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Sammanfattning  
Bakgrund: I dagens samhälle med en kombination av allt mer stillasittande livsstil och tillgång till ett brett 
utbud av kaloririka livsmedel har det lett till en global epidemi av övervikt och fetma som är en riskfaktor för 
många sjukdomar. Högt blodtryck är en fetmarelaterad kardiovaskulär riskfaktor. Fetma är associerad med en 
nedsatt mikrovaskulärt endotel funktion som leder till högt blodtryck. Fetma kan ha många orsaker men den 
viktigaste är en störning i den homeostatiska regleringen av energibalansen. Livsstilsförändringar utgör basen 
vid behandling av fetma. Vid uttalade problem kan farmakologisk behandling och obesitskirurgi tillämpas. 
Orlistat är ett registrerat läkemedel avsedd för behandling av fetma genom att förhindra fettabsorptionen. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om orlistat, förutom en viktminskningseffekt, kan 
ha andra hälsoeffekter på kroppen, och då speciellt med avseende på inkretin hormonbalansen när det gäller 
PYY och GLP-1, serum kolesterolnivåer och endotelfunktionen. Metod: Den data som har samlats in till 
denna litteraturstudie har sökts ut från databasen PubMed. Fem artiklar granskades. Två av artiklarna 
fokuserade på orlistats effekt på viktnedgång och blodlipider, en artikel behandlade orlistats effekt på 
viktminskning och insöndring av inkretin hormoner och två artiklar granskade orlistats effekt på 
endotelfunktionen. Den metod som har användes i artiklarna för mättning av endotelfunktionen var 
flödesmedierad dilatation (FMD) av armartären. Resultat: Samtliga studier visade att viktminskningen med 
orlistatbehandling tillsammans med lågkalori diet jämfört med placebobehandling var ganska liten (5-10% 
jämfört med 3-6% av den initiala kroppsvikten). Studie två kom fram till att preprendiella serumnivåer av 
PYY och GLP-1 ökade med 22,4 ng/ml och 4,9 pg/ml respektive vid behandling med orlistat, men det var 
oklart om ökningen var en effekt av orlistat behandling eller den uppnådda viktminskningen. Orlistats 
påverkan på LDL-C och TC serumkoncentrationer var så liten att den nog ansågs vara av underordnad klinisk 
betydelse . Det erhölls en ökning av FMD med 1,1% i studie fyra och  4,6% i studie fem efter behandling med 
orlistat, det kunde dock inte säkerställas om den här effekten berodde på orlistat behandling eller den 
uppnådda viktminskningen. Slutsatser: Orlistat har en liten effekt på viktminskning jämfört med placebo. 
Hälsoeffekter som blodtryckssänkning och inkretin hormonbalans förbättring som erhölls efter behandling 
med orlistat  är förmodligen en konsekvens av viktminskningen och orlistats effekt på serum LDL-C och TC 
är liten och av ringa klinisk betydelse.  
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ABSTRACT  
 
In recent decades, obesity has been a growing health problem. Obesity is a risk factor 
for many diseases such as cardiovascular disease, cancer, type 2 diabetes, stroke and 
hypertension. Obesity is also associated with a reduced microvascular endothelial 
function. Endothelial dysfunction is related to various disease such as 
hypercholesterolemia and hypertension.  
 
Obesity can have many causes, but the main cause is clearly a disturbance in the 
homeostatic regulation of energy balance. Other causes to obesity is lifestyle such as 
access to food, physical inactivity, genetic factors and certain drug groups. The base 
of treatment of obesity is lifestyle changes If satisfactory results are not achieved, 
with lifestyle modification, pharmacological treatment and obesity surgery may 
apply.The drug Orlistat that is the active substance contained in Alli, Orlistat 
STADA, Beactia and Xenical, intended for treatment of obesity. Orlistat works by 
binding to and blocking an enzyme called lipase. Lipase is necessary for 
decomposition and absorption of fat into the body through the bloodstream, and if 
lipase is blocked the fat passes unchanged through the intestines and follows with the 
feces out.  
 
The purpose of this litterarurstudie was to investigate whether orlistat, besides weight 
loss effect, may have other health effects in the body for incretin hormone balance in 
terms of PYY and GLP-1, serum cholesterol levels and endothelial function. 
 
The articles collected for this study was found on PubMed. Keywords used were 
orlistat, orlistat obesity and orlistat endothelium. The restriction made on article 
search was that the articles would be human clinical trials. Five articles were selected 
and reviewed. Two of the articles focused on orlistat effects on weight loss and blood 
lipids, one article treated orlistat effect on weight loss and secretion of incretin 
hormones, and two articles also reviewed orlistat effects on endothelial function.  
 
All studies showed that weight loss with orlistat treatment with low calorie diet 
compared to placebo treatment was quite small (5-10% vs. 3-6%). Study two found 
that pre-prandial serum levels of PYY and GLP-1 increased by 22.4 ng/ml and 4.9 
pg/ml respectively during treatment with orlistat, but it was unclear whether the 
increase was an effect of orlistat treatment or achieved by weight loss. The influence 
of orlistat on LDL-C and TC serum concentrations was so small that it was probably 
considered to be of secondary clinical significance. An increase in FMD was 
achieved with 1.1% in study four and 4.6% in study five after treatment with orlistat, 
however, it can not be verified whether this effect was due to orlistat treatment or the 
weight loss achieved. 
 
Orlistat has a slight effect on weight loss compared to placebo. Health effects such as 
blood pressure reduction and incretin hormone balance improvement after treatment 
with orlistat are probably a consequence of weight loss and the orlisted effect on 
serum LDL-C is small and of minor clinical significance. 
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FÖRKORTNINGAR		
	
NHANES= National Health and Nutrition Survey 
BMI= Body Mass Index 
PYY= Peptid tyrosin-tyrosin  
CCK= Kolecystokinin 
POMC= Pro-opiomelanocortin 
NPY= Neuropeptid Y 
AgRP= Agouti-related protein 
GLP-1= Hormonet glukagon-like peptide-1 
WHO= World Health Organization 
HDL= High-density lipoprotein 
LDL= Low-density lipoprotein 
TNF-α= Tumörnekrosfaktor alfa 
LDL-C= Low-density lipoprotein- Cholesterol 
HDL-C= High-density lipoprotein- Cholesterol 
TC= Total Cholesterol 
TG= Triglycerider  
RAS= renin- angiotensin system 
PGG2= Prostaglandin G2 
PGH2= Prostaglandin H2 
PG11= Prostaglandin I1 
NO= Kvävemonoxid 
SBU= Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
FMD= Flow-mediated dilatation 
NMD= Nitroglycerin-mediated vasodilatation 
SBP= Systoliskt blodtryck 
DBP= Diastoliskt blodtryck 
DPP-4= Dipeptidyl peptidase 4 
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INTRODUKTION  
 
 
En kontinuerlig omsättning av energi i kroppen är nödvändigt för överlevnad. 
Evolutionen har utvecklat en mekanism för att lagra all överskottsenergi i form av  
energitäta triglycerider i fettvävnad för att lätt kunna mobiliseras vid behov. Denna 
mekanism styrs av de så kallade ”sparsamma” generna och det var en viktig tillgång 
för våra jägar- och samlar förfäder. I dagens samhälle med en kombination av en allt 
mer stillasittande livsstil och riklig tillgång till ett brett utbud av kaloririka livsmedel 
har det lett till en global epidemi av övervikt och fetma (1).    
 
Idag är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem övervikt och fetma (2). Det är en 
riskfaktor för att utveckla många sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer och 
diabetes typ 2 (3). Under de senaste decennierna har fetma varit ett tilltagande 
hälsoproblem (4). Data från länder världen runt indikerar på ett världsomfattande 
epidemi och trots en ökad uppmärksamhet på problemet ökar prevalensen över hela 
världen (5). Idag är nästan hälften av alla svenskar överviktiga eller feta. Andelen 
personer med fetma har ökat från 11 till 14 procent mellan åren 2004 och 2013 (6). 
Enligt NHANES i USA ökar prevalensen av övervikt och fetma bland barn och 
vuxna oavsett kön, ålder, ras eller etnisk tillhörighet (5). 
 
 
 
HÄLSOKONSEKVENSER  
 
 
Mortaliteten är hög bland individer med fetma och kardiovaskulär sjukdom är den 
vanligaste fetmaassocierade dödsorsaken. Enligt WHO:s uppskattningar är den 
globala årliga fetmarelaterade mortaliteten 2,5 miljoner (11).  
 
 
 
VILKA HAR ÖVERVIKT ELLER FETMA 
 
Övervikt definieras som ett tillstånd där en ökad mängd fett i kroppen resulterar i en 
betydande nedsatt hälsa med ökad risk för insjuknande i olika sjukdomar (7). Det 
vanligast använda måttet på övervikt och fetma är BMI (8). Det beräknas genom att 
kroppsvikt i kilogram divideras med kroppslängden i meter i kvadrat. Den 
internationella klassifikationen av undervikt, övervikt och fetma baseras på BMI 
värdet. Tabell 1 nedan visar de olika klassificeringarna där värdena är oberoende av 
ålder och kön (9).   
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Övervikt och fetma är inte bara ett kosmetiskt problem, utan den ökar risken för 
andra hälsosjukdomar (12). Individer med fetma riskerar att drabbas av många 
sjukdomar som är relaterade till det metabola syndromet. I det metabola syndromet 
ingår en kombination av bukfetma, hypertoni, insulinresistens/ nedsatt 
glukostolerans/ diabetes typ 2 och dyslipidemi med sänkt HDL, förhöjda 
triglycerider och förhöjt LDL (11). Vid det metabola syndromet påverkas kroppens 
mest grundläggande funktioner ämnesomsättning, energiproduktion och cirkulation 
negativt (3). 
 
