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Sammanfattning 
 
Övervikt och fetma sprider sig likt en epidemi över världen. Omkring 1,9 miljarder vuxna var 
överviktiga år 2014 och av dessa klassificerades 600 miljoner som feta. Forskning kring fetmas 
uppkomst och nya former av behandlingsalternativ pågår. En viktig faktor för uppkomst av övervikt 
är aptitreglering, där t.ex. Peptide tyrosine tyrosine (PYY), Oxyntomodulin (OXM) och Glucose-
dependent insulinotropic polypeptide (GIP) har betydelse. En litteraturstudie genomfördes där totalt 
nio originalartiklar från PubMed utvärderades. Syftet var att undersöka om det finns något värde i att 
mäta dessa hormon postprandialt. Finns det någon skillnad mellan normalviktiga, överviktiga och 
obesa och finns det någon skillnad mellan individer med typ 2-diabetes mellitus (T2DM) och friska 
individer? Finns det någon pålitlig analysmetod? Samtliga studier var måltidsstudier där olika 
näringsämnens påverkan på den postprandiala responsen undersöktes. Peptide tyrosine tyrosine och 
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide mättes i sex resp. fem av artiklarna och OXM mättes i 
en artikel. Protein, fett och kolhydrater ger en postprandial respons på PYY och GIP. Responsen av 
PYY var starkast efter stimuli från fett och protein. Fett tycks ge starkast respons på GIP. Fastevärden 
av PYY och GIP var inte olika hos normalviktiga och överviktiga i de studier som undersöktes. Det 
fanns en signifikant skillnad (p=0,01) mellan normalviktiga och överviktiga tonårsflickor av den 
postprandiala utsöndringen av PYY efter fettrik måltid, där de obesa flickorna hade lägre procentuell 
ändring jämfört med de normalviktiga. Pålitliga analysmetoder vid koncentrationsbestämning av 
dessa tre hormon i plasma är Radioimmunoassay (RIA) och Enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA).     
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SUMMARY 
 
 
Introduction: There is a need for development of effective and safe therapies for 
treatment of obesity since it is an increasing global epidemic. According to World 
Health Organization (WHO) about 1.9 billion people were overweight in 2014 and 
600 million of them were obese. Several organs and hormonal signals together with 
dietary factors affect appetite and control the amount of food and what we choose to 
eat. Peptide tyrosine tyrosine (PYY), Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 
(GIP) and Oxyntomodulin (OXM) are gut hormones secreted postprandially, thought 
to play a role in the control of satiety.  
 
Objective: The objective of this study was to evaluate if there is any usefulness in 
measuring PYY, GIP and OXM postprandially. Are there any differences between 
obese and normal-weight subjects or between healthy and type 2 diabetes subjects? 
Which analytical method should be used to measure these hormones? 
 
Method: A literature study was made using the database PubMed where a total of 
nine articles were evaluated.  
 
Results: Peptide tyrosine tyrosine and GIP increased postprandially after intake of all 
nutrients. One study indicated a significant difference (p = 0.01) of the PYY 
secretion after a high-fat meal, where obese adolescent girls got a lower percentage 
change in PYY levels in the blood compared with the normal weight girls. Another 
study showed dose-response relations for protein´s effect on PYY, as a higher intake 
of proteins resulted in a greater increase of PYY. Concerning GIP, one study showed 
that high-fat meals resulted in the highest peak and incremental area under the curve 
(iAUC) values, and subjects with T2DM exhibited earlier peak values. PYY and 
OXM were not different in night workers compared to day workers. RIA and ELISA 
are common analytical methods to use when analysing these hormones.  
 
Discussion: There seems to be a dose-response relation for protein’s effect on PYY, 
but not for GIP. Also, there are differences in the PYY-responses between adults vs 
adolescents and as well as obese vs normal weight subjects. Interestingly, no 
differences between overweight and normal weight subjects in fasting-levels of PYY 
or GIP was found in any of the studies. These data suggest that the change in these 
hormones after a meal may better predict subsequent food intake than absolute 
levels. Only one study was found investigating endogenous OXM levels in humans, 
showing that there is no difference in OXM levels between day-workers compared to 
night-workers. More research is needed, especially for OXM but also for PYY and 
GIP. Overall, the studies had small populations and it is therefore hard to draw any 
clear conclusions. All studies, except for one, were acute studies. It would be 
interesting to examine dietary effects during a long-time period, to see if adaption to 
the diet occurs.  
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FÖRORD 

 
Det här examensarbetet omfattar 15 hp och ingår i Farmaceutprogrammet (180 hp) 
på Linnéuniversitet i Kalmar. Arbetet utfördes på Avdelningen för Aptitkontroll, 
Experimentell Medicinsk Vetenskap på Lunds Universitet. Där forskas det bland 
annat på thylakoiders effekt på mättnad och viktnedgång. Vid måltidsstudier idag 
mäter de mättnadshormon som GLP-1 och CCK, men de vill veta om de kan ha 
någon nytta av att mäta PYY, GIP och/eller OXM också.  
 
Tack till Caroline Montelius och Eva-Lena Stenblom för ert engagemang och ytterst 
proffsiga handledarskap! Tack till Anna Asplund Persson för ditt stöd och dina idéer! 
Stort tack till Stina Mörlin för all din pepp! 
 
Lund 2015-05-25 
 
Jeanette Andersson	   	  
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INTRODUKTION 
	  

Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är något som drabbar allt fler individer och WHO uppskattar att 
omkring 1,9 miljarder vuxna var överviktiga år 2014 och av dessa klassificerades 
600 miljoner som feta (WHO). Uppemot hälften av alla svenskar lider av övervikt 
eller fetma (Folkhälsomyndigheten). Förekomsten av fetma och övervikt har ökat 
kraftigt sedan 1980, och ökningen ses både bland barn och vuxna. (Mårlid, Hänni & 
Zethelius 2014). I Sverige ses ökningen framförallt i åldersgruppen 45-64 år, medan 
det legat på en stabil nivå de senaste 10 åren i åldersgrupperna 16-29 år och 30-40 år 
(Folkhälsomyndigheten).  
 
Fetma klassas som en sjukdom medan övervikt klassas som ett tillstånd med ökad 
risk för sjukdom. Det finns olika metoder att beräkna om en individ är överviktig 
eller har fetma och det vanligaste förekommande bland vuxna och barn över två år är 
att beräkna body mass index, BMI. Body mass index beräknas genom att dividera 
vikten (kg) med kroppslängden i kvadrat (m2). Body mass index för en normalviktig 
individ anses ligga mellan 18,5 – 24,9 kg/m2, övervikt mellan 25,0 – 29,9 kg/m2 och 
fetma definieras som BMI > 30 kg/m2. Body mass index är inte alltid helt rättvisande 
eftersom det inte tar hänsyn till muskelmassa och var fetman är lokaliserad. Därför 
blir det alltmer vanligt att mäta midjemåttet eftersom bukfetma, s.k. visceralt fett, 
bedöms vara den farliga fetman. Bukfetma ökar risken markant för kardiovaskulära 
sjukdomar oavsett vilket BMI individen har (Mårlid, Hänni & Zethelius 2014).  
 
Övervikt och fetma är förknippat med en rad olika sjukdomar. Kardiovaskulära 
sjukdomar, speciellt hjärtsjukdom och stroke, var den ledande dödsorsaken 2012 
bland personer med fetma (WHO). Risken att drabbas av typ 2-diabetes, muskel- och 
ledsjukdomar och vissa former av cancer ökar också med övervikt/fetma (WHO). En 
ökad mängd av olika kända riskfaktorer som högt blodtryck, lipidrubbningar, nedsatt 
fibrinolys och sannolikt också ett kroniskt inflammationstillstånd, förklarar den 
tilltagande risken att drabbas av dessa sjukdomar associerade med fetma (Mårlid, 
Henni & Zethelius 2014).  
 
Vad är det som orsakar övervikt och fetma? Fetma är en heterogen sjukdom och det 
finns en mängd olika faktorer inblandande, både genetiska och miljöbetingade. 
Genetiska faktorer spelar en mycket stor roll vid utveckling av fetma. Ofta är det 
flera olika anlag som bidrar men i enstaka fall kan det vara en monogenetisk 
bakgrund, exempelvis vid leptinbrist. Mycket tyder på att även epigenetiska faktorer 
är inblandade vid fetma. Andra faktorer som spelar en avgörande roll för utveckling 
av fetma är psykiska och sociala faktorer som t.ex. utbildningsnivå, stress och 
sömnstörningar. Kostfaktorer är även en starkt bidragande orsak till uppkomsten av 
fetma. Det finns starka kopplingar mellan övervikt och konsumtionen av 
kolhydratrika och extra smakliga livsmedel som godis, chips, kakor, glass, läsk och 
alkohol och intaget av dessa har ökat kraftigt de senaste 40 åren. Fysisk inaktivitet 
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leder också till övervikt och fetma. Förenklat går det att säga att om energiintaget är 
större än det som förbrukas leder det till viktuppgång. Patienter med psykossjukdom 
drabbas i högre grad av övervikt och fetma, dels på grund av deras näringsintag och 
andra nutritionsrelaterade problem och dels på grund av neuroleptikabehandling som 
påverkar ämnesomsättningen. Andra läkemedel som också kan leda till viktökning är 
betablockerare, antidiabetika, antidepressiva, glukokortikoider, östrogener och 
antiöstrogener (Mårlid, Hänni & Zethelius 2014).  
 
