnivåer av ghrelin och leptin”.  

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i detta arbete är att deltagarna i forskningen ska vara i vuxen ålder 

(från myndighetsåldern 18 år upp till 44 år), vara människor, få en sömnrestriktion med 

en sömnperiod på mindre än 6 timmar jämfört med en normal sömn på över 6 timmar, 

vara en experimentell studie utförd inom de senaste 10 åren (2009 – 2019) samt mäta 

serumnivåer av hormonerna leptin och ghrelin. Riktlinjerna för åldersavgränsningen 

baserades på Svensk MeSH:s definition av en vuxen människa (25). 
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Exklusionskriterier är deltagare i forskningen som inte uppnår vuxen ålder (en ålder på 

under 18 år), där sömnrestriktionen inte har varit tillräckligt låg (sömnrestriktion på mer 

än 6 timmar), icke-experimentella studier, studier utförda på djur eller studier äldre än 

10 år.  

 

4.3 Litteratursökning 

Innan litteratursökningen påbörjades gjordes en övergripande sökning för att få en 

överblick över forskningen inom området. Dessutom inhämtades lämpliga sökord och 

söktekniken förfinades. Därefter dokumenterades den efterföljande sökningsprocessen, 

där de mest relevanta vetenskapliga artiklarna för ämnet slutligen inhämtades. 

Litteratursökningen gjordes i databasen PubMed.  

 

En initial sökning på ”appetite regulation” gjordes i PubMed, där det erhölls 6747 

resultat. Därefter söktes det på ”appetite regulation sleep”, varav 237 resultat erhölls. 

Inga av resultaten ansågs vara relevanta, varpå det valdes att förfina sökningen. I 

efterföljande sökningar användes MeSH-termer, som står för Medical Subject Headings. 

De två MeSH-termerna ”Appetite Regulation” och ”Sleep Deprivation” erhölls. I 

PubMeds avancerade sökverktyg adderades ”appetite regulation” i ”Builder”, där det i 

rullgardinen valdes ”MeSH Terms”. I nästa rad skrevs ”sleep deprivation”, ”AND” 

valdes som boolesk sökoperator, och även här ”MeSH Terms” i rullgardinen. 13 resultat 

erhölls. Vid applicering av filtren ”Randomized Controlled Trial”, ”10 years” och 

”Humans” återstod 2 artiklar, som ingen uppfyllde inklusionskriterierna för arbetet. 

 

Därefter gjordes valet att söka efter de aptitreglerande hormonerna leptin och ghrelin, 

istället för att specifikt söka efter ”appetite regulation”. Återigen i PubMeds avancerade 

sökverktyg skrevs ”ghrelin/blood” i den översta raden, sedan booleska sökoperatorn 

”OR” ”leptin/blood” i den andra raden, och till sist ”AND” ”Sleep deprivation” och 

”MeSH Terms” i rullgardinen. 43 resultat erhölls. Därefter applicerades filtren 

”Randomized Controlled Trial”, ”Humans”, ”10 years” och kvar återstod 12 artiklar.  

 

Efter att ha granskat studierna utifrån inklusions- och exklusionskriterier så återstod 7 

vetenskapliga artiklar. Här nedan redovisas sökschemat (Figur 1). 

 
Figur 1: Sökschema i databasen PubMed. 
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4.4 Kvalitetsgranskning  

För att utföra en kvalitetsgranskning användes en granskningsmall för randomiserade 

studier (26), se även Bilaga 1. Mallen användes som stöd för bedömning av de 

inkluderade studiernas vetenskapliga kvalitet. Vid användning av mallen bedömdes 

artiklarna utifrån att ha låg, medelhög eller hög kvalitet.  

 

En granskning av kvalitet avser i första hand risken för systematiska fel och risken för 

intressekonflikter. Utöver det inkluderas även studiers överensstämmelse, överförbarhet, 

precision, publikationsbias, effektstorlek, dos-responssamband samt sannolikheten att 

effekten är underskattad (26). 

 

Fyra artiklar ansågs uppnå hög kvalitet i granskningen, två bedömdes ha medelhög 

kvalitet, och en artikel bedömdes ha låg kvalitet (se Tabell 2). Vid bedömningen 

medelhög föll betyget på en ofullständig redovisning av randomiseringsprocessen, samt 

av huruvida forskare och deltagare var blindade eller inte. Den artikel som ansågs ha låg 

kvalitet hade inte godtagbara anledningar till sitt bortfall, hade en ojämn randomisering 

och indelning i interventionsgrupp respektive kontrollgrupp i sin studiedesign. 