 
 
TYP 2 DIABETES 
 
 
En av de viktigaste komplikationerna till fetma är diabetes typ 2. Vid typ-2 diabetes 
ses en nedsatt insulinkänslighet, som resulterar i hyperinsulinemi, och nedsatt 
glukostolerans. Minskad insulinkänslighet och fetma ökar med åldern i en 
genomsnittlig population (11). 
 
Den molekylära mekanismen som leder till insulinresistens är en försämring av 
insulinsignaleringsvägar hos insulinkänsliga celler, såsom fett- och muskelceller. 
Fetma är en av orsakerna till en försämrad insulinsignalering. Hur fetma leder till 
utveckling av insulinresistens inte är helt klarlagt. Det föreslås många molekylära 
mekanismer som inkluderar ER (endoplasmatisk retiklet) stress, oxidativ stress, 
mitokondriell dysfunktion, dysreglering av lipidhomeostas, hypoxi och fetma-
inducerad inflammation (13). 
  
Fetma-inducerad inflammation regleras av immunceller i fettväven och fetma ökar 
deras antal och aktivitetsnivåer. Fetma rubbar denna balans mot en mer pro-
inflammatorisk status. Cirkulerande pro-inflammatoriska cytokinener ökar (bland 
annat TNF-α och ett antal interleukiner) som kan då genom förändringar i 
transkription av insulinsignalmolekyler leda till en försämrad insulinsignalering och 
därmed öka insulinresistensen (13).  
 
 

Tabell	1,	internationell	klassificering	av	undervikt,	övervikt	och	fetma	enligt	BMI	(9). 
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DYSLEPIDEMI OCH HJÄRT-KÄRL SJUKDOM 
 
 
Ett tydligt samband finns mellan fetma och risken för kranskärlsjukdom. Risken för 
aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt liksom för stroke 
ökar med fetma. En ökad förekomst av riskfaktorer såsom förhöjt blodtryck, 
insulinresistens, lipidrubbningar, nedsatt fibrinolys och en låggradig kronisk 
inflammation kan delvis förklara riskökningen (11).  
 
En dominerande orsak till hjärt- och kärlsjukdom är ateroskleros. Den bäst 
dokumenterade riskfaktorn för aterosklerosrelaterade sjukdomar är höga nivåer av 
kolesterol i plasma. För att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom är det viktigt att 
känna till sina kolesterolvärden. Referensvärdet för en önskvärd total kolesterolnivå 
är < 5,2 mmol/l, gränsvärdet är 5,2-6,2 mmol/l och ett förhöjt värde är > 6,2 mmol/l. 
Önskvärda nivåer för LDL beror på närvaro av andra riskfaktorer såsom 
genomgången hjärtinfarkt eller diabetes, där man har ett målvärde på under 1,8 
mmol/l. Nivåer över 4,9 mmol/l anses vara en mycket höga. Ett gränsvärde på 3,4-
4,1 mmol/l eller lägre anses önskvärt för en person utan hjärtkärl sjukdom och ett 
värde mindre än 3,4-4,1 mmol/l om det finns hjärtkärl sjukdom (31). 
 
Lipoproteinpartiklar som är uppbyggda av lipider och proteiner transporterar 
kolesterol i blodet. Den klass av lipoproteiner som benämns Low Density Lipoprotein 
(LDL) transporterar huvuddelen av kolesterol i blodet. Apolipoprotein B (apo B) 
utgör proteindelen i LDL. Höga nivåer av LDL är associerat med ökad risk för 
ateroskleros. Ett annat lipoprotein som transporterar kolesterol i blodet är  High 
Density Lipoprotein (HDL). Höga nivåer av HDL, till skillnad från LDL, är 
associerat med mindre risk för ateroskleros. Det finns en samvariation mellan höga 
nivåer av framförallt LDL-kolesterol och låga nivåer av HDL-kolesterol med en 
riskökning av hjärt-kärl sjukdom och utveckling av blodproppar (31).  
 
Apolipoprotein A-I (apo A-I) reflekterar HDL medan apo B reflekterar LDL. Apo B 
transporterar kolesterol och triglycerider till vävnader, där de används för 
hormonsyntes, energiproduktion etc. medan apo A-I samlar kolesterol och triglycerid 
överskottet från vävnaderna och transporterar de till levern. kvoten Apo B/apo A-I 
har visat sig var starkt relaterad till risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulära 
sjukdomar. Kvoten blir högre ju lägre HDL det är. En kvot > 0,8 för män och en kvot  
> 0,7 för kvinnor innebär en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (32).  
   
 
CANCER 
 
 
Vid fetma är ett stort antal tumör- och cancerformer överrepresenterade. Några 
exempel på dessa cancerformer är prostata-, bröst-, endometrium- och coloncancer. 
Det är ännu inte helt klarlagd hur fetma kan kopplas samman med cancer (11). 
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HYPERTENSION  
 
 
Individer med fetma har ofta ett förhöjt blodtryck och därtill relaterad kardiovaskulär 
sjukdom och njursjukdom. Det nedsatta njurfunktionen ger en ökad natriumretention 
vilket i sin tur leder till natriumkänslig hypertension (10). Hyperaldosteronism 
återfinns ofta hos överviktiga personer då fettvävnad frisätter aldosteron, som 
stimulerar aldosteronfrisättning oberoende av RAS. Dessa två processer dvs. 
natriumretention och överskott av aldosteron tillsammans med ett ökat 
kostnatriumintag hos individer med fetma leder till förekomsten av hypertension 
(14). Det är inte alla med fetma som utvecklar hypertoni utan det finns skyddande 
faktorer som förhindrar fetma relaterad hypertension. Dessa faktorer kan vara 
skillnader i näringen, tarmfloran och motion (15). 
 
Andra vanliga komplikationer som är associerade till fetma är obstruktiv sömnapné, 
artros, inkontinens, nedsatt fertilitet, psykiska och psykosociala problem (11).   
 
 
 
ENDOTHELIUM	
 
 
Fetma är associerad med endoteldysfunktion. Endotelceller påverkas av olika stimuli 
vilket gör att endotelceller frisätter ämnen lokalt som gör att muskelcellerna i 
blodkärlen antingen relaxerar eller kontraherar. Det som avgör om det blir en 
relaxation eller kontraktion är Ca2+ koncentrationen. Hög intracellulärt koncentration 
ger kontraktion medan låg koncentration ger relaxation. De ämnen som frisätts från 
endotelet indelas i två grupper, de som leder till kontraktion och de som ger en 
relaxation. Till de kontraherande ämnena hör prostaglandin endoperoxid (PGG2, 
PGH2), endothelin och angiotensin II som bildas via Angiotensin Converitng 
Enzyme (ACE) i endotelceller. Vasodilaterande substanser är prostacykliner PGI2, 
PGE2,, NO, C-typ natriuretisk peptid och adrenmedulin. Genom vasokonstriktion och 
vasodilatation påverkar endoteliet blodtrycket. En annan viktiga funktion som 
endoteliet har är att insöndra plasminogen aktivator,  som motverka blodkoagulation, 
skyddar mot oxidation av lipoproteiner som LDL och som även har 
antiinflammatoriska egenskaper. Förlust av funktionellt endotel är relaterad med 
olika sjukdomstillstånd såsom högt blodtryck, hyperkolesterolemi, hjärtsjukdom och 
diabetes (7).  
 
 
 
MÄTTNING AV ENDOTELFUNKTION 
 
 
Endotelfunktionen kan uppskattas genom att mäta den kärlvidgning som kan skapas 
via farmakologisk stimulering med exempelvis acetylkolin som leder till 
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endotelcellers frisättning av kärlvidgande ämnet NO. Nackdelen med den här 
metoden är att acetylkolin är ett invasivt ämne som kan sprida sig till närliggande 
vävnad och orsaka icke önskvärda effekter. Därför har det utvecklats en metod som 
baseras på ultraljud tester av flödesmedierade dilatation (FMD) i armartärdiameter 
som skapas som svar på ett akut ökat blodflöde. Det leder till en dilatation som är 
beroende av en fungerande endotel. Till skillnad från FMD finns det 
nitroglycerinsmedierade dilatation (NMD) som är oberoende av endotelium. 
Dilatationen i armartären skapas då genom en sublingual nitroglycerin (400 µg) 
administrering vilket orsakar glattmuskel medierade vasodilatation (36).    
 
I förhållande till baslinjevärdena bestämdes FMD och NMD i termer av den 
procentuella förändringar i armartärens diameter. Enligt Inaba et.al minskar 
kardiovaskulära händelser med 13% för varje 1% ökning av FMD (34). 
 