Fram till idag fanns endast ett godkänt receptbelagt läkemedel för behandling av 
fetma, orlistat (Mårlid, Hänni & Zethelius 2014). Det är en s.k. 
pankreaslipashämmare som hämmar fettabsorptionen i tarmen (FASS 2015) 
Genomsnittlig viktnedgång efter 1-3 års behandling ligger på 2,4 – 3,2 kg mer än för 
placebobehandlad grupp (Mårlid, Hänni & Zethelius 2014). I slutet av mars 2015 
blev två nya läkemedel godkända för behandling av fetma, Saxenda och Mysimba 
(Läkemedelsverket). Saxenda är en GLP-1 analog och Mysimbas aktiva substanser 
påverkar den del av hjärnan som kontrollerar intaget av mat och energibalans 
(Läkemedelsverket; European Medicines Agency (EMEA)). 	  
 
Vid BMI > 40 kg/m2, eller vid BMI > 35 kg/m2 och samtidig annan komplikation 
kopplad till vikten, kan det vara aktuellt med bariatrisk kirurgi. Den överlägset 
vanligaste operationsmetoden är gastric bypass (GBP), där en liten ventrikelficka 
skapas som leds ner i tunntarmen. När maten kommer ner i den lilla ventrikelfickan 
uppstår mättnadskänsla snabbt och detta leder till minskat födointag. Efter ett sådant 
ingrepp brukar vikten minska med 30-35 % under cirka ett års tid, varefter den ökar 
något igen under 3-5 år tills den når en ”steady-state”-fas. Den totala viktnedgången 
brukar i snitt hamna på 25 % under den preoperativa vikten (Mårlid, Hänni & 
Zethelius 2014).  
 
 
 

Typ 2-diabetes mellitus 

World Health Organization uppskattar att cirka 9 % av världens befolkning som är 
över 18 år har diabetes och av dessa har 90 % typ 2-diabetes. Vid T2DM är 
insulinkänsligheten kraftigt försämrad. Denna insulinresistens förekommer ofta ihop 
med nedsatt betacellsfunktion, dvs. att insulin tillverkas men inte i den mängd som 
behövs. Detta leder till minskat glukosupptag i skelettmuskulatur och ökad 
glukosproduktion från levern (Berne & Fritz 2014). Resultatet är hyperglykemi, som 
utvecklas vid obehandlad diabetes, och orsakar en mängd skador på kroppens organ, 
speciellt nerver och blodkärl. 2012 orsakades 1,5 miljon dödsfall på grund av 
diabetes (WHO). Mer än 80 % av de som har T2DM har övervikt eller fetma, medan 
viktfördelningen vid typ 1-diabetes inte avviker från normalbefolkningen (Berne & 
Fritz 2014).  
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Målet med diabetesbehandling är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer, 
samtidigt som en hög livskvalitet kan bibehållas. Till de akuta komplikationerna hör 
hyperglykemi, hyperosmolärt syndrom och laktacidos, medan de långsiktiga 
komplikationerna är en följd av mikro- och makroangiopati (Berne & Fritz 2014), 
såsom ögonskador, njurskador, nervskador, hjärtinfarkt och perifer kärlsjukdom. 
 
Vid nyupptäckt T2DM är kost, motion och viktnedgång de primära åtgärderna i 
behandlingssyfte (Berne & Fritz 2014). Om inte detta hjälper sätts farmakologisk 
behandling in, i form av metformin, som har antihyperglykemiska effekter genom att 
det sänker både den basala och postprandiala nivån av blodsockret (Berne & Fritz 
2014; FASS 2015). Kort- och långtidsverkande insulin, sulfonureider och 
inkretinbehandling i form av GLP-analoger är andra farmakologiska alternativ som 
kan sättas in om inte metformin ger önskad effekt (Berne & Fritz 2014). 	  
 
 
 

Aptitreglering 

Vad är det som styr vår aptit? Vad är det som får oss att äta för mycket eller för lite? 
Det finns inte en enskild faktor som kan svara på dessa frågor, utan det är ett samspel 
mellan olika organ, hormoner och signaler, samt dietära och allmänna faktorer som 
tillsammans styr hur mycket och vad vi väljer att äta. Det här arbetet kommer att 
rikta in sig på de hormonella faktorerna, med fokus på tarmhormonerna PYY, OXM 
och GIP.  
 
Det finns ett aktivt samspel mellan tarmen och hjärnan, ett samspel som går i båda 
riktningarna. Signaler från både tarm och hjärna signalerar till oss när vi ska äta, och 
när det är dags att sluta äta (Erlanson-Albertsson 1998). Tunntarmen, levern och 
fettväven reglerar vår aptit genom att sända ut antingen korttidssignaler vid måltid 
eller långtidssignaler över längre perioder (Erlanson-Albertsson 1998). Dessa 
signaler når hypotalamus och hjärnstammen som är reglerande centra för aptit och 
energihomeostas, figur 1 (Yu & Kim 2012). I nucleus arcuatus (ARC) i hypotalamus 
finns två neuron åla populationer med motsatt effekt på födointaget, dels neuron som 
uttrycker både neuropeptid Y (NPY) och agouti related peptid (AgRP) som 
stimulerar födointag och dels neuron som uttrycker både pro-opiomelanocortin 
(POMC) och kokain- och amfetamin-regulated transcript (CART) som dämpar 
matintaget (Suzuki, Simpson, Minnion, Shillito & Bloom 2010). 
 
Hjärnans belöningssystem är involverat i intaget av välsmakande mat (Yu & Kim 
2012). När vi äter något gott startar en dopaminfrisättning i ventrala 
tegmentumområdet (VTA), vilket i sin tur aktiverar nervbanor från VTA till nucleus 
accumbens (NA) via mediala framhjärnsbunten (MFB) (Yu & Kim 2012), med 
resultatet att vi känner oss nöjda och belåtna. 
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Figur 1. ”Figur över hunger- och mättnadshormoner i kroppen (Adamska et al 2014 med tillstånd)”. 
Ghrelin frisätts i huvudsak från ventrikeln och stimulerar hunger. Leptin frisätts från fettväven och 
stimulerar energiförbränningen. PYY, OXM, CCK, GLP-1, PP och GIP är hormoner som frisätts från 
tarmen och ger mättnadskänsla. GLP-1 och GIP stimulerar postprandial insulinfrisättning från 
bukspottkörteln.  

 
	  
	  

Tarmhormoner 
	  
Ghrelin är idag det enda kända orexigeniska magtarmhormonet, dvs. ett hormon som 
stimulerar hungerkänslor. Ghrelinutsöndringen har en dygnscykel, med högst nivå på 
morgonen och lägst på kvällen och natten (Erlanson-Albertsson 2007). Det frisätts 
huvudsakligen från X/A-lika celler i de saltsyraproducerande körtlarna i ventrikeln, 
men en del frisätts även från tunntarmen, bukspottkörteln, hypofysen och 
tjocktarmen (Suzuki et al 2010). Vid gastrektomi minskar plasmanivåerna av Ghrelin 
med 80 % (Suzuki et al 2010). Dess receptor GHS-R uttrycks på ARC i hypotalamus 
(Suzuki et al 2010).  
 
Ghrelinnivån ökar kraftigt före måltid och sjunker snabbt efter födointag. Nivåerna 
av cirkulerande Ghrelin är omvänt relaterade till kroppsvikt. Både anorektiker och 
överviktiga har problem att reglera ghrelinnivåerna. Hos patienter som har anorexia 
nervosa och hos individer med dietinducerad viktnedgång ses höga 
fasteplasmavärden av Ghrelin, medan överviktiga individer har lägre faste-ghrelin-
värden (Erlanson-Albertsson 2007).  
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En mängd olika mättnadspeptider har isolerats från mag-tarmkanalen. Exempel på 
sådana hormoner är PYY, GIP, OXM, pankreatisk polypeptid (PY), glukagon-lik 
peptid 1 (GLP-1), glukagon, obestatin och cholecystokinin (CCK) (Suzuki, Jayasena 
& Bloom 2012).	  Vissa av dessa hormoner är s.k. inkretinhormoner och påverkar 
insulinsekretion (Adamska, Ostrowska, Górska & Kretowski 2014), t.ex. GLP-1 och 
GIP, som stimulerar postprandial insulinfrisättning från betacellerna i Langerhanska 
öarna (Adamska et al 2014). Denna effekt observerades då det visade sig att oralt 
intag av glukos gav ökad insulinfrisättning jämfört med intravenös infusion av 
samma mängd glukos (Adamska et al 2014).  
 
 
 

Fettvävnad 
	  
Kroppsvikten säger en del om hur energibalansen regleras (Erlanson-Albertsson 
1998), då nivån av cirkulerande insulin och leptin korrelerar till mängden fettvävnad 
i kroppen (Adamska et al 2014). Fettvävens storlek har därmed ett inflytande på 
aptiten. Både insulin och leptin är inblandade i långtids-signaleringen av 
energibalansen (Adamska et al 2014).  
 
Insulin produceras av betacellerna i bukspottkörteln och mängden insulin i blodet 
varierar med måltid och stiger strax efter att måltiden har startat och har en väl-
karaktäriserad hypoglykemisk effekt. Insulin fungerar också som en anorektisk 
signal inom centrala nervsystemet (CNS) och en intravenös administrering av insulin 
resulterar i en dosberoende minskning av matintag och viktreducering hos apor och 
gnagare. Insulin har bland annat receptorer i ARC i hypotalamus. Mekanismen 
bakom insulinets reducerande effekt av matintag är ännu inte helt känd (Adamska et 
al 2014).  
 