Kontrollgruppen förlorade sitt syfte i och med studiedesignen. Dessutom nämndes 

ingenting om vare sig blindade prövare eller studiedeltagare. Artikeln redovisade heller 

inte den exakta sömnperioden deltagarna hade, utan enbart tiden som spenderades i 

sängen. Trots denna låga kvalitet valdes det att inkludera studien, på grund av 

relevansen till detta arbete.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fyra etiska grundkrav på forskning. Dessa fyra krav är 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Individer som deltar i forskningsstudier ska veta om forskningens syfte, ha rätt att 

bestämma över sin medverkan, få sina personuppgifter dolda för obehöriga, samt att 

insamlad data enbart ska användas i forskningssyfte (27).  

 

I de sju artiklarna i denna litteraturstudie har samtliga arbetens studieprotokoll godkänts 

av etiska nämner i sina respektive städer. Alla studier hade också skriftligt medgivande 

från deltagarna. I tre av studierna fick deltagarna ekonomisk ersättning för sitt 

deltagande. 

 

4.6 Metaanalys 

I metaanalysen används data från sju studier. Den extraherade datan från studierna är 

medelvärdet av serumnivån ghrelin mätt i pikogram per milliliter (pg/ml) vid sömnbrist, 

samt vid en normal nattsömn, samt serumnivån leptin mätt i nanogram per milliliter 

(ng/ml). Mätvärdena konverterades till pikogram för ghrelin och nanogram för leptin 

om annat angavs. Utöver medelvärdet inhämtades även standardavvikelsen (SD) eller 

medelvärdets medelfel (SEM), beroende vad som angavs i respektive studie. I de fall 

där SEM angavs räknades även standardavvikelsen ut enligt följande formel:    

      √ . Därefter inhämtades även antalet testpersoner, kön samt sömnens längd. 

Konfidensintervallet för medelvärdet angavs vara 95%.   

 

Metaanalysen genomfördes i OpenMeta[Analyst] och analysen presenterades därefter i 

forest plots. Dataprogrammet valdes på grund av dess lättillgänglighet och att det är 

användarvänligt. Redovisning av analysen i en forest plot är en fördel, eftersom den ger 
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både information om effektstorlekar från enskilda studier, konfidensintervall samt den 

genomsnittliga effektstorleken (24). 

 

Varje enskilt arbetes medelvärde presenteras i varje forest plot med ett block, vars 

storlek beskriver dess vikt i analysen, och vars position i diagrammet visar medelvärdet. 

I mitten av varje forest plot finns ett vertikalt streck som anges vara 0-linjen. När 

blocket som anger medelvärdet är till höger om 0-linjen indikerar det, i detta fall, ett 

resultat som är till fördel för interventionsgruppen, som är sömnbrist. När medelvärdet 

är till vänster om 0-linjen indikerar det ett resultat som är till fördel för kontrollgruppen, 

som i detta fall är normal sömn. Genom varje block som representerar studiens 

medelvärde finns ett horisontellt streck, som representerar konfidensintervallet. När den 

horisontella linjen för konfidensintervall korsar 0-linjen innebär det att den faktiska 

effekten är obefintlig eller negativ. Romben längst ner i en forest plot visar hela 

metaanalysens resultat, och när även den korsar 0-linjen visar det på ett resultat som inte 

är statistiskt signifikant och att interventionen inte hade någon effekt.  

 

I denna metaanalys valdes det att jämföra interventionsgruppens och kontrollgruppens 

standardiserade medelvärdesskillnad, istället för enbart skillnaderna i medelvärde. En 

standardiserad medelvärdesskillnad uttrycker skillnaden i medelvärden mellan två 

grupper som en funktion av gruppernas standardavvikelse i populationen (24). 

 

Fördelen med att använda standardiserad medelvärdesskillnad istället för en jämförelse 

mellan medelvärden är att effektstorleken berättar både om interventionsgrupp och 

kontrollgrupp skiljer sig åt, samt hur mycket grupperna skiljer sig åt. För beräkning av 

den standardiserade medelvärdesskillnaden behövs de olika gruppernas medelvärde och 

den estimerade standardavvikelsen i populationen. Vanligast är att använda Cohen’s D, 

men i detta fall användes Hedge’s G. Anledningen till att Hedge’s G användes var det 

låga antalet deltagare i de inkluderade studierna i analysen. Hedge’s G har riktlinjer för 

värden, där ett värde på 0,20 är en liten effekt, 0,50 är en moderat effekt och 0,80 är en 

stor effekt (24). 

 

De inkluderade studierna i analysen har ett lågt antal deltagare (antal varierar med 14 – 

136 deltagare), vilket kan ha påverkat resultatet, framförallt för leptin. Vid en 

metaanalys för leptin genomfördes därmed en andra analys där en studie exkluderades 

(Figur 4) för att undersöka dess påverkan på metaanalysen. Vid presentation av en 

metaanalys utförd efter exklusion av en studie (Figur 4) presenterades hur ett enskilt 

arbete med stor vikt kan påverka det slutgiltiga resultatet. Arbetet hade en vikt på 63,6% 

jämfört med de resterande arbetena (Figur 3).  