 
 
VAD ORSAKAS ÖVERVIKT OCH FETMA AV? 
 
 
Övervikt och fetma orsakas oftast av en obalans i energiomsättningen i kroppen (8) 
vilket innebär att energiintaget överstiget energiutgifterna under en längre tid. Många 
olika komplexa faktorer ger upphov till en positiv energibalans och det är 
interaktionen mellan dessa faktorer som utgör grunden för fetma (10).  
 
Hos många personer förblir kroppsvikten mer eller mindre instabil under många år 
på grund av stora variationer i födointag och energiförbrukning. Variationer i BMI är 
en konsekvens  av samspelet mellan olika regulatoriska vägar.  
 
Varför uppstår fetma, och varför är det så svårt att gå ner i vikt och behålla den lägre 
vikten? Det är uppenbarligen en störning i den homeostatiska regleringen av 
energibalansen, som ett resultat av livsstil, tillgång till mat och fysisk inaktivitet, 
genetiska faktorer, sociala, kulturella och psykologiska aspekter (7).  
 
En del läkemedelsgrupper kan ge upphov till övervikt. Till dessa hör bland annat 
antipsykotiska, antiepileptika, kortison, insulin, östrogener och 
sulfonylureaföreningar (11).       
 
Fett i kroppen representeras av lagrad energi och fetma uppstår på grund av en störd 
homeostatisk mekanism som styr energibalansen (1). Ett homeostatiskt system 
reglerar energibalansen genom att integrera input från en rad interna sensorer och 
externa faktorer. Nedan är några av de viktigaste komponenter som ingår i detta 
system: 
 

• Leptin är ett exempel på ett hormon som frisätts från adipocyter i fettväven 
och som signalerar hur stort energiförrådet (mängden fett) är. En ökad 
mängd fett främjar adipocyter till en ökad frisättning av leptin. Via 
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hypotalamus påverkar leptin hunger och aptit.	En ökad mängd fett främjar 
adipocyter till en ökad frisättning av leptin. 

• Ghrelin är ett annat hormon som deltar i energibalansen. Det produceras av 
celler i magsäcken. Nivåerna av detta hormon är högre innan måltiden (vid 
hunger) till skillnad mot leptin som i höga nivåer ger en mättnadskänsla. 

• PYY är ett hormon som frisätts från tarmen efter måltid beroende av 
kaloriintag och matens sammansättning. PYY stimuleras mer av fett än 
kolhydrater och proteiner. PYY fördröjer magsäckstömningen och så 
småningom minskar aptiten. Det finns lägre halter av PYY hos överviktiga 
jämfört med normalviktiga (26).  

• GLP-1 frisätts från tunntarmen som svar på födointag. Några av GLP-1:s 
viktigaste funktioner är mättnadsignalering, reglering av gastirsk tömning, 
stimulering av glukosberoende insulinfrisättning och hämning av 
glukagonsekretion från bukspottkörteln. GLP-1 kan minska födointaget 
genom mättnadssignalering. Hos överviktiga individer kan effekten av GLP-
1 vara nedsatt (25).  

• Den hormonella informationen tillsammans med smak, lukt och vicerala 
nervsignaler integreras i hypotalamus, som är av central betydelse för 
energibalans reglering. 

• Två grupper av neuroner i hypotalamus stimuleras av hormonerna leptin och 
insulin. Den ena gruppen utsöndrar POMC/CART produkter som skapar 
mättnadskänsla och minskar matintag (kallas anorexigen) medan den andra 
gruppen utsöndrar NPY/AgRP som skapar hungerkänsla och ökar matintag 
(kallas orexigena). 
Resultatet från den här processen skickas vidare till andra ställen i 
hjärnstammen som kontrollerar ätbeteendet (2).   

 
 
 
PYY – NY UTGÅNGSKANDIDAT VID BEHANDLING AV 
FETMA? 
 
 
Aptiten styrs från hypotalamus där sker en ständig kommunikation med magsäck, 
tarm, fettceller och blodkärl. Upptäckten av den centrala aptitsregleringen och 
förståelsen av kommunikationen mellan hjärnan och mag-tarm kanalen är viktigt för 
utveckling av nya läkemedel för behandling av fetma (27).  
 
PYY är en peptid (36 aminosyror) som sekreras från enteroendokrina celler (L-
celler) i den distala delen av mag-tarmkanalen. Det finns två endogena former av 
PYY (PYY1-36 och PYY3-36) som frisätts i cirkulationen. PYY1-36 binder till Y1 och 
Y5 receptorer och leder till en aptitsstimulerande signal kaskad och ökad födointag 
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medan PYY3-36 binder specifik till Y2 receptorer och leder till minskad födointag. 
Plasma nivåer av PYY ökar proportionellt med mängden intagna kalorier. 
Koncentrationen av PYY3-36 ökar 15 minuter innan födan når L-cellerna vilket tyder 
på en hormonell eller nervreglerad frisättning av peptiden. Koncentrationen av 
PYY3-36 är lågt efter fasta, och når sitt maximum efter 1-2 timmar efter måltid och 
ligger kvar flera timmar (27).  
 
Batterham et al. visade att efter 90-minuters perifer intravenös infusion av PYY3-36 
reducerades energiintaget med 33% jämfört med placebo. Plasma nivåerna av PYY3-

36 under infusionen var jämförbar med fysiologiska plasmanivåer av PYY3-36 efter en 
måltid. En annan studie visade dos-beroende reducering av energiintaget efter en 
intravenös administrering av PYY3-36 (27).  
 
Individer med övervikt eller fetma har låga endogena fastenivåer av PYY3-36, och 
med en mindre ökning av plasmanivåerna efter måltid. Möjlig toleransutveckling till 
PYY3-36 har inte kunnat påvisas då en intravenös infusion av PYY3-36 reducerar 
energiintaget hos såväl överviktiga som normalviktiga individer (27).  
 
 
 
GLP-1:S EFFEKT PÅ APTIT OCH VIKT 
 
 
GLP-1 är ett 31-aminosyrepeptidhormon som syntetiseras och utsöndras från 
entroendokrina L-celler, α-celler i pankreas och från neuroner lokaliserade i 
hjärnstammen och hypotalamus. Närvaro av näring i tarmlumen stimulerar 
insöndring av GLP-1. I fastande tillstånd finns en basal insöndring av GLP-1 vilken 
ökar vid ett näringsintag (28). 
 
GLP-1 sänker glukosnivåerna i plasma,genom att stimulera beta-celler i pankreas till 
en ökad sekretion av insulin. GLP-1 verkar även hungerdämpande genom att påverka 
tarmmotaliteten och bidra till ökning av gastrisk volym. GLP-1 har även centrala 
effekter på hypotalamus vilket är involverade i aptitsregleringen. I hypotalamus finns 
NPY/AgRP, som verkar orexigen, och POMC/CART neuroner, som verkar 
anorexigena, är av centralt betydelse i aptitsregleringen. Hos både NPY/AgRP och 
POMC/CART neuroner finns GLP-1 receptorer där GLP-1 kan binda in och reglera 
aktiviteten och därmed aptiten (28).   
 
GLP-1 har en kort plasma halveringstid som är på mindre än två minuter vilket beror 
på enzymet DPP-4 som snabbt inaktiverar GLP-1 efter dess frisättning i 
cirkulationen. Endast 10-15 % av GLP-1 når pankreas och andra mål i perifera 
vävnader (28).  
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FETMA BEHANDLING   
 
LIVSSTILSFÖRÄNDRING  
 
 
En förändrad livsstil rekommenderas alltid som ett första steg, och ett mycket viktigt 
sådant, vid behandling av fetma (16). Flertalet kardiovaskulära riskfaktorer förbättras 
av en viktminskning i storleksordningen 5–15 %, även om patienten fortfarande är 
överviktig eller har fetma. Mat, fysisk aktivitet och beteendeförändring är basen i 
behandlingen av fetma. Farmakologisk behandling adderas vid behov, och 
obesitaskirurgi kan vara indicerat i utvalda fall av grav fetma.  
 
Vid fetmabehandling är följande råd mycket viktiga: 

• Att dagligen äta mat tre gånger 
• Äta en portion vid varje måltid 
• Att varje dag äta frukt och grönt 
• Att röra på sig varje dag 

 
Tallriksmodellen, som har gjorts av Livsmedelsverket, visar proportionerna av olika 
livsmedel vid en måltid och är ett praktiskt hjälpmedel i fetmabehandlingen.  
 
Det vetenskapliga underlaget för kostbehandling av fetma har nyligen undersökts av 
SBU. På långsikt (1 år) verkar det inte finnas några skillnader mellan olika 
kostregimer medan på kort sikt (6 månader) är lågkolhydratkost effektivare än 
lågfettkost.  
 