Leptin är ett protein som produceras i fettväven och utsöndras i blodbanan (Adamska 
et al 2014). Nivåerna av leptin har en dygnspulserande mönster, med toppar under 
natten (Adamska et al 2014). Leptin inhiberar NPY/AgRP-neuronen och aktiverar 
POMC/CART-neuron och ökar energiförbrukningen (Adamska et al 2014). 
Leptinbrist som ses hos den s.k. ob/ob-musen leder till hetsätning och fetma, men 
detta kan motverkas genom administrering av leptin (Adamska et al 2014). Denna 
Ob-gen finns även hos människa (Erlanson-Albertsson 1997). Dock har överviktiga 
personer ofta höga nivåer av leptin, vilket kan resultera i leptinresistens och därför 
har leptin ingen terapeutisk effekt hos dessa personer (Adamska et al 2014).  
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Peptide tyrosine tyrosine, PYY 
	  
1980 identifierades PYY i tunntarmen av Tatemoto & Mutt (Cooper 2014). Dess 
namn kommer ifrån att PYY har tyrosinrester i både N- och C-terminalen (Hameed, 
Dhillo & Bloom 2009). Peptide tyrosine tyrosine består av 36 aminosyror, och den 
produceras och frisätts från endokrina L-celler i gastrointestinalkanalen, speciellt av 
L-cellerna i colon och rektum men PYY´s mRNA har även identifierats i magen, 
duodenum, pankreas samt i hjärnstammen (Hameed, Dhillo & Bloom 2009; Cooper 
2014). Peptide tyrosine tyrosine svarar på alla typer av makronäringsämnen, men 
starkast av stimulus från fett eller protein (Cooper 2009). Frisättningen av PYY 
initieras av direktkontakt mellan näringsämnen och endokrina cellerna i lumen eller 
genom neurohumorala signaler (Cooper 2014). De neurohumorala signalerna är 
hormoner som frisätts i blodet genom att nervimpulser stimulerar neuroendokrina 
celler (Cooper 2014). I djurförsök har det visats att PYY också frisätts som svar på 
magsyra, CCK och gallsalter i ileum och colon (Cooper 2014). Däremot påverkas 
inte frisättningen av att magsäcken eller tarmen tänjs ut (Cooper 2014).  
 
Peptide tyrosine tyrosine existerar i två former, PYY1-36 och PYY3-36 (Cooper 2014). 
PYY utövar sin effekt genom att binda in till Y-receptorn, som är en G-
proteinkopplad receptor, och som det finns fem subtyper av; Y1, Y2, Y3, Y4 och Y5 
(Hameed, Dhillo & Bloom 2009). Båda formerna av PYY är biologiskt aktiva, men 
det är PYY3-36 som är den vanligast förekommande i cirkulerande form och som är 
mest inblandad i kontrollen av födointag (Cooper 2009). Peptide tyrosine tyrosine 
agerar via NPY-neuronen i ARC i hypotalamus, där PYY är en potent agonist av 
både Y1 och Y2 och kan också binda till Y5. Över 80 % av NPY-neuronen uttrycker 
Y2 receptor mRNA i ARC. Peptide tyrosine tyrosine´s agonistiska verkan på Y2 
receptorerna på NPY-neuronen leder till minskat födointag (Cooper 2014).  
 
Plasmanivån av PYY ökar inom 15 minuter efter födointag, med en topp under den 
andra timmen och med en kvarstående ökad nivå i upp till sex timmar efter måltid 
(Cooper 2014; Hameed, Dhillo & Bloom 2009). Den postprandiala nivån är 
proportionell mot kaloriintaget (Hameed, Dhillo & Bloom 2009). Den initiala 
ökningen av PYY i plasma ses redan innan maten har nått L-cellerna i tunntarmen, 
vilket betyder att det finns en neural eller endokrin mekanism som involverar den 
cefaliska fasen (Cooper 2014). Individer med fetma har en lägre faste-PYY-nivå och 
frisätter en mindre mängd PYY efter måltid jämfört med normalviktiga individer 
(Cooper 2014). En sänkt frisättning av PYY gäller även när obesa individer äter mer 
mat än normalviktiga (Cooper 2014). 
 
Både studier på djur och människa visar att perifer administrering av PYY leder till 
minskat födointag. Däremot har det inte gjorts så mycket studier på det endogena 
PYY:s roll i aptitkontroll, och det finns en del oenigheter om dess roll, då vissa 
studier visar att nivån av PYY inte korrelerar till subjektiv värdering av hunger och 
mättnad och andra rapporter visar det motsatta. En annan del av forskningen som 
också leder till frågor om det endogena PYY:s roll på aptitkontroll är förhållandet 
mellan cirkulerande nivåer av PYY och dagligt födointag eller intag av en ad libitum 
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buffé. Hos gnagare som intog måltid med varierande proteininnehåll, var födointaget 
omvänt korrelerat med PYY-nivå, vilket kan tyda på att endogent PYY har en viss 
betydelse vid aptitreglering. Hos människa visade varken faste- eller postprandiala 
PYY-nivåer någon koppling till födointagintag ad libitum över en 24-timmars period 
och därför är det fortfarande osäkert om endogena PYY nivåer har någon påverkan 
på födointaget (Cooper 2014).  
 
Trots att det inte finns några klara bevis för PYY:s reglering av matintag, har det 
visats att postprandiala PYY-nivåer hos patienter som genomgått gastric by-pass och 
gått ner mycket i vikt är högre jämfört med de som gått ner lite i vikt. Vidare går det 
att se att inhibering av PYY resulterar i en ökning av både aptit och matintag hos 
människa (Cooper 2014).  
 
Det har också påvisats att viktminskning leder till ökad mängd PYY, vilket tyder på 
att viktminskning kan återställa PYY nivån till det normala fastevärdet. Samtliga 
dessa studier tyder på det finns någon typ av PYY-brist eller någon PYY-fenotyp 
som existerar vid uppkomst av fetma.  Det verkar inte vara någon typ av PYY-
resistens eftersom PYY-administrering till individer med fetma leder till samma 
procentreduktion av matintag som hos normalviktiga personer (Cooper 2014). 
 
 
 

Oxyntomodulin, OXM 
	  
Oxyntomodulin är ett mättnadshormon som fick sitt namn i samband med att det 
upptäcktes att peptiden har en inhiberande effekt på de oxyntiska körtlarna i magen, 
dvs. den hämmar magsyrafrisättningen. Oxyntomodulin produceras av endokrina L-
celler i tarmen och centrala nervsystemet (CNS). Den består av 37 aminosyror och 
frisätts tillsammans med GLP-1 och PYY efter intag av mat. Frisättningen är 
proportionell mot intaget kalorier. OXM har en inkretineffekt, d.v.s. det stimulerar 
insulinfrisättningen vid oralt intag av mat (Hameed, Dhillo & Bloom 2009).  
 
Någon specifik OXM-receptor har inte identifierats (Haamed, Dhillo & Bloom 
2009). Oxyntomodulin tycks vara agonist till humana GLP-1-receptorn (GLP1R) och 
glukagonreceptorn (GCGR) men den har lägre affinitet jämfört med GLP-1 och 
glukagon (Pocai 2013). Det har påvisats att den anorektiska effekten av OXM 
försvinner om GLP1R är ockuperad med GLP1R-agonisten exendin i ARC, men den 
anorektiska effekten av GLP-1 reduceras inte (Hameed, Dhillo & Bloom 2009). 
Detta tyder på att GLP-1 och OXM agerar via olika vägar (Hameed, Dhillo & Bloom 
2009).   
 
Oxyntomodulin bidrar till minskat födointag och ger viktnedgång hos både 
människor och gnagare. Oxyntomodulin har också visat sig ha en positiv effekt på 
glukosmetabolismen och ger en ökad energiförbränning. Den ökade 
energiförbränningen verkar inte vara kopplad till GLP1R utan kan istället ha att göra 
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med bindningen till GCGR. Vidare finns det försök som visar att intravenös infusion 
av OXM fördröjer gastrisk tömning (Pocai 2013).  
 
En review-artikel av Hameed, Dhillo & Bloom (2009) har visat flera olika resultat. 
En studie visade att intravenös administrering av OXM till människor reducerade 
födointaget med 19,3% vid en buffé, samtidigt som det sammanlagda födointaget 
under en 12 timmars-period också var kraftigt reducerat. En annan studie visade 
viktnedgång hos patienter med fetma och övervikt efter en preprandial subkutan 
administrering av OXM under fyra veckors tid. Individer i den behandlade gruppen 
gick ner i snitt 2,3 kg jämfört med kontrollgruppen som hade en viktnedgång på 0,5 
kg. Ytterligare en studie beskriver hur OXM som administrerades subkutant under 
fyra dagar gav en ökad energiförbränning med nästan 10 % (Hameed, Dhillo & 
Bloom 2009).  
 
Den anorektiska effekten av OXM är väl karaktäriserad. Infusion av OXM i 
postprandiala koncentrationer ger en sänkning av cirkulerande ghrelin med 44 % hos 
människa, vilket förklarar OXMs reducerande effekt på födointag (Pocai 2013).  
 
 
 

Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, GIP 
	  
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, (Glukos-beroende insulinotropisk 
polypeptid (GIP)) kallades tidigare för gastric inhibitory peptide (gastrisk 
inhibitorisk peptid) eftersom peptiden visade sig inhibera magsyrasekretion hos 
hundar, men då detta inte gick att påvisa hos människa fick den namnet Glucose-
dependent insulinotropic polypeptide, med bibehållen förkortning GIP (Asmar 
2011).  
 
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide består av 42 aminosyror och 
syntetiseras och frisätts från endokrina K-celler i framförallt duodenum och 
proximala jejunum (Campbell & Drucker 2013). Även syntes av GIP i CNS har 
beskrivits (Campbell & Drucker 2013). Frisättningen av GIP som sker bara minuter 
efter intag av mat, stimuleras mest av fett och kolhydrater (Phillips & Prins 2012). 
Postprandial respons på GIP är proportionell mot kaloriintaget och hur snabbt 
näringsämnena absorberas i duodenum (Asmar 2011). Det har påvisats att GIP 
frisättningen ofta är högre hos individer med fetma (Holst & Deacon 2013). 
Fastenivåer nås igen efter cirka tre timmar (Phillips & Prins 2012).  Glucose-
dependent insulinotropic peptide bryts snabbt ner av enzymet dipeptidyl peptidase 4 
(DPP-4) till dess inaktiva metabolit, med en halveringstid på sju minuter (Phillips & 
Prins 2012).  
 