 

Heterogenitet presenteras med I
2
-värde. Ett I

2
-värde är ett mått på heterogenitet som 

uppskattar hur stor del av variationen som kan förklaras av den sanna spridningen i 

effektstorlekar relativt inom studier. Måttet har riktlinjer, där I
2
 =25% är liten, I

2
 = 50% 

moderat och I
2
 = 75% är hög heterogenitet (24).  

 

I slutändan producerades tre forest plots i OpenMeta[Analyst] för att sammanställa 

resultaten från de sju olika studierna. 

 

 

 

 

 



  
 

13 

5 Resultat 
I denna systematiska litteraturstudie inkluderades sju studier som hade de korrekta 

inklusionskriterierna för denna systematiska litteraturstudie med tillhörande metaanalys. 

En kortare sammanfattning av de inkluderade arbetena presenteras i Tabell 2.  

 

Studierna var skrivna mellan åren 2010 och 2016. Samtliga arbeten var randomiserade 

kontrollstudier. Samtliga arbeten genomförde en intervention där försökspersoner fick 

genomgå en period med normal sömn (över sex timmar) och en interventionsgrupp med 

sömnbrist. I kolumnen med angivna resultat (Tabell 2) anges även den rapporterade 

sömntiden för samtliga arbeten. Rapporteringen av mängden sömn varierade i arbetena 

med angivningar i både timmar och minuter. I ett arbete angavs inte den faktiska 

sömntiden, utan enbart tiden försökspersonerna fick spendera i sängen (34). Tre arbeten 

genomförde en total sömnbrist hos deltagarna (29, 30, 33), medan resterande arbeten 

hade en period av sömnbrist med sömn mindre än sex timmar (28, 31, 32, 34).  

 

I samtliga arbeten genomfördes experimentet på män, men i tre arbeten genomfördes 

experimentet på både män och kvinnor (31, 32, 34). I de arbeten som hade deltagare av 

båda könen angavs även ett resultat med sammanvägning av båda könen, vilket var den 

data som användes i denna studie. Calvin et al. såg ingen könsskillnad i nivåerna ghrelin 

eller leptin (31). St-Onge et al. såg ingen könsskillnad för leptin, men kunde identifiera 

en könsskillnad gällande ghrelin vid fasta. En könsskillnad kunde också observeras när 

det indelades utifrån morgon, eftermiddag och kväll, vilket inte var relevant för denna 

studie (32). Simpson et al. kunde observera en könsskillnad i nivån av leptin (34). Vid 

vidare granskning av samtliga arbetens population utifrån tabellen (Tabell 2) ses en stor 

likhet mellan populationerna i samtliga inkluderade studier i avseendena BMI och ålder. 

Vid en beräkning av medelvärden för samtliga arbeten så hade studiedeltagare ett 

genomsnittligt BMI på 23,3, och en genomsnittsålder på 25,9 år. 

 

I sex av sju artiklar undersöktes nivån av ghrelin. I en artikel undersöktes enbart nivån 

av leptin. I fyra av de sju artiklarna undersöktes både ghrelin och leptin. I metaanalysen 

inkluderades därmed sex stycken arbeten i metaanalysen för ghrelin, och fem arbeten i 

metaanalysen för leptin.  

 

I de sex arbeten där ghrelin undersöktes rapporterades en signifikant skillnad i 

serumnivån i tre arbeten (28-30), medan resterande tre inte rapporterade en signifikant 

skillnad (31-33). I de samtliga arbeten sågs att nivån ghrelin var högre vid sömnbrist 

jämfört med kontrollgruppen. Däremot angavs höjningen enbart vara signifikant i tre 

arbeten. 

 

I de fem arbeten där leptin undersöktes rapporterades en signifikant skillnad i 

serumnivån leptin i ett arbete (34). Resterande fyra arbeten rapporterade att det inte 

fanns en signifikant skillnad i serumnivån (28, 31-33). I fyra arbeten höjdes nivån leptin 

vid sömnbrist (28, 31, 33, 34), medan det i ett arbete sågs en sänkning av serumnivån 

leptin vid sömnbrist (32). Dock var inte höjningen eller sänkningen av serumnivån 

leptin signifikanta i dessa arbeten. 

 

I efterföljande tabell (Tabell 2) sammanfattas samtliga inkluderade arbeten. Det som 

presenteras kortfattat i tabellen är artiklarnas titel och författare, syfte, resultatet av 

kvalitetsgranskningen, population, studiedesign samt resultat.  
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Tabell 2: Sammanfattning av de inkluderade studierna 

Studie; Författare - 

Titel 
Syfte 

Kvalitets- 

granskning 
Population Studiedesign Resultat 

Broussard et al. 