Daglig fysisk aktivitet tillsammans med en lågkaloridiet hjälper personer med fetma 
att gå ner i vikt och att kunna behålla den lägre vikten. Personer med fetma behöver 
träna olika mycket, beroende på följdsjukdomar till fetma, som till exempel 
bröstsmärtor och yrsel, för att kunna gå ner i vikt. Exempel på fysisk aktivitet är 
aerob muskelförstärkning, benförstärkning och stretching. Ett enkelt sätt på att bli 
mer aktivt och ha en bättre hälsa är att ta raska promenader, att ta trapporna i stället 
för hissen, göra hushållssysslor eller trädgårdsarbete. Många människor har levt ett 
inaktivt liv och är ofta inte motiverade till fysisk aktivitet. De kommer därför att 
behöva hjälp och handledning för att komma igång med träning och samtidigt 
undvika skador.  
 
 
 
KIRURGI  
 
 
Kirurgisk behandling är en behandlingsmetod som används vid BMI > 40 kg/m2 eller 
vid BMI >35 kg/m2 och samtidigt förhöjd kardiovaskulär risk (17). Den absolut 
vanligaste operationsmetoden är den som kallas ”gastric bypass” och den innebär att 
magsäcken förminskas. Chanserna till ett bättre och längre liv ökar efter en 
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magsäcksoperation.  Dock är operationen ingen enkel metod som löser alla problem. 
En förutsättning är att livsstilen förändras efter operationen.  Det finns även risker för 
komplikationer såsom blödningar och proppar (16). 
 
 
 
FARMAKOLOGISK BEHANDLING  
 
 
Vid fetma och vid övervikt med samtidigt förhöjd kardiovaskulär risk eller 
komplicerad sjukdom kan läkemedelsbehandling vara indicerat. I nuläget finns det 
två receptbelagda läkemedel tillgängligt på den svenska marknaden, orlistat 
(Xenical®) och liraglutid (Saxenda®). Liraglutid är en GLP-1-analog som påverkar 
aptit och födointag. Det injiceras subkutant en gång per dag i doser om  0,6–3,0 mg 
(17).  
 
 
 
ORLISTAT 

	

 

Orlistat är är avsedd för behandling av fetma och 
tillhandahålls under handelsnamn som Xenical® 
(tillverkas av läkemedelsföretaget Roche) och Alli® 
(tillverkas av GlaxoSmithKline Consumer Health-
care A S). Figur 1 till vänster visar orlistats 
strukturformel (18).  
 

Indikationer för behandling med orlistat är patienter som är överviktiga (BMI ≥28 
kg/m2) eller obesa patienter (BMI ≥ 30 kg/m2) med samtidiga riskfaktorer Orlistat 
ska kombineras med en måttligt kalorireducerad diet. Enligt FASS bör behandlingen 
med orlistat avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har lyckats med en 
viktminskning med minst 5% av sin kroppsvikt som uppmättes innan behandlingen 
börjades. Patienter som har typ 2-diabetes vars BMI överstiger 28 kg/m2 eller 
patienter som har BMI över 35 kg/m2 får orlistat subventionerad i Sverige. Orlistat är 
kontraindicerat till patienter som har kroniskt malabsorptionssyndrom, kolestas, 
ammar eller är överkänslig mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne 
(18).  
 
Orlistat är en specifik, potent och långverkande blockerare av gastrointestinala 
lipaser. Orlistat binds kovalent till serin i det aktiva bindningsstället hos gastro- och 
pankreaslipaser. Lipas finns i lumen på magsäck och i tunntarm. Genom att orlistat 
inaktiveras enzymet lipas så förloras förmågan att hydrolysera födans fett till fria 
fettsyror och monoglycerider som är absorberbara. Orlistat har en mycket liten 

Figur	1,	strukturformel	av	orlistat	(18). 



	 14	

absorption och återfinns inte i mätbara mängder i plasma. Via feces utsöndras ca 
97% av den administrerade dosen (18). 
 
Dosjustering bör vidtas vid samtidigt användning av ciklosporin då 
interaktionsstudier har visat på en minskning av plasmanivåerna av ciklosporins. Det 
kan leda till en reducerad immunsuppressiv effekt. Absorptionen av fettlösliga 
vitaminer kan eventuellt försämras av orlistat. Andra möjliga interaktioner som 
kräver särskilt uppmärksamhet är samtidig användning av orlistat och amidaron, 
antiepileptika, levotyroxin, akarbos och orala antikoagulantia (18).  
 
Den rekommenderade dosen av orlistat är en kapsel på 120 mg tillsammans med 
vatten strax före, samtidigt eller inom en timme efter varje huvudmåltid. Orlistat 
dosen bör utelämnas om måltiden inte innehåller fett eller om en måltid utesluts (18).  
 
De främsta biverkningar av orlistat är vanligtvis förknippade med gastrointestinala 
besvär. Mag-tarmkanal biverkningar som klassas som mycket vanliga består av 
buksmärtor, oljig flytning från rektum, trängning vid tarmtömning, gaser med 
tarmtömning, oljig/fettrik avföring, flytande avföring, gasbildning och oljig 
tarmtömning. Andra mindre vanliga biverkningar är huvudvärk, övre 
luftvägsinfektion, hypoglykemi och influensa. Biverkningar som trötthet, 
oregelbundna menstruationsblödningar, urinvägsinfektion, oro, rektala smärtor, 
anföringsinkontinens, utspänd buk, tand- och tandköttsproblem och 
nedreluftvägsinfektion har klassificerats som vanliga (18).   
 
 
 
SYFTE  
 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om orlistat, förutom 
viktminskning även kan ha andra hälsoeffekter på kroppen med avseende på 
endotelfunktion, serum LDL-C nivåer och inkretin hormonbalansen (speciellt PYY 
och GLP-1). 
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MATERIAL OCH METOD  
 
 
Detta examenarbete är en litteraturstudie i vilken systematiska sökningar och kritiskt 
granskande av utvalda artiklar används som metod för att besvara frågeställningen. 
De artiklar som har samlats in till detta examenarbete har hittats genom sökningar 
efter artiklar som redovisar effekten av behandling av fetma med orlistat. Artiklarna 
har hämtats på ett systematiskt sätt från databasen PubMed. Använda mesh-termer 
var orlistat, orlistat obesity och orlistat endothelium. 
 
 
Inklutionskriterierna var att studierna skulle vara kliniska prövningar, utförda på 
människor, skrivna på engelska och vara tillgängliga med full text. Sökningen med 
mesh-termen orlistat gav 1 684 träffar och efter begränsningar hittades 213 artiklar. 
Sökningen med orlistat och obesity gav 1 254 träffar och efter begränsningar 
minskade antalet träffar till 182. De sista sökorden som användes var orlistat och 
endothelium vilket gav 8 träffar och efter begränsningen gavs det 3 träffar. 5 artiklar 
valdes ut som ansågs vara relevanta för frågeställningen. Tidigare examenarbete som 
har gjorts om orlistat har undersökt långtidseffekten av orlistat med durationstid på 
över ett år och därför valde jag att i detta arbete undersöka korttidseffekten av orlistat 
med durationstid mindre än ett år. Artiklar valdes bort om studietiden var längre än 
ett år. En annan exklutionskriterie var om studieläkemedlen inte var godkända för 
fetma behandling i Sverige eller hade dragits tillbaka från marknaden.  
 
Studie 1 (19) valdes för att ta reda på vilken dos av orlistat som var mest effektiv. 
Anledningen till val av studie 2 (20) var att granska hur orlistat kan påverkar inkretin 
hormoner som spelar en viktig roll i hunger- och mättnad reglering. En obalans i 
serum kolesterolnivåer återfinns ofta hos överviktiga patienter och därför valdes 
studie 3 (21) då denna studie granskar orlistats effekt på serum lipider hos obesity 
patienter med hyperkolesterolemi. Detta arbete hade dessutom för avsikt att 
undersöka hur orlistat påverkar endotelfunktionen och därför inkluderades studie 4 
(22) och 5 (23) då båda studierna undersöker orlistats effekt på endotelfunktionen.  
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RESULTAT 
 
 
Resultatet börjar med en översiktlig sammanfattning av de fem artiklar som har 
studerats i detta arbete. Sammanfattningen visas i tabell 2 nedan. Därefter kommer 
en mer ingående presentation av innehållet i artiklarna. 
 
Tabell	2,	en	översiktlig	sammanfattning	av	artiklar	som	ingår	i	detta	arbete.	

 
 
 
 
STUDIE 1 (19) 
 
 
”Orlistat (RON18-0647), a lipase inhibitor, in the treatment of human obesity: a  
multiple dose study” (Drent ML. et al. 1995) 
 

Studie 1 (19) är en dostitreringsstudie som gjorts för att finna vilken dos av orlistat 
som är optimal. Studien redovisar även orlistats effekt på serum kolesterol nivåer. 

 
 
Syfte  
 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera effektivitet och tolerabiliteten av orlistat, 
en lipas hämmare, i doserna 10, 60 och 120 mg tre gånger dagligen, som tillägg till 
en lågkaloridiet, med ett kaloriinnehåll av max 30% från fet. 
 
Studiens primära effektmått var skillnaden i viktminskning efter 12 veckors 
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behandling. Sekundärt effektmått var förändringar i serum total- och LDL- 
kolesterol.    
 