Den huvudsakliga aktiviteten för GIP är att stimulera insulinfrisättningen från 
betacellerna i bukspottkörteln, men det finns också GIP-receptorer i magen, 
tunntarmen, fettväven, binjurebarken, hypofysen, hjärtat, testiklarna, endotelcellerna, 
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luftstrupen, mjälten, tymus, lungorna, njurarna, sköldkörteln och i hjärnan (Asmar 
2011).  
Reducerad inkretinrespons tillskrevs från början GLP-1-frisättningsdefekt och GIP-
resistens (Phillips & Prins 2012). Koncentrationen av GIP är bevarad och ibland till 
och med högre hos typ 2-diabetiker men inkretineffekten av GIP är borta, även i 
suprafysiologiska doser (Phillips & Prins 2012). Orsaken till den uteblivna 
inkretineffekten är okänd, men det kan vara en sekundär effekt såsom en 
postreceptor-defekt eller att betacellerna är mindre känsliga för inkretinhormonerna 
(Phillips & Prins 2012; Cho, Merchant & Kieffer 2012). 
Förutom den insulinotropiska effekten främjar GIP även glukagonfrisättning och 
adipogenes. Glucose-dependent inuslinotropic peptides egenskaper gör att det kan ha 
en avgörande roll vid bestämning av de huvudsakliga patofysiologiska egenskaperna 
vid typ 2-diabetes, d.v.s. försämrad insulinfrisättning, hyperglukagonemi och fetma 
(Alanna, Christensen, Holst, Lafarrère, Gluud, Vilsboll & Knop 2013).  
 
Möss som saknar K-celler eller GIP-receptorn är skyddade mot fetma inducerad av 
fettrik diet. I normalt tillstånd reduceras lipider till fria fettsyror och 
monoacylglycerider som sedan absorberas av celler i tunntarmens lumen där de sätts 
ihop till triglycerider med hjälp av olika enzym. Triglyceriderna packas sedan i 
kylomikroner som frisätts i lymfkärlen. Störningar eller fel på denna väg hindrar 
GIP-sekretion från K-celler men har ingen effekt på utsöndringen av GLP-1 eller 
PYY från L-celler, vilket innebär att bildningen av kylomikroner är viktig för GIP 
sekretionen (Gutierrez-Aguilar & Woods 2011).  
 
 
 

SYFTE 
	  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns något värde av att mäta 
PYY, GIP och OXM vid måltidsstudier. Finns det någon skillnad i plasmanivå före 
och efter en måltid? Finns det någon pålitlig mätmetod? Går det att se skillnader i 
plasmanivåer mellan normalviktiga, överviktiga och obesa? Finns det någon skillnad 
mellan friska och T2DM patienter? 
	  
	  
	  

METOD 
	  
Detta arbete är en litteraturstudie och litteratursökning har utförts i databasen 
PubMed. En sökning genomfördes på PYY and meals. Sökningen gav 81 träffar, men 
när denna begränsades till ”clinical trials”, ”10 years” och ”humans” återstod 29 
träffar. Av dessa valdes fem stycken ut. De som exkluderades var de som hade färre 
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än 25 deltagare, de studier där deltagarna genomgått GBP, studier där PYY 
administrerats till deltagarna, eller där någon form av farmakologisk behandling var 
involverad. 
 
En andra sökning genomfördes på GIP and meals. Denna sökning gav 143 träffar. 
Då sökningen begränsades till att omfatta ”clinical trials”, ”10 years” och ”humans” 
återstod 26 träffar. Av dessa valdes fyra studier ut. De som exkluderades var de som 
hade färre än 25 deltagare, och de studier som innehöll någon form av farmakologisk 
behandling.  
 
Den tredje sökningen, på OXM and meals, gav en träff. Denna artikel var dock ej av 
intresse eftersom den inte var gjord på människor, utan handlade bland annat om 
vagusstimulering på möss och hur tarmhormonerna påverkas av detta. Nytt försök 
gjordes på oxyntomodulin and meals, vilket resulterade i tre träffar. En av träffarna 
var samma som ovan nämnda, en träff var en review-artikel och den tredje omfattade 
deltagare som hade duodenalsår. Ytterligare en sökning på Oxyntomodulin gav 274 
träffar. Sökningen begränsades till ”clinical trials”, ”10 years” och ”humans”, vilket 
gav sex träffar. Ingen av dessa träffar var aktuella för detta arbetets syfte, eftersom de 
innefattade deltagare som genomgått GBP, fått administrering med OXM eller med 
någon annan typ av peptid. En av studierna var genomförd på friska personer, men 
syftet med denna studie var att jämföra om det fanns någon skillnad mellan personer 
som jobbar dagtid jämfört med de som jobbar natt. Sökningen utökades och fick 
obegränsad tidsram, vilket resulterade i 10 träffar. Där fanns dock ingen artikel av 
intresse eftersom de inte redogjorde för plasmanivåer av OXM före och efter måltid 
utan hade annat syfte. För att få en uppfattning om mätbarheten av den endogena 
plasmanivån av OXM och se om det finns eventuella skillnader valdes artikeln om 
personerna som jobbar dag respektive natt.  
 
Endast de delar i artiklarna som behandlar PYY, GIP och OXM kommer att 
redovisas i detta arbete.  
 
 
 

RESULTAT 

Studie 1 – Palmitic acid in the sn-2 position decreases glucose-
dependent insulinotropic polypeptide secretion in healthy adults 
(Filippou, Berry, Baumgartner, Mensink & Sanders 2014) 

Syfte 
	  
Syftet var att undersöka om dietära triglycerider (TAG) som innehåller palmolja i  
sn-2 position kan försämra insulinfrisättning och därmed öka plasmaglukos. I 
undersökande syfte mättes även koncentrationen av tarmhormonerna GIP och PYY.  
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Studiedesign 
	  
50 friska vuxna (25 män och 25 kvinnor, 18-45 år, BMI 20-35 kg/m2 och normalt 
blodtryck <140/90 mm Hg) rekryterades bland studenter och personal på King´s 
College London (Storbritannien) och Maastricht University (Nederländerna). 
Exklusionskriterier var: hjärtsjukdom, >20 % risk för utveckling av kardiovaskulär 
sjukdom inom 10 år, diabetes mellitus, cancer, pankreatit, lever- eller njursjukdom, 
användning av lipid- eller blodtryckssänkande läkemedel, tidigare drog- eller 
alkoholmissbruk, plasmakolesterol > 7,8 mmol/l, och plasma TAG > 3 mmol/l. 
Studien var randomiserad och dubbel-blindad med cross-over design för att utvärdera 
fyra olika testmåltider med en veckas mellanrum. Varje måltid bestod av en muffins 
och en milkshake som innehöll vardera 846 kcal, 14 g protein, 85 g kolhydrater och 
50 g av en av de fyra olika fetterna som testades. Fetterna var inbakade i muffinsen 
och bestod av ister (lard), high oleic sunflower (HOS) oil (control), native palm olein 
(PO) och interesterifierad palm olein (IPO). Kvällen före varje testmål fick 
deltagarna en standardiserad fett-snål måltid. Ingen mat eller dryck, förutom vatten, 
fick intas efter klockan 22.00. Deltagarna skulle också undvika ansträngande träning 
dagen innan. Under testdagen fick deltagarna en kanyl i armen och blodprov togs. 
Därefter fick testmålet ätas under 10 min och ytterligare blodprover togs 15, 30, 60, 
90, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420 och 480 minuter efter att testmålet avslutats. 
Rapporten redovisar data från de tre första timmarna.   

Analytisk metod 
	  
Prov för GIP och PYY samlades upp i 4 ml etylendiamintetraättiksyra (EDTA) 
vacutainers som innehöll 100 µl trasylol (10000 KIU/ml, Nordic Pharma Ltd., 
Reading, UK) och hölls på is i 15 min, varpå de centrifugerades och förvarades i  
-80 °C till analys med sandwich-ELISA och RIA kit (Linco Reserach, St Charles, 
MO, USA).   
 

Resultat  
	  
Både GIP och PYY ökade efter intag av samtliga fyra måltider, resultatet av 
måltidsförsöket med solrosolja (kontroll) redovisas i tabell 1. Det gick att se en 
signifikant måltid- och tidsinteraktion för GIP (p<0,0001). Det fanns en signifikant 
interaktion mellan kön, måltid och tid (p = 0,043) för de postprandiala ändringarna i 
plasmanivå för PYY. Kvinnor hade större ökning de första 30 minuterna. Både GIP 
och PYY hade sina högsta plasmakoncentrationer efter 120 minuter, varefter dessa 
sakta började avta. 
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Tabell 1: Förändringar av GIP-koncentration och PYY-koncentrationen i plasma efter intag av måltid. 
Geometriskt medelvärde (GM) hos män (n = 25) och kvinnor (n = 25) efter intag av måltid 
innehållande 50 g solrosolja (kontrollgrupp). Avlästa värden från figur Filippou et al (2014).  
 
Tid (min) GIP (ng/l) PYY (ng/l) 

0 40 56 

15 190 69 

30 350 73 

60 430 75 

120 480 78 

180 450 72 

 
 
 

Studie 2 – Contribution of gastroenteropancreatic appetite hormones 
to protein-induced satiety (Belza, Ritz, Sörensen, Holst, Rehfeld & 
Astrup 2013) 

Syfte 
	  
Syftet med studien var att undersöka mekanismerna som är ansvariga för 
mättnadseffekten av protein i tre måltider som hade likvärdigt kaloriinnehåll men 
varierande proteininnehåll. Syftet var också att undersöka om det fanns något  
dos-respons svar av protein på aptitreglerande hormon och peptider och förändringar 
i ad libitum energiintag.  