2016. Elevated 

ghrelin predicts 

food intake during 

experimental sleep 

restriction. (28) 

Granska 

huruvida 

sömnbrist kan 

påverka 

nivåerna leptin, 

ghrelin och PPY 

Hög 

n = 19  

Friska män (BMI 

23,1 ± 0,4 kg/m
2
) 

åldrarna 23,5 ± 

0,7 år 

Randomized 

cross-over 

design 

Normal sömn: 7,8 ± 

0,1 h 

Sömnbrist: 4,3 ± 0 h 

 

Ghrelin signifikant 

högre efter 

sömnbrist. (p = 

0,005). 

Normal sömn: 658 

± 54 pg/ml 

Sömnbrist:  

704 ± 52 pg/ml 

 

Leptin ej signifikant 

högre efter 

sömnbrist. 

Normal sömn: 3,6 ± 

0,6 ng/ml 

Sömnbrist: 3,8 ± 0,7 

ng/ml 

(Mean ± SEM) 

*Chapman et al. 

2013. Acute sleep 

deprivation 

increases food 

purchasing in men. 

(29) 

Om sömnbrist 

påverkar 

födoval, och om 

ghrelin har 

någon inverkan  

Medel- 

hög 

n = 14 

Friska män (BMI 

23,4 ± 0,5 kg/m
2
) 

åldrarna 23,0 ± 0,8 

år 

Randomized 

cross-over 

design 

Normal sömn: 7,35 

± 0,1 h 

Sömnbrist: 0h  

 

Ghrelin signifikant 

högre efter 

sömnbrist. 

Normal sömn: 

392 ± 45 pg/ml  

Sömnbrist: 

453 ± 65 pg/ml  

(Mean ± SEM) 

Hogenkamp et al. 

2013. Acute sleep 

deprivation 

increases portion 

size and affects 

food choice in 

young men. (30) 

Hur normal 

sömn och 

sömnbrist 

påverkar 

portionsstorlek, 

hunger och 

ghrelinnivåer 

Medel- 

hög 

n = 16 

Friska män (BMI 

23,6 ± 0,6 kg/m
2
) 

åldrarna 23 ± 0,9 år  

Randomized 

within-subject 

design 

 

Normal sömn: 7,36 

± 0,1 h 

Sömnbrist: 0h  

 

Ghrelin signifikant 

högre efter 

sömnbrist. 

Normal sömn: 

390 ± 44 pg/ml 

Sömnbrist:  

442 ± 61 pg/ml 

(Mean ± SEM) 
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Calvin et al. 2013. 

Effects of 

experimental sleep 

restriction on 

caloric intake and 

activity energy 

expenditure (31) 

Hur normal 

sömn och 

sömnbrist 

påverkar 

kaloriintag, 

energiförbrukni

ng leptin och 

ghrelin 

Hög 

n = 17 

Friska män och 

kvinnor (BMI 18,5-

24,9 kg/m
2
) 

åldrarna 24,1 ± 4,5, 

25,4 ± 4,7 år 

Randomized, 

parallel-group 

study 

Normal sömn: 6,95 

h 

Sömnbrist: 5,2 h 

 

Ghrelin ej 

signifikant högre. 

Normal sömn: 740 

(266) pg/ml 

Sömnbrist: 759 

(284) pg/ml 

 

Leptin ej signifikant 

högre. 

Normal sömn: 8,4 

(8,6) ng/ml 

Sömnbrist: 11,6 

(11,5) ng/ml 

(Mean ± SD) 

St-Onge et al. 2012. 

Short sleep 

duration, glucose 

dysregulation and 

hormonal 

regulation of 

appetite in men and 

women. (32) 

Undersöka 

hormonella 

effekter (bla 

leptin och 

ghrelin) av 

sömnbrist under 

kontrollerat 

födointag 

Hög 

n = 27 

Friska män och 

kvinnor (BMI 23,6 

± 0,2 kg/m
2
) 

åldrarna 35,3 ± 1,0 

Randomized 

cross-over study 

Normal sömn: 7,84 

± 0,07 h 

Sömnbrist: 3,77 ± 

0,02 h 

 

Ghrelin ej 

signifikant högre. 

Normal sömn:  

892,7 ± 329,0 pg/ml 

Sömnbrist:  

922,3 ± 321,8 pg/ml 

 

Leptin ej signifikant 

högre. 

Normal sömn:  

7,5 ± 5,8 ng/ml 

Sömnbrist: 

6,7 ± 5,2 ng/ml 

(Mean ± SD) 

*Benedict et al. 

2011. Acute sleep 

deprivation reduces 

energy expenditure 

in healthy men. 