 
 
Studiedesign 
 
 
237 överviktiga (BMI på mellan 27–35 kg/m2 ) och i övrigt friska patienter, i 
åldersintervallet 25–60 år inkluderades i studien. Andra inklusionskriterier var 
regelbunden fysisk aktivitet, vana vid att äta tre huvudmåltider dagligen. De 
viktigaste exklusionskriterierna var hjärt-sjukdomar som kräver 
läkemedelsbehandling, ödem ej orsakad av hjärtinsufficiens, allergi, Cushings 
syndrom och behandlad diabetes mellitus. Patienterna rekryterades från fem olika 
kliniker från Danmark, Tyskland, Holland och Sverige.  
 
Det dagliga energibehovet beräknades för varje enskild patient beroende på kön, 
ålder och kroppsvikt enligt WHO:s ekvation för beräkning av ”basal metabolic 
rate”. Det dagliga energi intaget reducerades med 500 kcal för att skapa en mätbar 
viktförlust genom hela studieperioden. Av dietens energiinnehåll kom 30% av 
kalorierna från fett.  
 
Under en fyra veckors singelblind placebo ”run-in” period fick patienterna vänja sig 
vid dietbehandling samtidigt som de fick en placebo kapsel tre gånger dagligen, efter 
av varje måltid. Patienterna fick besöka kliniken under ”run-in” perioden för 
kontroll av följsamhet. Patienterna förväntades ha gått ner 0–4 kg i vikt och ha 
använt > 80% av placebokapslarna för att få gå vidare i studien.  
 
188 av 237 patienter uppfyllde inklusionskriterierna och randomiserades till en 12 
veckors dubbelblind behandlingsperiod i två strata beroende på kön. Under 
behandlingsperioden fick patienterna ta olika doser av orlistat (10, 60, 120 mg)  
alternativt   placebo tre gånger dagligen efter måltid.  
 
Varje vecka mättes kroppsvikt och biverkningar registrerades. Blodprover togs vid 
screeningen och efter 4, 8 och 12 veckors behandling, för bestämning av serum 
lipider.  
 
 
 
Resultat   
 
 
Alla fyra grupper, grupp 1 = placebo (n=46), grupp 2 = 30 mg orlistat/dag (n=48), 
grupp 3= 180 mg orlistat/dag (n=45) och grupp 4= 360 mg orlistat/dag (n=47), var 
jämförbara när det gäller kön, ålder, kroppsvikt, och BMI. Under placebo ”run-in” 
perioden var viktminskningen jämförbar mellan grupperna. Kroppsvikten mättes 
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veckovis efter randomiseringen. Den tenderade att vara större hos grupper behandlad 
med orlistat än med placebogruppen. 
 
Med dosen 360 mg/dag fick man en statistiskt säkerställd viktskillnad på 4.75 ± 0.54 
kg (P = 0.001) De lägre doserna gav ingen statistiskt säkerställd viktminskning.  
 
En litet, men dock statistiskt signifikant skillnad sågs i total serum koncentration och 
LDL- kolesterol nivåer jämfört med utgångsvärden hos grupper behandlade med 180 
mg/dag orlistat. 
 
Patienterna hade ett totalkolesterolvärde på 5,6±1,0 mmol/l vid studiens start. Ett lite 
förhöjt  värde relativt referensvärdet < 5 mmol/l. Efter orlistatbehandling med 180 
mg/dag minskade totalkolesterol med 0,10 ± 0,67 mmol/l och efter dosen 360 
mg/dag 0.22±0.67 mmol/l 
 
LDL-kolesterol låg på ett utgångsvärde på 3,8±0,8 mmol/l (referensvärde < 3 
mmol/l) och sänktes med 0.14±0.42 mmol/l efter 180 mg orlistatbehandling och med 
0.19±0.51 mmol/l efter dosen 360 mg/dag.  
 
Fyra patienter hoppade av studien på grund av biverkningar. Gastrointestinala 
biverkningar som var orsaken till avhoppen från studien sågs endast hos de patienter 
som fick den högsta dosen av orlistat. Milda till svåra gastrointestinal biverkning 
såsom ökad tarmtömning, mjuk avföring, buksmärtor, diarréer och illamående var 
vanligare hos grupper behandlade med orlistat. Biverkningar registrerades hos 31,3% 
av dem som fick 30 mg/dag, 57,8% som fick 180 mg/dag och hos 75% de som fick 
360 mg/dag. 
 
 
 
STUDIE 2 (20) 
 
 
“Long-term inhibition of intestinal lipase by orlistat improves release of gut 
hormones increasing satiety in obese women” (Olszanecka-Glinianowicz M. Et al. 
2013) 
 
 
I  studie 2 (20) granskades hur orlistat kan påverkar inkretinhormoner som spelar en 
viktig roll i hunger- och mättnadsregleringen. 
 
 
Syfte  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt orlistats har som en del i ett 
viktminskningsprogram på preprandiella (före måltiden) plasma nivåer av PYY och 
GLP-1 efter åtta veckors behandling. 
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Studiedesign 
 
 
Den här studien genomfördes under åtta veckor. Den var randomiserad, dubbelblind 
och placebokontrollerad. Till studien rekryterades 46 av 60 screenade unga kvinnor 
med fetma, och utan andra samtidiga sjukdomar. Kvinnor som ammade, var gravida, 
hade pankreassjukdom, gallsten, symtom på gastrointestinal besvär, använde p-piller, 
genomgått  bukkirurgi som påverkar det anatomiska funktionen hos mag-
tarmkanalen, med undantag för blindtarm borttagning exkluderades från studien. 
Under randomiseringen indelades deltagarna dubbelblint i två grupper; de som fick 
orlistat (Xenical®; Roche, Basel, Schweiz) eller placebo. 
 
BMI, kroppsvikt, och läng mellan mättes kl. 8–9 på morgonen efter en natts fasta. 
Blodprover togs för att bestämma serum koncentrationen av PYY och GLP-1. 
Därefter randomiserades deltagarna och fick delta i ett 8-veckors 
viktminskningsprogram.  
 
Varannan vecka fick deltagarna träffa en läkare och en sjukgymnast eller dietist 
under  en timme för rådgivning. Deltagarna rekommenderades inta en lågkaloridiet 
(1200-1400 kcal) och regelbundet vara fysisk aktiv (motsvarande 30–40 minuter 
promenad, cykling eller simning fem gånger per vecka). Deltagarna ordinerades inta 
studiemedicinen (120 mg orlistat eller placebo) före de tre huvudmåltiderna. Data 
insamlades förutom vid studiens start även  vid slutet av 8-veckors perioden.  
 
Antalet deltagare som avslutade studien var 40 stycken, 20 i vardera gruppen. Tre 
deltagare avbröt studien på grund av personliga skäl och tre deltagare på grund av 
biverkningar i form av inkontinens och steatorré. 
 
 
 
Resultat  
 
  
Efter åtta veckors behandling med orlistat erhölls en viktminskning med 9.2 ± 4.1 kg 
jämfört med placebo som gav en viktminskning med 5.8 ± 3.2 kg, p < 0,001.  
 
Plasma nivåer av PYY uppmättes och det sågs en ökning hos både orlistat- och 
placebogruppen efter åtta veckors behandling. Plasma nivåer av PYY ökade från 
23,8±9,2 till 46,2±15,1 ng/ml hos orlistat behandlade gruppen jämfört med 
21,6±7,8 till 36,3±9,3 ng/ml hos placebo behandlade gruppen, p < 0,001. Däremot 
var ökning av GLP-1 nivåer enbart statistiskt säkerställt hos gruppen behandlad med 
orlistat jämfört med placebo behandlade gruppen. Plasma nivåer av GLP-1 ökade 
från 5,3±2,2 till 10,2±4,0 pg/ml hos orlistat behandlade gruppen jämfört med 
4,7±2,8 till 7,1±3,6 hos placebo behandlade gruppen, p < 0,001.   
 
 



	 20	

STUDIE 3 (21) 
 
 
”The effects of orlistat on weight and on serum lipids in obese patients with 
hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, 
multicentre study” (Muls E. Et al. 2001) 
 
En obalans i serum kolesterolnivåer återfinns ofta hos överviktiga patienter och 
därför valdes studie 3 då denna studie granskar orlistats effekt på serum lipider hos 
obesity patienter med hyperkolesterolemi.  
 
 
 
Syfte  
 
 
Syftet med denna studie var att bestämma orlistats effekt på kroppsvikten och serum 
lipider hos överviktiga patienter med hyperkolesterolemi. 
 
 
 
Studiedesign  
 
 
Denna studie var en multicenterstudie som genomfördes under 50 veckor i 19 center 
i Belgien. En tvåveckors singelblind och placebo tre gånger dagligen run-in period 
följdes av en 24-veckors dubbelblind, randomiserad och placebo-kontrollerad fas.  
 
Inklusionskriterierna bestod av patienter med övervikt eller fetma, både manliga och 
kvinnliga med ett BMI på 27-40 kg/m2 samt ett faste serum LDL-C 4.1-6.7 mmol/l 
och TG < 4.5 mmol/l. Karakteristisk (mean±𝑠. 𝑑. ) hos patienter i placebogruppen 
var 47,5±11år, vägde 89,8±14,4 kg, midjemått 103,3±11,8 cm och i orlistatgruppen 
var det 49,6±10 år och vägde 88,9±13,6 kg och midjemåttet var 102,5±11,7. 
 