Studiedesign 
	  
13 normalviktiga (BMI: 19,1-24,8 kg/m2) och 12 överviktiga-obesa (BMI: 25,2-37) 
för övrigt friska, unga, danska män deltog i studien. De var icke-rökare, icke-
atletiska och använde sig inte utav någon medicin. Deltagare exkluderades om de 
hade blodtryck > 150/90 mm Hg eller led av metabolisk eller psykisk sjukdom. 
Studien var randomiserad, dubbel-blindad med cross-over design där en washout-
period på minst 4 veckor användes för att testa tre olika måltider med varierande 
proteininnehåll. De tre måltiderna innehöll ungefär samma mängd kalorier (717 eller 
955 kcal/måltid), beroende på deltagarens vikt, men hade olika proteininnehåll: 1) 
normal-protein måltid (NP) med 14 % av energin från protein, 2) medium-hög-
protein måltid (MHP) med 25 % av energin från protein, och 3) hög-protein måltid 
(HP) med 50 % av energin från protein. Deltagarna fick inte äta efter kl. 20 kvällen 
före testdagen. De skulle avstå från hård träning 36 h före testdag och inte inta någon 
form av läkemedel eller alkohol 48 h före testdag. Kl. 19 kvällen före testdag skulle 
de äta en standardiserad kvällsmåltid i form av pasta Bolognese: 1075 kcal. På 
testdagen togs fasteplasmavärde, och därefter fick deltagarna 15 minuter på sig att 
äta försöks-måltiden. 15 minuter efter påbörjande av måltiden togs ett andra 
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blodprov, vilken följdes av ytterligare prover vid 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 och 
240 min efter måltidsstarten. Testet höll på i 4 timmar. Under hela försöket fick 
deltagarna även värdera sina hungerkänslor genom att fylla i visual analog scales 
(VAS).  
 

Analytisk metod 
	  
Vid analys av GIP och PYY användes RIA (tracer Perkin Elmer Inc respektive  
PYY-67HK, Merck Millipore).  
	  

Resultat 
	  
Måltiden med normalt proteininnehåll gav en ökning av PYY som nådde en platå 
efter 60 min, med en liten topp vid 120 min. GIP ökade snabbt de första 30 min, hade 
en liten topp vid 60 minuter varefter det sakta började avta i koncentration, tabell 2. 
 
 
Tabell 2: Medelvärdeskoncentrationer av GIP och PYY (n = 25; medelvärde ±SD ålder: 29,7 ± 8,7 år; 
BMI 25,8 ± 4,7 kg/m2) efter intag av NP. Avlästa värden från figur Belza et al (2013).  
 

Tid (min) 
GIP 
(pmol/l) 

PYY 
(pmol/l) 

0 10 0 
30 70 8 
60 73 15 
90 69 14 
120 68 17 
150 57 15 
180 50 15 
240 36 6 

 
 
 

Studie 3 – Pork, beef and chicken have similar effects on acute satiety 
and hormonal markers of appetite (Charlton, Tapsell, Batterham, 
Thorne, O´Shea, Zhang & Beck 2011) 

Syfte 
	  
Studiens syfte var att jämföra vilken effekt intag av griskött, oxkött och kycklingkött 
har på akut mättnad och aptitreglerande hormonrespons.  
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Studiedesign 
	  
38 premenopausala kvinnor mellan 18-50 år, BMI mellan 18-39 kg/m2 och för övrigt 
välmående deltog i studien. Deltagarna rekryterades via annonser och institutionella 
e-mail i Wollongong området, Australien. Exklusionskriterier var allvarlig sjukdom 
inklusive diabetes, rökning, gravida, ammande och känd födoämnesallergi, speciell 
diet/återhållsamhet av matintaget, oregelbunden menstruationscykel och de som hade 
problem med att konversera på engelska. När studien startade deltog 30 stycken, tre 
hade ångrat sig och fem hade svårigheter att hinna med studien. Varje kvinna var i 
samma fas i sin menstruationscykel under testdagarna. Deltagarna fick äta tre olika 
måltider som innehöll olika sorters kött (gris, biff eller kyckling) i randomiserad 
ordning. Måltiderna innehöll samma mängd energi och totalt proteininnehåll. 
Förutom att deltagarna skulle vara fastande i 12 h före testet, skulle de även avstå 
från alkohol och träning i 24 h före testet. Alla deltagarna fick äta samma måltid 
kvällen före försöket. På testdagen togs fasteplasmavärde på samtliga och deltagarna 
fick äta sin måltid under 20 minuter. Därefter togs blodprover 15, 30, 60, 90, 120 och 
180 min efter att måltiden avslutats. Efter varje provtagning fick även deltagarna 
skatta sin hunger och mättnad med hjälp av VAS-formulär. Efter sista blodprovet 
(180 min) fick deltagarna en ad libitum buffé som de fick inta under 30 min. Efter att 
de lämnat forskningslabbet fick de föra protokoll på vad de åt resten av dagen. 
Tarmhormonerna analyserades för de första 17 deltagarna som avslutade sin studie.  

Analytisk metod 
	  
Plasma för analys av tarmhormoner samlades upp i provrör innehållande EDTA och 
som var behandlade med 90 µl 100mg/ml Roche Pefabloc (Cat.#11 429868 001). 
PYY analyserades med hjälp av Milliplex Gut hormone kit (Cat# HGT-68K 
Millipore Billerica, MA, USA) enligt tillverkarens rekommendationer. 
 

Resultat 
	  
Peptide tyrosine tyrosine ökade svagt efter samtliga måltider, tabell 3. Det fanns 
ingen specifik topp, utan beroende på vilken typ av kött det rörde sig om så låg 
maximala plasmakoncentrationen mellan 60-120 min. Det gick att se en signifikant 
högre area under kurva (AUC) för griskött jämfört med kyckling. 
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Tabell 3: Förändring i medelvärde över PYY koncentration över tid för de tre testmåltiderna. Avlästa 
värden från figur Charlton et al (2011). 
 

Tid 
(min) 

PYY (pg/ml) 
Gris1 Biff1 Kyckling1 

0 80 82 67 
15 84 90 78 
30 93 94 77 
60 91 96 78 
90 97 95 79 
120 97 94 80 
180 94 92 78 

1 n = 17  
 
 
 

Studie 4 – Effect of alginate on satiation, appeptite, gastric function, 
and selected gut satiety hormones in overweight and obesity (Odunsi, 
Vázquez-Roque, Camilleri, Papathanasopoulos, Clark, Wodrich, 
Lempke, McKinzie, Ryks, Burton & Zinsmeister 2010)  

Syfte 
	  
Syftet med studien var att utvärdera effekten av CM3 alginat (kosttillskott avsett för 
viktminskning) på gastrointestinal motilitet, aptit, mättnad och gastrointestinala 
mättnadshormoner i överviktiga och obesa.  

Studiedesign 
	  
48 friska, frivilliga män och kvinnor (ålder 18-65 år), med övervikt eller fetma deltog 
i studien. Detta var en randomiserad och placebo-kontrollerad studie. 
Exklusionskriterer var kroppsvikt över 137 kg, tidigare bukoperation, tidigare 
kronisk gastrointestinal sjukdom, systemisk sjukdom eller läkemedel som kan 
påverka gastrointestinal motilitet, läkemedel som påverkar aptit eller absorption, 
obehandlad psykisk dysfunktion, alkoholism, intag av läkemedel sju dagar före 
försöket (med undantag för p-piller, östrogenersättning, tyroxinersättning och 
enstaka användning av smärtlindrande) och hetsätning. Deltagarna fick inta tre 
kapslar av CM3 alginat (rekommenderad dos från tillverkaren) eller matchande 
placebokapslar 30 min före den dagliga huvudmåltiden i en vecka. Under dag 8-10 
ökades dosen till sex kapslar som skulle intas 30 min innan mätning av 
magsäckstömning, distension av magsäcken och mättnad (inklusive hormoner) 
utfördes. 
När mättnadstest skulle utföras (dag 8, 9 eller 10) fick deltagaren lämna blodprov 15 
minuter före intag av näringsdryck, 0 minuter (när intag av näringsdryck startade) 
samt 15, 30, 45, 60, 120 och 180 minuter efter att näringsdrycken börjat intas. 
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Näringsdrycken innehöll 1 kcal/ml (11 % fett, 73 % kolhydrater och 16 % protein) 
och skulle drickas med konstant hastighet, 30ml/min. Mättnadskänsla beskrevs 
genom att deltagarna fick fylla in en skala på 0-5. Deltagarna skulle mäta tiden till 
varje nivå och sluta dricka när det nått 5. Då dokumenterades hur mycket de druckit, 
d.v.s. hur mycket kalorier de fått i sig. 30 min efter att de slutat dricka fick deltagarna 
beskriva sin mättnadskänsla och andra symtom med hjälp av VAS-formulär. 
 

Analytisk metod 
	  
Peptide tyrosine tyrosine mättes genom RIA (Linco Research, St Louis, MO).  
	  

Resultat 
	  
Det fanns inte någon signifikant skillnad i postprandial PYY-koncentration (AUC) 
mellan de som fått alginat jämfört med de som fått placebo, tabell 4.  
 
 
Tabell 4: AUC för postprandial respons i plasma av PYY, avlästa värden från figur Odunsi et al 
(2010). 
 