(33)  

Total sömnbrists 

påverkan på 

energiförbrukni

ng födointag 

och hormoner 

(b.la ghrelin, 

leptin) 

Hög 

n = 14 

Friska män (BMI 

23,9 ± 0,5 kg/m
2
) 

åldrarna 22,6 ± 0,8 

år  

Randomized 

balanced cross-

over design 

Normal sömn: 6,96 

± 0,13 h 

Sömnbrist: 0h  

 

Ghrelin ej 

signifikant högre. 

Normal sömn: 

690 ± 160 pg/ml 

Sömnbrist: 

710 ± 160 pg/ml 

(Mean ± SD) 
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Leptin ej signifikant 

högre. 

Normal sömn: 

3,05 ± 0,35 ng/ml 

Sömnbrist: 

3,07 ± 0,35 ng/ml 

(Mean ± SEM) 

Simpson et al. 

2010. Sleep 

restriction is 

associated with 

increased morning 

plasma leptin 

concentrations, 

especially in 

women. (34) 

Effekt av 

sömnbrist på 

serumnivåer av 

leptin 

Låg 

n = 139 

Friska män och 

kvinnor (BMI 

24,66 kg/m
2
, 

mellan 17,7–32,6 

kg/m
2
) åldrarna 

30,42 år, mellan 

22–45 år 

Prospective 

experimental 

design 

Normal sömn: 10h 

Sömnbrist: 4h 

(Angett som TIB = 

time in bed) 

 

Leptin signifikant 

högre efter 

sömnbrist. 

Normal sömn:  

7,88 (6,59) ng/ml 

Sömnbrist: 

10,51 (8,83) ng/ml 

(Mean ± SD) 

 

*Komplettering av data inhämtades för 24-timmarsprofil av hormonnivåer (Bilaga B). 

 

5.1 Metaanalys 

5.1.1 Ghrelin 

I metaanalysen för ghrelin inkluderades sex stycken studier (28-33). I Figur 2 redovisas 

en metaanalys genomförd med dessa sex studier. Resultatet visar att det inte finns en 

signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp i serumnivån ghrelin i 

någon av studierna. Konfidensintervallen är breda och korsar 0-linjen, vilket innebär att 

effekten är obefintlig och att det inte går att säga var den faktiska effekten föreligger. 

Romben passerar också 0-linjen, vilket innebär att interventionen inte är statistiskt 

signifikant. Hedge’s G blev 0,210, vilket indikerar på en liten effekt, dvs. att 

interventionen inte har en en signifikant skillnad på serumnivån ghrelin jämfört med 

kontrollgruppen. I
2
-värdet är 0%, vilket visar på en obefintlig heterogenitet. 

 
Figur 2: Metaanalys som presenterar standardiserad medelvärdesskillnad i medelvärdet 

av serumnivån ghrelin (pg/ml) vid sömnbrist och normal sömn. Hedge’s G = 0,210. 
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5.1.2 Leptin 

I metaanalysen för leptin inkluderades initialt fem studier (28, 31-34). I Figur 3 

redovisas en metaanalys genomförd med dessa fem studier. Resultatet visar att ett arbete 

har sett en sänkning av leptin vid sömnbrist (32), medan fyra arbeten såg en höjning av 

leptin vid sömnbrist. För fyra av de arbetena till höger om 0-linjen observeras breda 

konfidensintervall som korsar 0-linjen, vilket indikerar en effekt som är obefintlig och 

att det inte är möjligt att observera var den faktiska effekten finns. Ett arbete (34) har 

större vikt i analysen jämfört med de resterande arbetena (Figur 3), och påvisar en 

statistiskt signifikant effekt av sömnbrist jämfört med normal sömn i serumnivån leptin. 

Romben passerar heller inte 0-linjen, vilket indikerar att analysen och interventionen är 

statistiskt signifikant (Figur 3). Hedge’s G är 0,228, vilket innebär en liten effekt av 

interventionen. I
2
-värdet är 0%, vilket indikerar en obefintlig heterogenitet. 

 
Figur 3: Metaanalys som presenterar standardiserad medelvärdesskillnad i medelvärdet 

av serumnivån leptin (ng/ml) vid sömnbrist och normal sömn. Hedge’s G = 0,228.  

 

Ytterligare en analys genomfördes med ett arbete exkluderat (34). Fyra arbeten ingick i 

den analysen, som presenteras nedan (Figur 4). Metaanalysen visar att en sänkning av 

leptin observerades vid sömnbrist och att tre arbeten såg en höjning av leptin vid 

sömnbrist jämfört med normal sömn. Dock är konfidensintervallen breda och korsar 0-

linjen, vilket indikerar att effekten är obefintlig eller negativ. Romben passerar även 0-

linjen i detta fall, vilket innebär att den totala analysen visar att resultatet inte är 

statistiskt signifikant och att interventionen, sömnbrist, inte hade någon effekt på 

serumnivån leptin. Hedge’s G är 0,037, vilket innebär en liten till obefintlig effekt av 

interventionen. I
2
-värdet är 0%, vilket visar att det inte går att observera en 

heterogenitet. 