I början av placebo ”run-in” perioden fick deltagarna äta näringsmässigt balanserad 
låg energi diet som innehöll 30% av energin som fett. Det låga energi intaget bestod 
av 1200 kcal/dag. Deltagarna uppmuntrades att äta tre huvudmål per dag. Deltagarna 
fick träffa en dietist för bedömning av diet följsamheten vid randomiseringen, vecka 
4, 12 och 24. Den initiala dieten skulle även bibehållas under open-label förlängning 
perioden. De deltagare som kompletterade den dubbelblinda fasen utan protokoll 
överträdelser fick möjlighet att delta i en 24-veckors open-label orlistat förlängd fas. 
Sedan tilldelades deltagarna slumpmässigt till antingen orlistat 120 mg eller placebo 
tre gånger dagligen.  
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Resultat  
 
 
Till den två veckor långa placebo ”run-in” perioden inbjöds totalt 441 deltagare, 146 
av dem fick inte börja den dubbelblinda behandlingsfasen varav 129 på grund av att 
de hade LDL-C nivåer vid vecka 2 som var utanför 4.1-6.7 mmol/l som var en av 
inklusionskriterierna. 294 deltagare randomiserades till placebo eller orlistat 120mg 
tre gånger dagligen. 4 deltagare från placebo-gruppen hoppade av. Vid 
randomiseringen hade båda placebo och orlistat ”Intention-To-Treat” (ITT) 
populationen liknande karakteristisk när det gäller kön, ålder, kroppsvikt, BMI, 
midjemått.    
 
255 deltagare slutförde den dubbelblinda fasen, 127 från placebo- och 128 från 
orlistat gruppen. 35 deltagare slutförde ej studien varav 16 på grund av biverkningar 
(4 från placebo och 12 från orlistat), 5 hoppade av på grund av insufficient 
terapeutisk respons ( 4 från placebo och 1 från orlistat) och 14 deltagare tappades 
under uppföljningen eller inte ville samarbeta (8 från placebo och 6 från orlistat). 
 
De som slutförde (n=248) den dubbelblinda fasen fick påbörja orlistat open-label 
förlängd perioden. 6 deltagare, 2 som hade fått orlistat och 4 som hade fått placebo 
tidigare, tappades under uppföljningen efter inträdet i den förlängda fasen. Vid vecka 
48 var den tillgängliga data för 242 deltagare av vilka hade 121 fått orlistat tidigare.  
 
Orlistatbehandlade deltagare fick en större viktminskning än de deltagare som hade 
fått placebo (-4,66±3,77kg jämfört med -1,88±4,46kg) efter 24 veckors behandling. 
Medelprocentuella viktminskningen från början av ”run-in” till vecka 24 var 6.8% 
för orlistat gruppen och 3.8% för placebo gruppen (p<0.001). Flera deltagare i 
orlistat gruppen än placebo gruppen uppnådde viktminskning med >5% (64 vs 39%) 
eller 10% (23 vs 13%) vid vecka 24.  
 
Ett litet, dock statistiskt säkerställt skillnad sågs efter uppmätning av total kolesterol 
hos orlistat behandlade deltagare (-0,42±0,75 mmol/l) jämfört med placebo 
behandlade deltagare (-0,14±0,85 mmol/l), p < 0,001. LDL-C uppmättes och orlistat 
behandlade patienter fick en större sänkning av LDL-C än placebobehandlade 
patienter, -0,53±0,65 jämfört med -0,09±0,80 mmol/l, p < 0,001. Under den 
dubbelblinda behandlingsfasen var förändringar i LDL-C mer uttalad för 
orlistatbehandlade deltagare än placebobehandlade för varje kategori av 
viktminskning vilket indikerar att orlistat hade en kolesterolsänkande effekt som var 
oberoende av viktminskningen (p < 0,001). Under förlängningsfasen, tack vare 
tillsättning av orlistat, inducerades en ytterligare viktminskning, TC och LDL-C 
sänkning hos patienter som initialt hade fått placebo.  
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STUDIE 4 (22) 
 
 
”Orlistat improves endothelial function in obese adolescents: A randomised trial” 
(Yu CC. Et al. 2013) 
 
Detta arbete hade dessutom för avsikt att undersöka hur orlistat påverkar 
endotelfunktionen och därför inkluderades studie 4 (22) och 5 (23) då båda studierna 
undersöker orlistats effekt på endotelfunktionen. 
 
 
 
Syfte  
 
 
Syftet med denna studie var att undersöka orlistats effekt på endotelfunktionen, 
genom att mäta flödesmedierad dilatation (FMD) av armartären, hos ungdomar med 
fetma.  
 
 
 
Studiedesign  
 
 
Studien var enkelblind, 10-veckors kontrollerad trial som genomfördes från juli till 
oktober 2007. Studiens primära effektmått var förändringar i endotelfunktion mätt 
från FMD och NMD i armartären. Sekundära effektmåttet var förändringar i 
kroppsvikt, BMI, midjemått, kroppsfett, blodtryck, fasta serumlipider, insulin och 
glukosnivåer.   
 
Sjuttio ungdomar med fetma i åldern 11-18 år, inskrivna på en fetmaklinik i Hong 
Kong rekryterades till studien. Deltagarna vägde mellan 80-90 kg, hade BMI på 30-
34 kg/m2 och ett midjemåttet på 93-96 cm. Tre av deltagarna hoppade av studien på 
grund av andra åtaganden och resterande 67 randomiserades i tre grupper. Både 
deltagare och deras föräldrar gav skriftligt samtycke. Tre ytterligare deltagare 
hoppade av studien på grund av att de inte tyckte om grupp tilldelningen.  
 
Totalt deltog 64 patienter i 10-veckors studien, av vilka 20 stycken randomiserades 
till grupp ett (bara diet), 21 stycken till grupp två (diet och orlistat) och 23 stycken 
till grupp 3 (diet, orlistat och träning). Deltagarna dietvanor utvärderades varannan 
vecka. Deltagarnas ålder i grupperna redovisades inte.  
 
Före programstarten sattes deltagarna på en tre-dagars dietkost. Deltagarna fick träffa 
en dietist, vid första mötet och de fick lära sig om livsmedelsval, kost och 
matlagningsvanor och att vara målriktad. Vid de efterföljande besöken fokuserades 
mer på näringsvetenskap, justering av individuella matvanor och kaloriintag. 
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Beroende på vikt och ålder och för att skapa ett dagligt underskott på 25 - 500 kcal 
fick deltagarna en balanserade lågkaloridiet på 1200 -2000 kcal per dag. För att 
stödja längdtillväxten, beroende på varje deltagares matvanor, varierades intaget av 
fett till mellan 25-30%, komplexa kolhydrater 55-65% och protein 15-20%.  
 
Deltagarna i grupp två och tre fick ta orlistat 120mg tre gånger dagligen i samband 
med måltid. För att kompensera eventuella malabsorption av fettlösliga vitaminer 
fick de dessutom ett multivitamintillskott som de skulle ta vid sängdags. Deltagarna 
från grupp tre skulle även träna två pass styrketräning om 70 minuter två gånger per 
veckan.  
 
Endotelfunktionen hos deltagarna studerades vid fasta och vila mellan 09:00-11:00. 
Armartärens diameter mättes med high-resolution ultrasound vid vila, vid aktiv 
hyperemi och igen efter 15 minuters vila samt efter sublingual nitroglycerin spray 
(400 µg). Genom att en blodtrycksmanschett pumpades till det övre artärtrycket 
under fem minuter (man stasade armen) inducerades hyperemi distalt på underarmen. 
30 före och 2 minuter efter att man tagit bort manschettens mättes kontinuerligt 
armartärens diameter. FMD och NMD mättes dels som toppvärde dels efter 90 
sekunder efter manschettfrisättning och slutligen 3-4 minuter efter att en spraydos 
nitroglycerin administrering. Venöst blod togs efter fasta vid studiens start och slut 
för bestämning av TC, TG, HDL-C, LDL-C, plasmaglukos och seruminsulin.  
 
 
 
Resultat  
 
 
64 deltagare genomförde studien, studiegrupperna var jämförbara vid studiens 
startpunkt. FMD bestämdes genom förändringar av armartärdiameter som svar på 
reaktiv hyperemi med användning av ultraljud med hög upplösning. Ökningen av 
armartärdiametern till följd av reaktiv hyperemi jämfördes med baslinjediametern 
och uttrycktes som en procentandel av denna baslinjediameter (% FMD). De som 
behandlades med orlistat hade en större ökning av FMD dvs från 7,8 till 8,9% 
(ökning med 1,1%) jämfört med 7,7 till 7,8% (ökning med 0,1%) hos de som hade 
fått placebobehandling , p < 0,05.  
 
Fasta TC sänktes mer hos gruppen behandlade med orlistat jämfört med gruppen 
med placebobehandling (-0,3 jämfört med -0,2 mmol/l, p < 0,05) efter 10 veckor. 
LDL-C sänktes också mer hos orlistatbehandlade gruppen jämfört med 
placebobehandlade gruppen (-0,2 jämfört med -0,1 mmol/l, p < 0,05).  
 