PYY (pg/ml-min) 
Alginat Placebo 
150 130 
 
 
 

Studie 5 – Increased carbohydrate induced ghrelin secretion in obese 
vs. normal-weight adolescent girls (Misra, Tsai, Mendes, Miller & 
Klibanski 2009) 

Syfte 
	  
Studiens syfte var att undersöka postprandial respons av aktivt ghrelin och PYY3-36 
på frukost med högt innehåll av fett, kolhydrat eller protein hos obesa och 
normalviktiga tonåringar.  
 

Studiedesign 
	  
26 tonåriga flickor (13 obesa och 13 normalviktiga) i åldern 12-18 år inkluderades i 
studien. De med fetma hade BMI mellan 25,4 – 49,0 kg/m2 och de normalviktiga 
hade BMI mellan 18,2 – 25,3 kg/m2. Exklusionskriterier var graviditet, rökning, 
läkemedelsanvändning som påverkar aptit, tidigare eller pågående ätstörningar, 
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bariatrisk operation och signifikanta förändringar i vikt (> 2kg) de senaste tre 
månaderna. För att få delta krävdes också normalt TSH, fasteglukosvärde < 7 
mmol/l, 2-h postglukosvärde på < 11,1 mmol/l och hematokrit > 30 %. Deltagarna 
rekryterades genom massmail till förskrivare och annonsering inom Partners 
HealthCare Network.  
 
Deltagarna fick vid tre olika tillfällen inta fettrik frukost, kolhydratrik frukost eller 
proteinrik frukost, med 1-4 veckors mellanrum. Sammansättningen på frukostarna 
var 60-65 % fett, protein eller kolhydrat och resten delat på de två övriga 
makronutrienterna. På försöksdagen skulle de komma till kliniken på fastande mage 
och provtagning började efter att frukostbrickan tagits fram till deltagarna. 
Provtagning skedde 15 min före intag av frukost, 0 min (när deltagaren började äta) 
och därefter var 20:e min och avslutades 1 h efter lunch, totalt 5 h och 15 min. Vid 
varje provtagning fyllde deltagarna i VAS. Frukosten skulle intas under 30 min. 4 h 
efter frukost erbjöds deltagarna en standardlunch, där de fick instruktionen att äta så 
mycket de ville. Frukostens kaloriinnehåll var baserad på 25-30 % av metaboliska 
behov, vilket uppskattades vara ett typiskt kaloriinnehåll för en frukost.  
 

Analytisk metod 
	  
För att analysera PYY3-36 användes RIA (Phoenix Pharmaceuticals, Belmont, CA).  
 

Resultat 
	  
Procentändring (%Δ) i PYY3-36 efter intag av den fettrika frukosten, var lägre hos 
flickorna med fetma jämfört med de normalviktiga. De med fetma hade allmänt lägre 
PYY3-36-nivå under de 4 timmarna efter den fettrika frukosten jämfört med de 
normalviktiga (P=0,01). Förändringarna i PYY3-36-nivå korrelerade omvänt med BMI 
och subkutan fettväv. Det gick inte att se någon signifikant skillnad mellan 
grupperna efter den kolhydratrika och proteinrika frukosten. 
 
 
 

Studie 6 – Postprandial gallbladder emptying in patients with type 2 
diabetes: potential implications for bile-induced secretion of glucagon-
like peptide 1(Sonne, Rehfeld, Holst, Vilsbøll, & Knop 2014) 

Syfte 
	  
Hypotes var att patienter med långvarig T2DM karaktäriseras av minskad 
postprandial gallblåsekontraktion och som konsekvens av detta, minskad aktivering 
av den G-proteinkopplade receptorn TGR5 i intestinala mukosan. Detta resulterar i 
försämrad GLP-1 respons jämfört med de utan T2DM. Enligt denna hypotes, ska inte 
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en försämring av postprandial GLP-1-frisättning, som sker efter fettrik måltid hos 
patienter med T2DM, inträffa efter en måltid med lågt fettinnehåll eller av oralt intag 
av glukos, eftersom de inte stimulerar gallblåsan i samma utsträckning.  
 

Studiedesign 
	  
15 deltagare som under cirka 7,5 år haft icke-insulin-beroende diabetes, och 15 
deltagare utan diabetes, ålder-, kön-, och BMI-matchade mot de med diabetes, deltog 
i studien. Av de som hade diabetes behandlades fyra med endast dietära åtgärder, åtta 
med metformin och tre med sulfonylurea. I sju dagar före testet skulle de inte ta sina 
diabetesläkemedel. Exklusionskriterier var akut eller kronisk sjukdom (inklusive 
hyperkolesterolemi), sjukdom i gallblåsa, medicinering av något slag som inte kunde 
ha ett uppehåll på 12 h, närstående släkting med diabetes (kontrollgrupp) eller 
upprepade abnorma värden i hemoglobin, plasma leverenzymer, 
kreatininkoncentration eller albumin: kreatinin förhållande i urinen.  
Vid dagen för försöket skulle deltagarna vara fastande i 10 h och inte ha tränat hårt 
de närmsta 12 h. Försöket utfördes under fyra tillfällen med minst 48 h emellan och 
bestod av 75 g oral glukostoleranstest (OGTT) och tre drinkar med 500 kcal: i) 2,5 g 
fett ii) 10 g fett och iii) 40 g fett.  
Blodprov togs 20, 10 och 0 minuter före och 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 och 240 
minuter efter intaget av OGTT eller måltidsdrycken.  
 

Analytisk metod 
	  
Blodet för analys av GIP, samlades upp i rör innehållande EDTA och DPP4-inhibitor 
(valine pyrrolidide 0,01mmol/l). Proven centrifugerades i 20 minuter vid 4 °C och 
förvarades sen i – 20 °C. Plasmakoncentrationen av GIP analyserades sedan med 
RIA.  
 

Resultat 
	  
Plasmakoncentrationer, både AUC-värde och topp för GIP visade sig vara 
jämförbara för diabetesgruppen och kontrollgruppen. Den fettrika måltiden gav störst 
topp och iAUC-värde hos båda grupperna. GIP ökade med ökat fettinnehåll, tabell 5. 
Diabetesgruppen fick också sin topp tidigare (∼ 30-60 min) jämfört med 
kontrollgruppen som fick sin topp något senare (∼ 90 min).  
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Tabell 5: Plasmakoncentration (iAUC) GIP efter OGTT och de tre måltidsdryckerna. Modifierad 
tabell från Sonne et al (2014). Data uttrycks i medelvärde ± S.E.M  
 
                          iAUC 0-240 min (pmol/l - min) 
  T2DM Kontroll p-värde 
OGTT 5033 ± 674 5921 ± 472 0,29 
Låg-fett1 9478 ± 1169 10380 ± 647 0,50 
Medium-fett2 10480 ± 1100 11863 ± 581 0,28 
Högt-fett3 11035 ± 1210 13297 ± 729 0,12 
rmANOVA* (p) < 0,0001 < 0,0001   

1) (2,5 g fett, 107 g kolhydrater, 13 g protein), 2) (10 g fett, 93 g kolhydrater, 11 g protein), 3) (40 g 
fett, 32 g kolhydrater, 3 g protein).  
* repeated measures ANOVA 
 
 
 

Studie 7 – Effect of low- and high-glycemic load on circulating 
incretins in a randomized clinical trial (Runchey, Valsta, Schwarz, 
Wang, Song, Lampe, & Neuhouser 2013) 

Syfte 
	  
Syftet med studien var att bedöma effekten av hög- och lågglykemiska 
belastningsdieter på både faste och postprandiala koncentrationer av glukos, insulin 
och inkretinhormoner, och att undersöka effekter på fettväven.  
 

Studiedesign 
	  
Denna studie var en del av en annan större studie med 84 deltagare, varav 20 stycken 
deltog i denna del. Deltagarna som skulle ha BMI mellan 18,5 – 25,0 kg/m2 eller 
mellan 28,0 – 39,9 kg/m2, rekryterades från Seattleområdet. Exklusionskriterier var 
dietrestriktioner, sjukdom diagnostiserad av läkare eller läkemedel som påverkar 
metabolism, graviditet eller amning, användning av tobak eller hög konsumtion av 
alkohol, och fasteglukos > 5,56 mmol/l.   
 
Genom cross-over design fick deltagarna testa hög- och lågglykemiska 
belastningsdieter, i 28 dagar för vardera, med en wash-out period på 28 dagar.  
Postprandiala prover togs sista dagen i varje försöksperiod. Måltiderna 
representerade realistiska hög- och lågglykemiska dieter med liknande innehåll av 
energi och makronutrienter (15 % energi från protein, 30 % från fett och 55 % från 
kolhydrater) men skiljde sig i avseende på glykemisk belastning. Dieterna skilde sig i 
fiberinnehåll (28g/dag i högglykemisk och 55g/dag hos lågglykemisk). Måltiderna 
var anpassade till varje deltagares energibehov. Vid postprandial testning dag 28 
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skulle deltagarna äta antingen en högglykemisk frukost eller en lågglykemisk 
frukost, beroende på vilken diet de ätit.   
På testdagen var deltagarna fastande sedan 12 timmar. Blodprov togs när frukosten 
började intas, och därefter 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 och 240 min efter frukost.  
 

Analytisk metod 
	  
Blodet samlades upp i provrör med tillsatt DPP4-inhibitor och förvarades i  
– 80 °C. Total GIP mättes på Public Health Science Biomarker Lab genom Human 
GIP (total) Elisa kit (Millipore EZHGIP-54K).	  

Resultat 
	  
Det fanns ingen skillnad i fasteplasmavärde av GIP mellan de båda grupperna. 
Högglykemisk frukost ledde till statistiskt signifikant högre postprandial 
koncentration av GIP (högre iAUC GIP observerades hos 14 av 16 deltagare, p < 
0,01), tabell 6. GIP koncentrationerna skilde sig inte mellan de med fetma och de 
normalviktiga. GIP hade högst koncentration vid 120 minuter för båda grupperna.  
 