 
Figur 4: Metaanalys som presenterar standardiserad medelvärdesskillnad i medelvärdet 

av serumnivån leptin (ng/ml) vid sömnbrist och normal sömn, med Simpson 2010 (34) 

exkluderat. Hedge’s G = 0,037. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie med metaanalys var att undersöka huruvida sömnbrist 

kan påverka hormonell aptitreglering hos vuxna människor, med fokus på leptin och 

ghrelin. I studien inkluderades sju artiklar, där serumnivåerna ghrelin och leptin 

uppmättes efter en natt med minst 6 timmars sömn, och en natt med sömnrestriktion.  

 

I sex av sju artiklar undersöktes nivån av ghrelin. I en artikel undersöktes enbart nivån 

av leptin. I fyra av de sju artiklarna undersöktes både ghrelin och leptin.  

 

I de sex arbeten där ghrelin undersöktes rapporterades en signifikant skillnad i 

serumnivån i tre arbeten (28, 29, 30), medan resterande tre inte rapporterade en 

signifikant skillnad (31, 32, 33).   

 

Ett problem gällande ghrelin i studier i allmänhet är att det totala ghrelinet uppmäts, och 

inte det aktiva ghrelinet. Detta är även aktuellt i de presenterade studierna i detta arbete. 

Det aktiva ghrelinet är ostabilt i rumstemperatur, vilket försvårar en exakt mätning. En 

avsaknad av standardisering kring mätmetoderna av ghrelin anses också vara ett 

problem, där det ses olikheter i timing av mätning, olika insamling och förvaring av 

hormonet samt olikheter i användningen av en radioimmunologisk analys (RIA). I och 

med problemen i standardiseringen kan det ge felaktigheter i studiens precision och när 

någon ska försöka replikera studien och få samma resultat (35).  

 

En annan utsöndring av ghrelin ses hos obesa individer, där sänkningen av hormonnivån 

i blodet efter en måltid inte ser likadan ut hos obesa individer jämfört med 

normalviktiga. I allmänhet anses även nivåerna av ghrelin vara lägre hos obesa än hos 

normalviktiga, med en ökad nivå vid minskad vikt (11). Det kan vara kontradiktoriskt, 

eftersom en ökad hormonnivå av ghrelin även borde inducera en ökad hunger, och en 

större viktuppgång. Nyckeln anses vara att hos obesa individer sker inte en tillräcklig 

sänkning av hormonet efter intag av mat, vilket gör att en obes individ anser sig 

fortfarande vara hungrig en längre period efter födointag. Problemet anses i större 

utsträckning vara en överproduktion av ghrelin, med en otillräcklig sänkning av 

hormonet postprandiellt (35). 

 

Metaanalysen utförd på värdena för ghrelin visade att ingen av de inkluderade studierna 

uppvisade en signifikant skillnad i serumnivåer ghrelin vid sömnbrist jämfört med 

normal sömn. Detta resultat var inte förväntat, med tanke på att tre arbeten rapporterade 

en signifikant höjning som resultat av sina randomiserade experiment.  

 

I ett arbete rapporterades en signifikant ökning av leptin vid sömnbrist (34). Värt att ta i 

beaktning är att detta resultat uppmättes i den studie som i kvalitetsgranskningen har fått 

ett lågt betyg. Det låga betyget grundades främst i ogrundade anledningar till bortfallet.  

 

Sammanlagt fem av de sju arbetena mätte leptin, och fyra av fem rapporterade ingen 

signifikant skillnad i nivån leptin hos interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (28, 31, 32, 33).  

 

 

 



  
 

19 

Resultatet att leptin inte höjdes signifikant efter en natt av sömnbrist var ett förväntat 

resultat. Hormonnivåerna av leptin i blodet varierar med mängden fettvävnad. Vid 

mycket fettvävnad minskar hormonnivåerna, och vid liten mängd fettvävnad ökar 

hormonnivåerna. Dessutom är nivån av leptin högre tidigt på morgonen och på natten, 

vilket innebär att leptin följer en cirkadiansk rytm (18). Samtliga studier där leptin 

mättes uppmättes denna förväntade cirkadianska rytm, men såg ingen skillnad vid 

sömnbrist jämfört med normal sömn (28, 31, 32, 33). 