Viktminskningen var större hos de deltagare som behandlades med orlistat jämfört 
med de deltagare som fick placebobehandling, 2,4±0,75 kg jämfört med 0,2±0,1 kg, 
p < 0,05. 
 
Biverkningarna som var relaterad till orlistat var få och milda, de rapporterade 
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biverkningarna handlade mest om oljiga avföringar som upptäcktes hos fem 
deltagare redan de två första veckorna.  
 
 
 
STUDIE 5 (23) 
 
 
”Effect of Orlistat-Assisted Weight Loss on Endothelium-Dependent Vasodilation 
in Obese Chinese Subjects with Hypertension” (Liu J. Et al. 2010) 
 
 
 
Syfte  
 
 
Syftet med denna studie var att bestämma om orlistat behandling och/eller den 
efterföljande viktminskningen vid behandling av fetmainducerat högt blodtryck 
resulterar i en förbättrad endotelfunktion. 
 
 
 
Studiedesign  
 
 
Deltagarna bestod av kinesiska överviktiga patienter med mild essentiell 
hypertension som inte stod på  läkemedel för behandling av hypertension eller fetma. 
Mild hypertension bestämdes enligt kriterier uppsatta av WHO/International Society 
of Hypertension (1999): SBP 140-159 mmHg och / eller DBP 90- 99 mmHg. Mellan 
kl. 8-10 på morgonen och i sittande ställning mättes blodtrycket med en kvicksilver 
blodtrycksmätare. Graden av fetma bedömdes enligt the International Obesity Task 
Force Asian-Pacific diagnostic criteria (2000): BMI > 25 kg/m2 klassas som fetma.  
 
30 deltagare tog orlistat 120 mg tre gånger dagligen under 12 veckor. Deltagare med 
mild hypertension fick under studiens gång sina  anti-hypertension läkemedel utsatta, 
för att man ville undersöka orlistats effekt på blodtrycket. I studien ingick även en 
kontrollgrupp bestående av 15 stycken icke feta hypertensiva patienter med 
matchande blodtryck, ålder och kön. 
 
Längd, kroppsvikt, midjemått och blodtrycket mättes. Armartärernas diameter mättes 
före och efter att patienten fått en  sublingual dos av nitroglycerin på 0,3 mg. 
Armartärdiameter mättes i vila och  under reaktiv hyperemi med hjälp av high-
resolution ultraljud innan och efter 12 veckors behandling med orlistat. I förhållande 
tillutgångsvärdena bestämdes flödesmedierad diameter av artären (FMD)  och 
nitroglycerinmedierad diameter (NMD) i termer av procentuell förändring i 
armartärens diameter. 



	 25	

Resultat  
 
 
Deltagarna gick ner i vikt efter 12 veckors behandling med orlistat från 83±10,4 kg 
till 78,3±9,7 kg, p < 0,05. En viktminskning med ca 5,3 kg vilket motsvarar ca 6% 
av den initiala kroppsvikten hos deltagarna.   
 
FMD och NMD bestämdes som den procentuella förändringen i armartärdiameter 
från utgångsvärdet till efter en reaktiv hyperemi. Skillnanden i FMD var statistiskt 
säkerställt mellan feta patienter med högt blodtryck och kontrollgruppen 9,6±1,7% 
jämfört med 13,3±1,9%, p < 0,01). Detta indikerar endoteldysfunktion hos fetma 
patienter med högt blodtryck då FMD reflekterar hur bra endotel fungerar. Efter 12 
veckors behandling med orlistat ökade FMD från 9,6±1,7% till 14,2±2,0%, p < 
0,01. En ökning av FMD med 4,6%. Det sågs ingen statistiskt säkerställt skillnad i 
NMD som ökade från 15.5 ± 8.1 till 16.2 ± 10.9.  

Efter blodtrycksmätning noterades en sänkning av både det systoliska- och det 
diastoliska blodtrycket. Det systoliska blodtrycket sänktes från 137.8 ± 12.8 till 
124.5 ± 10.2 mmHg, p < 0,01. Sänkningen av det diastoliska blodtrycket var från 
90.5 ± 8.9 till 84.8 ± 9.3 mmHg, p < 0,05. 
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DISKUSSION  
 
 
Fetma är en epidemi över hela världen. Effektiva åtgärder för att uppnå och bibehålla 
viktminskning, särskilt hos feta patienter med okontrollerad hypertension, har varit 
svårt på grund av dåligt följsamhet till rekommendationer som diet begränsningar, 
träning och andra livsstils modifikationer (23). Orlistat som en anti-fetma läkemedel 
kan selektivt binda och inhibera enzymet lipas och reducera 30% av fett 
absorptionen. Detta examen arbetes syfte var att undersöka om orlistat, förutom 
viktminskning även kan ha andra hälsoeffekter på kroppen med avseende på 
endotelfunktion, serum LDL-C nivåer och inkretin hormonbalansen (speciellt PYY 
och GLP-1). 
 
Diskussionen inleds med att varje studie diskuteras var för sig för skapande av en 
bättre överblick.  
 
 
 
Studie 1  
 
 
Studien visade att Orlistat tillsammans med en lågkalori diet, ger en dosberoende 
viktminskning jämfört med placebo tillsammans. En viss viktminskning uppnåddes 
med 360 mg orlistat dagligen vilket inte sågs med lägre doser,  vilket indikerar 
dosberoendeeffekt. Studiens resultat stödjer den rekommenderade dosen i Fass för 
orlistat som är 120 mg tre gånger dagligen.   
 
Patienterna behandlade med orlistat 360 mg dagligen gick ner 4.75 kg, medan 
patienter som fick placebo gick ner med ca 3 kg efter 12 veckors behandling. Det 
tyder på att orlistat har en liten effekt på viktminskningen. 
 
Patienterna i studie ett hade ett totalkolesterol värde (TC-värde) på 5,6±1,0 mmol/l 
vid studiens start. Referensvärdet för en önskvärd nivå < 5,2 mmol/l. Gränsvärdet är 
5,2-6,2 mmol/l och ett förhöjt värde är > 6,2 mmol/l. Dessa överviktiga till feta 
patienter hade TC-värden som kan anses vara på en gränsvärdenivå. Enligt en 
debattartikel i Läkartidningen 2008 av Tord Bergmark (30) har mellan 90-95 % av 
alla män och kvinnor i Sverige ett TC-värde på över 5 mmol/l. TC ökar med åldern. 
Mer än 50% av kvinnor och män över 60 år har ett TC > 6 mmol/l. En sänkning av 
TC-värdet med några tiondels mmol/l kan förmodligen anses vara av ringa klinisk 
betydelse. 
 
Utgångsvärdet för LDL-C låg på 3,8±0,8 mmol/l. Målvärden beror på närvaro av 
andra riskfaktorer förutom kolesterolnivåer, som t ex genomgången hjärtinfarkt eller 
diabetes. Här har man har målvärde på under 1,8 mmol/l. Nivåer över 4,9 mmol/l 
anses vara en mycket höga. Ett gränsvärde på 3,4-4,1 mmol/l eller lägre anses 
önskvärt för en person utan hjärtkärl sjukdom och ett värde mindre än 3,4-4,1 mmol/l 
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om det finns hjärtkärl sjukdom. I studien låg LDL-C på en normal nivå, eftersom 
hjärtkärl sjuka exkluderats från studien. En sänkning av LDL-C med mindre än 0,2 
mmol/l kan nog anses vara av underordnad klinisk betydelse.   
   
Generellt sett tolererades orlistat ganska väl. Gastrointestinala biverkningar orsakade 
endast ett fåtal avhopp, motsvarande 13 av 188 deltagare. Det rapporterades inga 
allvarliga biverkningar. Anledningen till att inte så många hoppade av studien på 
grund av de gastrointestinala biverkningarna var kanske att patienterna såg dessa 
biverkningar som ett tecken på orlistats effektivitet. Denna studie gjordes under en 
period av 12 veckor och därför är längre studier av värde för att kunna utvärdera 
tolerabiliteten och effekten över längre tid.  
 
En annan studie (24) som gjordes under en period av två år undersökte 
långtidseffekten av orlistat och dess tolerabilitet. Här noterades att orlistat 
behandling resulterar i en viktminskning (ca 5 kg) och att denna kvarstod. En 
viktmoinskning på 5 kg anses ha en viktig påverkan på hälsan. De vanligaste 
biverkningarna i denna långtidsstudie var även gastrointestinala biverkningar. De var 
milda till måttliga. I studie 1 visade att efter 12 veckors behandling erhölls en 
viktminskning med ca 5 kg vilket tyder på att långtidsbehandlingen inte ger en 
ytterligare viktminskning. Däremot hjälpte långtidsbehandling med orlistat att 
bibehålla vikten. (24).    
 
Den aktuella studien hade finansierats av läkemedelsbolaget Roche som tillverkar 
och säljer orlistat.  
 
 
 
Studie 2 
 
 
Patienterna som behandlades med orlistat förlorade ca 9% av sin vikt, vilket 
motsvarade 9.2 ± 4.1 kg.  En viktminskning på 5-10 % av kroppsvikten anses vara 
tillräckligt för att ge en minskning av de riskfaktorer som fetma medför. 
Viktminskning i placebogruppen var 5.8 ± 3.2 kg vilket motsvarade ca 6% av 
patienternas initiala kroppsvikt. Det innebär att placebogruppen också uppnådde 
kliniskt betydelsefull resultat. Frågan är:  Vilken effekt tillför egentligen orlistat, om 
man bortser från effekten av en kostanpassad diet och dess effekter?  
 
