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Diabetesepidemin 
!  382 miljoner individer i världen har diabetes 

!  8,3% av den vuxna befolkningen 

!  Antalet har dubblerats de senaste 30 åren 

Interna1onal	  Diabetes	  Federa1on	  2014	  



Vad är typ 2-diabetes? 
!  Kroppens celler blir mindre känsliga för insulin 

(insulinresistens) 
!  Blodsockret tas inte upp av kroppens celler, i stället ökar 

blodsockerhalten 
!  Till slut har typ 2-diabetes utvecklats 

!  Starkaste riskfaktorerna: stillasittande och överätande/fetma 
!  Möjliga mekanismer: 

! Ger extra energitillskott – viktuppgång – typ 2 diabetes 
!  Påverkar glukos/insulinsvaret 

Vad orsakar typ 2-diabetes? 



Sambandet mellan sockertillgång och 
diabetesförekomst  (data från 175 länder) 

En	  :ärdedel	  av	  ökningen	  i	  diabetes	  kunde	  förklaras	  av	  ökad	  socker1llgång.	  



Aspekter att ta hänsyn till vid 
tolkning av forskningen 
!  Vilken typ av socker har studerats? 
!  Vilken typ av studiedesign har använts? 
!  Har deltagarna fått äta obegränsat eller har man kontrollerat 

energiintaget? 
!  Vilken kost har kontrollgruppen fått? 
!  Effekter på kort eller lång sikt?  

Kan vi få svar på frågan ”Ger socker typ 2-diabetes?”  
! En stor grupp personer ska äta mycket socker (hur mycket?) 

! Vad ska kontrollgruppen äta istället? (något måste man ju äta!) 

! De måste följas under lång tid (det tar tid att utveckla diabetes!)  
! De måste hålla kvar vid det stora sockerintaget (och kontrollgruppen får inte äta socker!) 

 

Oe1skt!	  
Alterna1vet	  är	  aH	  låta	  en	  grupp	  äta	  som	  vanligt	  och	  den	  andra	  
minimera	  sockerkonsum1onen.	  
	  



Observationsstudier av sambandet mellan socker-
sötad dryck och diabetesrisk visar en ganska tydlig 
samstämmighet 

Malik	  et	  al:	  Sugar-‐sweetened	  beverages	  and	  risk	  of	  metabolic	  
syndrome	  and	  type	  2	  diabetes.	  Diabetes	  Care	  2010	  

26% ökad risk hos de med högst 
intag (oftast 1-2 glas/burkar per 
dag) jämfört med de med lägst 
intag (aldrig eller mindre än 1 
glas/månad) 



20% ökad risk per 
330 ml per dag 

Något lägre 
riskökning efter 
justering för BMI 

 

Sockersötade	  drycker	  

Ar1ficiellt	  sötad	  läsk	  

Greenwood:	  Associa1on	  between	  sugar-‐sweetened	  and	  ar1ficially	  sweetened	  soS	  drinks	  and	  type	  2	  diabetes:	  
systema1c	  review	  and	  dose-‐response	  meta-‐analysis	  of	  prospec1ve	  studies.	  Br	  J	  Nutr	  2014	  

Heterogeniteten	  mellan	  studier	  måste	  förklaras!	  



Prospek1va	  kohortstudier	  och	  randomiserade	  
kontrollerade	  interven1onsstudier	  publicerade	  
mellan	  2000	  och	  2010	  inkluderades	  

Sötade drycker 
Sackaros 
Fruktos 

Typ 2-diabetes 
Hjärtkärlsjukdom 

Nedsatt glukostolerans 
Insulinresistens 

Blodfettsrubbningar 
Högt blodtryck 

Urinsyra 
Inflammationsmarkörer 

Dödlighet 

Food	  Nutr	  Res	  2012;56	  



Effekter av totalsocker eller enskilda sockerarter på 
T2D-risk 

!  Från NNR-genomgången: Resultaten var begränsade eller 
inkonsekventa med avseende på de negativa effekterna av 
det totala intaget av sockerarter, glukos eller fruktos på risk 
för typ 2-diabetes (4 studier) 
! Två av tre studier fann signifikant positivt samband med fruktos 
! Tre studier fann negativt samband med högt sockerintag 

 
Dessa sockerarter är naturligt förekommande i till exempel 

frukt, grönsaker och juice 



Jämförelse under sex månader hos 47 
deltagare av effekten av: 
! 1 liter/dag av läsk sötad med sackaros 
(Coca cola) 

! mjölk med samma energiinnehåll 
! läsk utan kalorier 
! vatten 

Resultaten tyder på starkare negativa 
effekter av sackaros-sötade läskedrycker 
på fettinlagring i lever, skelett och runt 
organen, samt triglyceridnivån i blodet 
jämfört med de andra grupperna.  

Maersk	  et	  al:	  Sucrose-‐sweetened	  beverages	  
inrease	  fat	  storage	  in	  the	  liver	  ,	  muscle	  and	  
visceral	  fat	  depot:	  a	  6-‐mo	  randomized	  interven1al	  
study.	  AJCN	  2012	  



Biologiska förklaringar 
!  Sockersötade drycker (kalorier som konsumeras i 

vätskeform) har mindre effekter på mättnad → högre 
energiintag → mer viktökning än andra livsmedel → ökar 
risken för typ 2 diabetes 

!  Fruktos ökar leverns bildning av fett, risk för fettlever, och 
annan fettinlagring hos organ → ökar risken för typ 2 
diabetes 



Kunskapsluckor 
!  Spelar det någon roll i vilken form sockret konsumeras?  

!  Fast eller flytande form? 
!  Enbart tillsatt socker eller allt socker? 

!  Genom vilken mekanism påverkar socker diabetesutvecklingen?  
!  Ökad vikt eller annan mekanism? 

!  Är socker skadligt för alla eller finns det grupper där socker är 
extra skadligt? 

!  Vilka nivåer av socker ger skadliga effekter? 
!  Systematiska genomgångar/meta-analyser av studier som 

undersökt effekter av socker på glukosnivåer, insulinnivåer, 
insulinresistens, β-cellsfunktion etc saknas 