 

Den första metaanalysen utförd på värdena för leptin visade att fyra av de inkluderade 

studiernas konfidensintervall hade ett resultat som var obefintligt eller negativt (Figur 

3). En studie (32) såg en sänkning av nivån leptin vid sömnbrist, men sänkningen var 

inte statistiskt signifikant. Trots att flera arbeten inte uppvisade ett statistiskt signifikant 

resultat med breda konfidensintervall passerade inte romben 0-linjen i Figur 3, vilket 

indikerade att resultatet var statistiskt signifikant. Det kan antas bero på att studien 

utförd av Simpson et al (34) kan ha påverkat analysen i och med dess större 

populationsstorlek jämfört med de andra studiernas populationsstorlekar. Arbetets vikt i 

analysen var nämligen 63,6%. Därmed gjordes ytterligare en analys med arbetet 

exkluderat (Figur 4) som visar breda konfidensintervall med indikation på en obefintlig 

faktisk effekt, och med en romb som passerar 0-linjen, vilket indikerar att resultatet inte 

är statistiskt signifikant och att sömnbrist inte hade en effekt på hormonnivån leptin. 

 

Studierna gjordes enbart på friska och hälsosamma män, men även i tre studier på både 

män och kvinnor. Eftersom studierna mestadels utfördes på män ger inte detta en rättvis 

fördelning över den sanna populationen. Det är dock inte sannolikt att en granskning av 

enbart män skulle ha gett ett annat resultat än det som presenterades med könen 

sammanvägda, trots att exempelvis St-Onge et al. rapporterade en skillnad av nivån 

ghrelin för enbart män vid sömnbrist relativt normal sömn (32). Sammantaget skulle 

inte det resultatet ha någon betydande vikt i den slutgiltiga analysen.  

 

Studierna gjordes sannolikt på friska och hälsosamma individer eftersom de förväntades 

ha en fungerande hormonutsöndring. Med fetma tillkommer annan problematik, så som 

en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (1), vilket sannolikt kan ge en annan 

hormonprofil än hos friska individer.  

 

Något som inte presenterades i denna studie är könsskillnaderna i nivåerna ghrelin och 

leptin efter sömnrestriktion jämfört med normal sömn. I vissa av studierna kunde en 

könsskillnad observeras (32, 34). Eftersom arbetets syfte inte inkluderade att jämföra 

skillnaderna mellan de två könen valdes det att inte undersökas vidare.   

 

Med dessa resultat är det inte längre möjligt att säga att hormonnivåerna ghrelin och 

leptin påverkas av en bristfällig sömn. Arbetets syfte var att undersöka huruvida 

sömnbrist kunde påverka den hormonella aptitregleringen, med syftet att eventuellt 

utreda om en förbättrad sömn kan användas inom preventionsvård mot fetma. 

Resultaten visar att sömnbrist inte har en statistiskt signifikant inverkan på 

hormonnivåerna ghrelin och leptin jämfört med normal sömn. Därmed skulle heller inte 

en förbättrad sömn kunna vara ett substantiellt hjälpmedel mot att motverka fetma. Det 

bör dock finnas i åtanke att studierna inkluderade i denna systematiska litteraturstudie 

och metaanalys är genomförda på friska och hälsosamma individer. Därmed är det inte 

helt klarlagt hur hormonnivån hos obesa individer skulle påverkas vid sömnbrist.  
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6.2 Metoddiskussion  

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie med metaanalys. Resultaten av den 

forskning som ingick i litteraturstudien presenterades i form av siffror och mätvärden. 

Således har arbetet en kvantitativ ansats. Valet av att utforma metoden som en 

systematisk litteraturstudie var för att sammanställa redan befintlig evidens inom det 

valda området. En metaanalys valdes därefter för att ytterligare göra en statistisk 

sammanvägning av samtliga studiers resultat. 

 

I en traditionell litteraturstudie finns en överhängande risk att granskaren värderar 

forskningen olika utifrån olika kriterier, och kommer därmed dra olika slutsatser. En 

annan nackdel är att det blir svårt att bearbeta och tolka forskningen ju fler studier som 

ingår. Fördelen med att genomföra en systematisk litteraturstudie är att det finns en 

tydlig målsättning med översikten och med förutbestämda urvalskriterier. Dessutom 

innefattar en systematisk litteraturstudie en replikerbar metod, som eftersträvar att 

identifiera samtliga relevanta studier för den aktuella forskningsfrågan och värderar 

tillförlitligheten i fynden. Kvantiteten producerad forskning är i nuläget omfattande, och 

därmed kan systematiska litteraturstudier vara en hjälp i att särskilja studier som inte är 

meningsfulla eller har opålitliga fynd från betydelsefulla resultat (24). 

 

En kvalitativ aspekt i studien kunde tillfört möjligheten att få fram deltagarnas tankar 

och upplevelser i och med sömnbristen, och inte enbart hur deras kropp fysiologiskt 

svarar på interventionen.  