Studien visade även att efter åtta veckors behandling med orlistat så ökade 
plasmanivåer av inkretinhormonerna PYY och GLP-1. I båda grupperna ökade 
plasmanivåer av PYY  (efter måltid) men skillnaden mellan orlistatbehandlade och 
de som fick placebo var dock liten och med en ganska stor spridning (46.2 ± 
15.1ng/ml orlistatbehandlade, 36.3 ± 9.3 ng/ml placebobehandlade). Med tanke på 
skillnadens storlek och konfidensintervallen tror jag inte det finns en statistisk 
säkerställd skillnad. Utgångsvärdena mellan grupperna skiljer på c:a 10%. Frågan 
som söker sitt svar är ifall det finns en koppling mellan orlistat (en lipashämmare 
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som vekar lokalt i tarmen) och en 36-aminosyror lång peptid som sekreras från L-
celler i tarmen och påverkar Y2-receptorer i centrala/perifera nervsystemet och som i 
höga koncentrationer minskar aptiten. Författarna ger ingen teori för ett samband 
mellan inhibering av lipasaktivitet och frisättning av inkretiner, hormoner som 
påverkar aptit, frisättning av insulin med flera fysiologiska effekter. En möjlig 
hypotes är att förbättringen kan vara ett resultat av större förändringar i dieten hos 
orlistat behandlade patienter. Enligt Bhogal R.S et.al har orlistat inte någon effekt på 
plasma koncentrationer av PYY, och är ineffektiv vid aptitsregleringen. (29).  
 
 
 
Studie 3 
 
 
Orlistat tillsammans med en lågkaloridiet gav efter 50 veckors behandling en 
viktminskning med ca 5% av den initiala kroppsvikten (4,66±3,77kg). Biverkningar 
i form av  diarréer och illamående var vanliga. Orlistat försämrar upptag av 
fettlösliga vitaminer som t.ex. vitamin D och E. Frågan är vad den blygsamma 
viktminskningen, det vill säga 4,66 kg efter 50 veckors behandling vilket innebär ca 
0,1 kg per vecka, verkligen är värt i förhållande till biverkningarna och det  
försämrade vitamin upptaget. 
 
Efter orlistatbehandlingen minskade totalkolesterolvärdet (TC) med -0,42±0,75 
mmol/l och low density lipoprotein kolesterolvärdet (LDL-C) med-0,53±0,65 
mmol/l. Det initiala TC-värdet var på 7,33±0,74 mmol/l som sänktes med 
0,42±0,75. Referensvärdet för en önskvärd nivå är < 5,2 mmol/l. Gränsvärdet är 5,2-
6,2 mmol/l och ett förhöjt värde är > 6,2 mmol/l. Dessa överviktiga till feta patienter 
hade TC-värden som kan anses vara på en förhöjt nivå. En sänkning av TC-värdet 
med 0,42 mmol/l innebär att det initiala TC-värdet blir 7,33-0,42=6,91 mmol/l vilket 
fortfarande är > 6,2 mmol/ som är gränsen för ett förhöjt TC värde. Med andra ord 
betyder det att TC-sänkningen som uppnåddes med orlistat behandling är inte 
tillräcklig för att kunna normalisera TC-värdet hos deltagarna.  
 
Utgångsvärdet för LDL-C låg på 4,1-6,7 mmol/l. Önskvärda nivåer beror på närvaro 
av andra riskfaktorer såsom genomgången hjärtinfarkt eller diabetes, där man har ett 
målvärde på under 1,8 mmol/l. Nivåer över 4,9 mmol/l anses vara mycket höga. Ett 
gränsvärde på 3,4-4,1 mmol/l eller lägre anses önskvärt för en person utan hjärtkärl 
sjukdom och ett värde mindre än 3,4-4,1 mmol/l om det finns hjärtkärl sjukdom. I 
studien låg LDL-C på en normal till förhöjt nivå. En sänkning av LDL-C med 0,53 
mmol/l kan anses vara av klinisk betydelse.  
 
Det är nämnvärt att påpeka att studien finansierades av Roche, vilket är 
läkemedelsbolaget som tillverkar och säljer orlistat. 
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Studie 4 
 
 
Orlistatbehandling kombinerad med lågkaloridiet ledde till förbättringar av 
endotelfunktionen. Flow-mediated dilatation (FMD) ökade med ca 1%. Enligt Inaba 
et.al minskar kardiovaskulära händelser med 13% för varje 1% ökning av FMD (34).  
Det innebär att de patienter som behandlades med orlistat i studie fyra skulle ha 13% 
mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Det är av klinisk betydelse, men 
frågan är hur orlistat som är en lipashämmare kan leda till förändringar på 
endotelcells aktivitet. Författarna till studie fyra kan ej förklara den exakta 
mekanismen bakom endotelfunktions förbättring. En studie visade att 
viktminskningen med 5-10% är associerad med förbättringar på endotelfunktion  
(35) vilket tyder på att FMD ökningen som erhölls i studie fyra kan vara en 
följdverkan av själva viktminskningen.  
 
Viktminskningen var ca 2,4 kg hos orlistat behandlade patienter och det motsvarade 
ca 2,5% av den initiala vikten hos patienterna. Enligt indikationen för Xenical® i 
FASS rekommenderas att behandlingen avbryts om man inte får en viktminskning 
som är mer än 5% efter 12 veckors behandling. Det innebär en viktminskning med 
4,5 kg för en person som väger 90 kg. I studien fick man en viktminskning på 2,4 ± 
0,5 kg. Det innebär att behandlingen borde ha avbrutits för ett stort antal patienter om 
FASS-indikationen skulle följts.  
 
 
 
Studie 5   
 
 
I både studie fyra och fem fokuserades det på orlistats effekt på endotelfunktionen. 
Studie fem visade på en ökning av FMD med 4,6% efter 12 veckorsbehandling med 
orlistat jämfört med studie fyra som visade en ökning med 1,1% efter åtta veckors 
behandling. Vikten minskade hos orlistatbehandlade deltagare i studie fem med ca 
5,3 kg (6% av initiala kroppsvikten) jämfört med 2,4 kg (2,5% av den initiala 
kroppsvikten) hos orlistatbehandlade deltagare från studie fyra. Det ses en tydligt 
samband mellan viktminskningen och FMD-ökningen.  Ju mer man gick ner i vikt 
desto högre blev FMD-värdet. I båda studier (fyra och fem) användes samma dos 
orlistat (360mg/dag), och studierna pågick under nästan lika lång tid. Varför skiljde 
sig FMD ökningen mellan studie fyra och studie fem då? Den exakta mekanismen 
bakom förbättringen i endotelfunktionen är oklar och man kan undra om det är 
orlistat eller viktminskningen i sig som orsakar denna effekt. Den aktuella studien 
visade att förändringen i FMD var enbart i samband med viktminskning.  
 
Sunyer Pi. et al. visade att det finns ett direkt samband mellan viktminskning och 
blodtryck.  När vikten minskas med 8 kg så sänks blodtrycket med 18/13 mmHg 
(37). I studie fem visades att blodtrycket sänktes från 138/91 mmHg till 125/85 
mmHg efter 12 veckors behandling med orlistat. Viktminskning med 5,3 kg. Ett 
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blodtryck på 120/80- 130/90 mmHg ansens vara ett normalt blodtryck,  medan ett 
blodtryck > 140/90 mmHg definieras som högt blodtryck (38). Studie fem visade att 
blodtrycket som var på gränsen till ett högt blodtryck (138/91 mmHg) sänktes till ett 
blodtryck anses vara ett normalt blodtryck (125/85 mmHg).  
 
 
 
 
SLUTSATSER   
 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om orlistat, förutom 
viktminskning även kan ha andra hälsoeffekter på kroppen med avseende på 
endotelfunktion, serum LDL-C nivåer och inkretin hormonbalansen (speciellt PYY 
och GLP-1). 
 
Slutsatsen är att graden av viktminskning mellan orlistatbehandling tillsammans med 
lågkalori diet och placebobehandling är ganska liten (5-10% jämfört med 3-6% av 
den initiala kroppsvikten). Serumkoncentrationer av PYY och GLP-1 ökade vid 
behandling med orlistat, men det är oklart om ökningen var en effekt av orlistat 
behandling eller en konsekvens av viktminskningen. Orlistats påverkan på LDL-C 
serumkoncentrationer var så liten att den nog anses vara av underordnad klinisk 
betydelse . Det erhölls en ökning av FMD vid behandling med orlistat, det kan dock 
inte säkerställas om den här effekten berodde på orlistat behandling eller den 
uppnådda viktminskningen.   
 
Hälsoeffekter som endotelfunktions- och inkretin hormonbalansförbättring som 
erhölls efter behandling med orlistat är förmodligen en konsekvens av 
viktminskningen, och orlistats effekt på serum LDL-C är liten och av ringa klinisk 
betydelse.  
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