 
 
Tabell 6: Medelvärdeskoncentrationer av faste- och postprandial plasma-GIP efter högglykemisk resp 
lågglykemisk frukost. Avlästa värden från figur Runchey et al (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tid (min) 
GIP (pg/ml) 
Högglykemisk Lågglykemisk 

0 50 50 
30 320 230 
60 340 260 
90 370 280 
120 390 300 
180 290 220 
240 190 120 
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Studie 8 – Effects of a meal rich in 1,3-diacylglycerol on postprandial 
cardiovascular risk factors and the glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide in subjects with high fasting triacylglycerol concentrations 
(Shoji, Mizuno, Shiiba, Kawagoe & Mitsui 2012) 

Syfte 
	  
Syftet med studien var undersöka effekten av diacylglycerol (DAG) olja på 
postprandial lipemi, glykemi och inkretinsvar hos personer med höga 
fastekoncentrationer av triacylglycerol (TAG).  
 

Studiedesign 
	  
11 kvinnor och 31 män med fasteserumvärde av TAG på 1,36 - 2,83 mmol/l 
rekryterades från Kantoregionen i Japan. Exklusionskriterier var sjukdom som 
påverkar lipidmetabolismen, användning av antihyperlipidemiska eller 
antihyperglykemiska läkemedel, eller intag av mat som påverkar lipid- eller 
glukosmetabolismen och premenopausala kvinnor. Studien var randomiserad, 
dubbel-blindad med en cross-over design, och en wash-out period på två veckor.  
Vid dagen för testmåltiden skulle deltagarna varit fastande i 12 h och inte druckit 
alkohol det senaste dygnet. Tre dagar innan testdagen skulle deltagarna skriva ner 
vad de åt. Testmåltiderna bestod antingen av 10 g DAG eller 10 g TAG i form av 
majonnäs. Därtill ingick smörgås, räkor, sallad, soppa och te. Totalt bestod måltiden 
av 500 kcal (30,3 g protein, 18,6 g fett och 50,1 g kolhydrater).  
Blodprover togs före intag av måltid och 30, 120, 180, 240 och 360 minuter efter 
intag av måltid. 
 

Analytisk metod 
	  
Blod centrifugerades i 15 min vid 4 °C. Total koncentration GIP i plasma 
analyserades med ELISA-kit (Millipore Corp., Bedford, MA, USA). Proven 
analyserades av SRL Inc. (Tokyo, Japan).  
 

Resultat  
	  
Vid dagen för testmåltid uppfyllde inte 15 deltagare TAG-nivån, och därför är 26 
deltagare inkluderade i resultatet. Medelvärdet av GIP efter intag av DAG-måltid var 
signifikant lägre jämfört med TAG-måltid, tabell 7. Toppkoncentrationen av GIP 
nåddes vid omkring 30 min för båda måltiderna.  
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Tabell 7: Medelvärdesändring i postprandiala koncentrationer av GIP (pmol/l) efter intag av 
testmåltid. N=26. Modifierad tabell från Shoji et al (2012). 
  0 min 30 min 120 min 180 min 240 min 360 min iAUC 
DAG 13,4 113 101,5 60,4 36,7 17 298,3 ± 117,4 
TAG 11,8 113,4 110,4 63,9 36 16,2 318,8 ± 107,0 
 
 
 

Studie 9 – Appetite-regulating hormones from the upper gut: disrupted 
control of xenin and ghrelin in night workers (Schavo-Cardozo, Lima, 
Pareja & Geloneze 2012) 

Syfte 
	  
Syftet med studien var att jämföra nattarbetare med dagtidsarbetare gentemot den 
dynamiska profilen av aptitreglerande hormon såväl som metaboliskt syndrom, 
inflammatoriska markörer, kroppssammansättning, dietsammansättning och kvalitet 
på sömn.  

Studiedesign 
	  
Studien bestod av två grupper, en grupp med 12 kvinnliga dagtidsarbetare och en 
grupp med 12 kvinnliga nattarbetare. De som deltog var frivillig städpersonal på The 
Hospital of UNICAMP (Brasilien). Inklusionskriterier var kvinna, ålder 20-40 år, 
övervikt (BMI 25-29,9 kg/m2), stabil vikt de senaste tre månaderna och jobbat på 
samma skift de senaste två åren. Exklusionskriterier var graviditet, diabetes, rökning, 
användning av lipidsänkande läkemedel eller systemiska kortiosteroider inom de 
senaste tre månaderna, diagnostiserad eller misstänkt psykologisk sjukdom eller 
användning av psykotropa läkemedel. 
Båda grupperna utförde testet på morgonen efter natt med sömn och12 h fasta. De 
fick inta en måltid innehållande 515 kcal (41,8% fett, 40,7% kolhydrater och 17,5% 
protein). Måltiden skulle ätas under 10 minuter. Blodprov togs 60 och 30 minuter 
före måltid, därefter togs blodprov när måltiden startade (0 min), och 15, 30, 45, 60, 
90, 120, 150 och 180 minuter efter måltidsstart.  
 

Analytisk metod 
	  
Blod samlades upp i rör med EDTA. K3 och aprotinin för analys av PYY3-36 och 
OXM. Proverna förvarades i -80 °C. PYY3-36 och OXM analyserades med ELISA 
(Phoenix Pharmaceuticals, Inc., Burlingame, CA).  
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Resultat 
	  
Det gick inte att se någon signifikant skillnad av frisättning av OXM och PYY3-36 
mellan de båda grupperna, tabell 7.  
 
 
Tabell 7: Koncentration (median-värde) (a) PYY3-36 och (b) OXM efter måltid hos dagtidsarbetare 
och nattarbetare.  Avlästa värden från figur Schiavo-Cardozo et al (2012).  
 

(a)   PYY3-36 (ng/ml) (b)   OXM (ng/ml) 

	  
Tid (min)  Dagtid Nattid 

	  
Tid (min) Dagtid Nattid 

	  
-60 1 0,9 

	  
-60 41 30 

	  
-30 1,02 1 

	  
0 31 45 

	  
0 0,97 0,99 

	  
30 28 40 

	  
30 1 0,9 

	  
60 58 53 

	  
60 1,1 0,9 

	  
120 63 46 

	  
120 1 0,95 

	  
180 35 58 

	  
180 1 1.02 
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DISKUSSION  
	  
Det finns en mängd olika gastrointestinala hormoner som frisätts postprandialt. Då 
övervikt och fetma drabbar allt fler, pågår mycket forskning kring aptitreglerande 
hormon. Om forskningen så småningom resulterar i t ex behandlingsalternativ i form 
av hormonbehandling som leder till minskat matintag och reducerad vikt, skulle det 
hjälpa en stor mängd människor. I denna litteraturstudie av nio artiklar studerades 
hur PYY, GIP och OXM utsöndras postprandialt.  
 
Peptide tyrosine tyrosine 
Peptide tyrosine tyrosine frisätts från endokrina L-celler i gastrointestinala trakten, 
speciellt av L-cellerna i colon och rektum (Hameed, Dhillo & Bloom 2009). PYY 
mättes i fem artiklar. Oavsett näringsämne och vikt så ökar plasma-PYY efter måltid, 
men frisättningen tycks öka mer av vissa näringsämnen. Enligt Cooper et al (2009) 
påverkas PYY-frisättningen starkast av fett och protein.   
 
Studie 1 visade en signifikant postprandial ökning av PYY vid intag av måltider 
innehållande TAG med olika mängd palmolja i sn-2-position. Peptide tyrosine 
tyrosine-halten var starkt tidsberoende, och påverkades också av försökspersonernas 
kön. Kvinnorna visade störst ökning de första 30 minuterna efter måltid. I studie 5 
gick det att se en signifikant skillnad på PYY-frisättningen efter en fettrik frukost, 
där de obesa tonårsflickorna hade lägre procentuell ändring av PYY-nivå i blodet 
jämfört med de normalviktiga. De obesa flickorna åt också betydligt mer vid lunch 
än de normalviktiga efter den fettrika frukosten, däremot var det ingen skillnad i 
intag efter den proteinrika frukosten. Fasteplasma-värdet var detsamma för de obesa 
och normalviktiga, och därför föreslår Misra et al (2009) att ändring av PYY3-36 efter 
måltid förutser efterföljande matintag bättre än den absoluta nivån av detta hormon. 
Det finns studier på vuxna som visar lägre total-PYY AUC hos obesa vuxna jämfört 
med kontroll efter intag av blandad buffé (Batterham et al 2003). Även intag av 
kolhydratrik mat och fettrik mat visar lägre total-PYY AUC hos vuxna med fetma 
(Essah et al 2007). Det ser alltså ut att finnas vissa skillnader i PYY-responsen hos 
barn och vuxna och hos överviktiga och normalviktiga. Studie 2 visade att 4 h-
responsen på PYY3-36 var dosberoende av protein. Ju mer protein måltiden innehöll 
desto högre PYY-respons. Dessa resultat har även andra studier kommit fram till 
(Hochstenbach-Waelen, Veldhorst, Nieuwenhuizen, Westerterp-Plantenga & 
Westerterp 2009; Leidy, Armstrong, Tang, Mattes & Campell 2010). Dock rör det 
sig om väldigt mycket protein, då den lägsta halten protein i denna studie motsvarar 
ett normalt proteinintag vid en måltid. Studie 3 kunde dessutom visa på en 
signifikant högre AUC för griskött jämfört med kyckling, vilket kanske skulle betyda 
att den kan vara en fördel att äta griskött framför kyckling. I studie 4 gick det inte att 
bevisa att Alginat skulle ha någon påverkan på PYY-frisättningen, det förändrade 
inte postprandiala nivån av PYY jämfört med kontroll.  
 