 

En metaanalys genomfördes till denna systematiska litteraturstudie. Fördelar med att 

utföra en metaanalys är att öka tillförlitligheten i resultaten, samt att kunna förklara 

skillnader i resultat på ett objektivt sätt. Med hjälp av en metaanalys är det möjligt att 

kombinera flera resultat och öka statistisk power för att upptäcka betydelsefulla effekter, 

samt få en bättre uppskattning av den sanna effekten i populationen (24). Metaanalysen 

var till en fördel i denna studie, då den upptäckte att tre arbeten som hade rapporterat en 

signifikant höjning av ghrelin vid sömnbrist faktiskt inte hade en statistiskt signifikant 

höjning (Figur 2). 

 

I detta arbete genomfördes litteratursökningen i databasen PubMed. Syftet med valet av 

PubMed som databas är att PubMed är en stor internationell medicinsk databas, med 

över 25 miljoner artiklar. För att få en större precision och ökad inklusion kunde flera 

databaser ha använts.  

 

Sökningen genomfördes först med en fritextsökning för att finna relevanta sökord och 

MeSH-termer. Därefter sammankopplades relevanta MeSH-termer med specifikt de 

efterfrågade hormonerna till arbetets syfte. Orden söktes tillsammans med booleska 

operatörerna ”AND” och OR”. Vid användning av MeSH-termer finns det en risk för 

exklusion av relevanta artiklar, på så vis att alla artiklar inte använder sig av MeSH-

termer eller använder mer ospecifika MeSH-termer, som exempelvis ”sleep”. I detta 

arbete användes ”sleep deprivation” för att erhålla arbeten som genomfört en 

experimentell studie med sömnbrist. Genom att exempelvis bara skriva ”sleep” skulle 

hundratusentals fler artiklar erhållits, vilket hade skapat en för bred sökning. Med den 

motiveringen gjordes beslutet att använda söktermen ”sleep deprivation”. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna skedde med hjälp av SBU:s mall för randomiserade 

studier (Bilaga A). Syftet med att använda denna mall är för att undvika en personlig 

värdering vid granskning av artiklarna. Till stor del var frågorna i mallen applicerbara, 
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men vid de tillfällen där frågorna inte var relevanta användes svaret ”Oklart” eller ”Ej 

tillämpligt”. Utifrån svaren i mallen på varje artikel bedömdes artiklarna vara av låg, 

medelhög eller hög kvalitet. För en ökad tillförlitlighet kunde kvalitetsgranskningen ha 

varit utförd av fler än en författare. Dessutom kan översättning från engelska till 

svenska leda till bias, på så vis att feltolkning av texten kan ha skett. Även i detta fall 

skulle bias kunna sänkas om det var fler än en författare som läste artiklarna. Det är ett 

av detta arbetets brister. 

 

Huvudsakligen var deltagarna i forskningen friska män i 20-årsåldern. Detta är en brist 

på så vis att det inte ger en enhetlig bild över överförbarheten gentemot en större 

population. En större variation i åldrarna hos deltagarna samt en jämn könsfördelning i 

samtliga arbeten hade varit att föredra. En separat analys av könsskillnaderna i 

hormonnivåerna ghrelin och leptin hade kunnat inkluderas i arbetet, men ett aktivt val 

gjordes att exkludera den jämförelsen, vilket också är en brist.  
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7. Slutsats 
Utifrån resultatet går det att dra en slutsats om att de aptitreglerande hormonerna ghrelin 

och leptin inte orsakar en signifikant ökning i serumnivån vid sömnbrist jämfört med 

normal sömn. Vidare forskning behövs för att kunna styrka huruvida sömnbrist kan 

påverka hormonell aptitreglering. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Inom området aptitreglering finns det otaliga intressanta områden att forska vidare 

inom. Förslagsvis vore det intressant att undersöka den subjektiva delen av aptit vid 

sömnbrist för att få in en kvalitativ aspekt. Det skulle även vara intressant att granska 

andra aptitreglerande hormoners roll vid sömnbrist. Det inkluderar PYY, GLP-1, men 

även insulin. Vilket tidigare nämnts vore det även intressant att granska 

könsskillnaderna inom den hormonella aptitregleringen vid sömnbrist, men även 

regleringen hos barn och ungdomar. Vidare forskning inom sömnbrist och aptitreglering 

ses det förhoppningsvis mer av i framtiden, i sökandet efter fler lösningar av den 

globala fetmaepidemin.  
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Bilaga B 

Mail från Christian Benedict 2019-05-02 13.50 

 

AJCN 

Mean ± SD 

 

Sleep (average across all time points): 0.69 ± 0.16 ng/ml 

Sleep loss (average across all time points): 0.71 ± 0.16 ng/ml 

 

-- 

 

chapman (obesity) 

mean ± sem 

 

sleep loss: 453 ± 65 pg/ml 

sleep: 392 ± 45 pg/ml 

 

Best 

Christian 

 

--  

Christian Benedict, MSc, PhD 

Associate Professor of Neuroscience  

PI of the preclincial sleep lab 
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