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Overvægt opstår typisk som et resultat af komplekse samspillende effekter af biologi, adfærd og 

miljøfaktorer på kroppens energibalance. Vi ved nu, at forældres livsstil påvirker børns helbred senere 

i livet. For eksempel, kan overvægt hos faderen ofte forbindes med en forøget risiko for overvægt og 

ændret adfærd hos børnene. Disse effekter menes at være ”epigenetiske”. Nyere forskning viser, at 

overvægt medfører epigenetiske ændringer i sædceller, men de specifikke faktorer, der bidrager til 

disse overvægts-inducerede epigenetiske ændringer, forbliver desværre ukendte.  

Fedme er stærkt associeret med en lav grad af kronisk 

inflammation – en mild betændelsestilstand uden egentlige 

sygdomssymptomer.  

Vores forskningsgruppe har for nyligt udviklet en ny og unik 

laboratoriemodel i mus, hvor den kronisk lave grad af 

inflammation efterlignes ved indoperation af en pellet, der frigiver 

en konstant lav dosis af lipopolysakkarid (LPS). LPS er et 

endotoksin, der stammer fra gram-negative bakterier, som bl.a. 

lever i tarmen. Fed kost øger kroppens optagelse af LPS fra tarmen, hvor det aktiverer immunsystemet 

(lav grad af kronisk inflammation).  Ved hjælp af denne model undersøger vi nu, hvordan kronisk lav 

inflammation hos overvægtige fædre påvirker ungernes stofskifte og adfærd, og hvorvidt disse 

effekter kan følges gennem epigenetiske ændringer i faderens sædceller. 

Specialeprojektet vil fokusere på at undersøge om kronisk lav 

grad af inflammation hos faderen øger angst- og 

depressionslignende adfærd hos afkommet. Til dette formål vil 

vi udføre adfærdstest så som Open Field Test, Tail Suspension 

og Forced Swim Test, samt Elevated Plus Maze på ungerne. 

Afhængig af tiden, vil der være mulighed for at deltage i andre 

aspekter af projektet.  

Da dette projekt primært omhandler adfærd, er det en fordel, 

hvis ansøgeren har erfaring med håndtering af mus og gerne 

tidligere har arbejdet med adfærdsmodeller.  

For mere information samt ansøgning, kontakt Ph.d. Stine Bak 

(stb@biomed.au.dk), professor Tobias Wang 

(tobias.wang@bios.au.dk) eller professor Gregers Wegener 

(wegener@clin.au.dk).  

Ingen opdager, 

hvis jeg tager en 

én bid mere! 

 

Epigenetisk nedarvning: 

Overførsel af en fænotype til den 

næste generation, som ikke er 

indkodet i vores genom, men 

stammer fra miljø-drevet 

epigenetiske modifikationer, som 

enten ”tænder” eller ”slukker” for 

gener i kønscellerne, og dermed 

den kommende generation. 
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