I samtliga studier där PYY mättes gick de inte att se någon skillnad i koncentration i 
PYY i fasteplasmavärdet mellan deltagarna, vilket tyder på att det är det 
postprandiala svaret som skiljer sig mellan olika individer och beroende på vad de 
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äter. Det finns dock litteratur som visat att obesa individer har lägre 
fasteplasmanivåer av PYY (Cooper 2014). Toppkoncentrationen av PYY har i dessa 
studier varit efter cirka 90 till 180 minuter efter måltid, varefter det sakta börjat avta 
igen.  
 
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide frisätts från endokrina K-celler i 
framförallt duodenum och proximala jejunum (Campbell & Drucker 2013). 
Frisättningen av GIP som sker bara minuter efter intag av mat, stimuleras mest av 
fett och kolhydrater (Phillips & Prins 2012). Glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide-frisättningen studerades i fem av studierna. Studie 1, 6 och 8 undersökte 
fettets påverkan på GIP-frisättningen. Postprandial ökning av plasma-GIP var lägre 
efter måltid innehållande späck eller interestifierad palmolja jämfört med solrosolja 
och palmolja. Det gick inte att se någon skillnad mellan kön. Fettets TAG-struktur 
kan ha betydelse för GIP-frisättningen. I studie 8 jämfördes måltider rika på TAG 
resp. DAG, där intaget av DAG gav signifikant lägre GIP iAUC jämfört med TAG.  
Detta tyder på att fett-inducerad GIP-frisättning hänger ihop med 
kylomikronbildningen i den intestinala mucosan, och den försämrade GIP-frisättning 
kan tillskrivas försämrad kylomikronbildning (Shoji et al 2012). Störningar i 
kylomikronbildning hindrar GIP-sekretion från K-celler men har ingen effekt på 
utsöndringen av GLP-1 eller PYY från L-celler, vilket innebär att bildningen av 
kylomikroner är viktig för GIP sekretionen (Gutierrez-Aguilar & Woods 2011). Ju 
mer fett måltiden innehåller desto högre frisättning av GIP (Sonne et al 2014). Detta 
gick att se hos både deltagare med T2DM och hos kontrollgruppen. De olika fettrika 
måltiderna gav samma frisättningsmönster hos diabetiker och friska, förutom hos den 
mest fettrika måltiden. Där fick de med T2DM sin GIP-peak något tidigare (30-60 
min) jämfört med kontrollgruppen (90 min). Det finns inga konsekventa resultat hos 
GIP-frisättningen hos T2DM. Studier som jämfört GIP-frisättning hos T2DM har 
observerat minskad frisättningen av GIP, normal GIP-frisättning och ökad 
frisättning, och Sonne et al (2014) menar att studierna är svåra att jämföra eftersom 
bara ett fåtal utvärderar inkretinresponsen efter både OGTT och måltid hos T2DM 
och matchad kontroll. I studie 2 gick det inte att påvisa någon dosberoende skillnad 
av protein-intag på GIP-frisättning. Vid jämförelse vid olika tidpunkter var GIP 
koncentrationen lägre efter intag av måltid med högt proteinintag jämfört med 
normalt- och medelhögt protein-intag. Vid 240 minuter fanns det ingen skillnad 
längre. En förklaring till den lägre frisättningen av GIP vid måltid med högt 
proteininnehåll kan vara att GIP-frisättningen inte stimuleras lika starkt av protein 
som utav kolhydrater (Belza et al 2013). Studie 7 påvisade att en månads intag av 
hög-glykemisk resp. låg-glykemisk diet inte gav någon skillnad i fasteplasmavärde 
av GIP, däremot gav hög-glykemisk akut måltid en signifikant högre postprandial 
koncentration av GIP. Förutom att det ena målet var lågglykemiskt och det andra 
högglykemiskt, skiljde sig fiber- och fruktos-innehåll åt. Den lågglykemiska 
måltiden hade högre innehåll av både fiber och fruktos. Det är inte helt klarlagt hur 
fiber och fruktos påverkar inkretinrespons, och därför är det svårt att skilja på 
fiberrelaterad resp. glykemisk-relaterad effekt på GIP (Runchey et al 2012). Fruktos 
har lägre glykemiskt index (GI) jämfört med glukos (Runchey et al 2012). 
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Fruktosinnehållet fick uppskattas på många av råvarorna, och kan därför vara en 
felkälla till mätningarna (Runchey et al 2012).  
 
Frisättningen av GIP är snabb och ökar som mest de första 30 minuterna efter måltid. 
Högst koncentration brukar enligt studierna i detta arbete ligga någonstans mellan 60 
till 120 minuter, varefter det sakta börjar avta.  
 
Oxyntomodulin 
Frisättningen av OXM är proportionell mot intaget kalorier (Haamed, Dhillo & 
Bloom 2009). I studie 9 gick det inte att se någon skillnad i postprandial frisättning 
av OXM och PYY hos nattarbetare vs dagtidsarbetare. Dessa hormon tycks inte 
påverkas av skiftarbete.  
 
Skillnad överviktiga vs obesa vs normalviktiga 
Många av studierna hade både normalviktiga, överviktiga och obesa deltagare. 
Tyvärr var det ingen av dem, förutom studie 5, som redovisade om det fanns några 
skillnader mellan dessa grupper när det gäller frisättning av de aptitreglerande 
hormonen. Det som däremot har gått att påvisa är att samtliga deltagare ligger på 
samma koncentration i fasteplasmavärde, och att det sedan är den postprandiala 
responsen som skiljer sig åt. Det finns studier som påvisar motsatsen till ovanstående 
belägg om att fasteplasmavärde är ungefär samma hos överviktiga och 
normalviktiga. Enligt Batterham et al (2003) korrelerar PYY-nivå negativt till BMI, 
och att fasteplasmavärdet av PYY är lägre hos obesa personer jämfört med 
normalviktiga (Alvarez, Borque, Martinez-Sarmiento, Aparicio, Hernández, 
Cabrerizo & Fernández-Represa 2002) De visar också att PYY-frisättningen är lägre 
postprandialt hos obesa jämfört med normalviktiga, även om de obesa intar en större 
mängd kalorier (Batterham et al 2003). Det har påvisats att GIP frisättningen ofta är 
högre hos individer med fetma. Men den påverkas inte av utvecklingen av fetma-
inducerad glukosintolerans, och i allmänhet är GIP-frisättningen likartad hos 
patienter med T2DM och i vikt-, köns- och åldermatchande kontroller (Holst & 
Deacon 2013).  
 
Skillnad diabetiker vs friska 
Ett av syftena med detta arbete var att undersöka om det finns någon skillnad mellan 
diabetiker och friska när det gäller hormonerna PYY, GIP och OXM. Det var endast 
studie 6 som jämförde T2DM med friska. Där gick det att se att en liten skillnad efter 
intag av fettrik måltid, då diabetesgruppen fick sin GIP-topp tidigare (∼ 30-60 min) 
jämfört med kontrollgruppen som fick sin topp något senare (∼ 90 min). Det kan vara 
sökningen PubMed som varit för snäv för att fånga upp studier på diabetiker, eller så 
finns det inte så många studier gjorda på diabetiker där man mätt dessa hormon.   
 
Analysmetod 
Fyra studier använde sig utav RIA vid analys av hormon och tre använde sig utav 
ELISA. Studie 1 använde sig utav av båda två, ELISA till GIP och RIA till PYY. 
Studie 3 använde sig utav Luminex/xMAP. Det är svårt att jämföra de olika 
analysmetoderna mot varandra då det inte går att jämföra rakt av, på grund av att 
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analyserna är utförda på olika människor. Dock spelar inte det sanna värdet så stor 
roll i detta sammanhang, eftersom skillnader mellan normalviktiga, obesa, T2DM 
och friska ändå lär fångas upp. Analysmetoder ska vara validerade och testade för 
respektive analys och valet av analysmetod är förmodligen en fråga om kostnad och 
tillgång på metod. Enzyme-linked immunosorbent assay är mer tidseffektiv, medan 
en RIA oftast tar flera dygn att analysera.  
	  
Generell diskussion 
De flesta studier som görs på dessa peptidhormoner är relativt småskaliga. Bland 
inklusionskriterierna till detta arbete ingick att studien skulle innehålla minst 25 
deltagare. Detta resulterade i studier som innehöll mellan 25-80 deltagare, vilket 
fortfarande anses som ett relativt litet antal försökspersoner. I två av studierna, studie 
3 och 7, analyserades dessutom inte alla deltagarna med avseende på de intestinala 
hormonen. I studie 3 analyserades tarmhormonerna på de 17 första (av 30) som 
avslutade studien. Orsaken till det står inte nämnd. En anledning skulle kunna vara 
en kostnadsfråga, då dessa analyser är dyra. Studie 7, var en del av en annan studie 
som bestod av 80 deltagare, och i denna del valdes 20 stycken ut. Det är svårt att dra 
slutsatser av små populationer, även om studierna har statistiska metoder som kan 
bevisa skillnader.  
 
Samtliga studier var så kallade akuta studier (med undantag för studie 7), där en 
måltid testas vid ett tillfälle. Begränsning med denna typ av studie är att det inte går 
att se om deltagarna anpassar sig till dieten, det vill säga att kroppen vänjer sig vid 
dieten och inte reagerar lika starkt, eller kanske den reagerar starkare? Studierna 
redovisade i allmänhet en postprandial respons på upp till 4 h. Vid denna tidpunkt 
hade plasmavärdet ännu inte nått ner till fasteplasmavärdet hos samtliga av de 
hormoner detta arbete undersökt. Det skulle vara intressant att mäta under längre tid. 
Hur länge är nivån av hormoner förhöjda i blodet? I samband med detta väcks tankar 
på vad som skulle hända om dessa studier inte utfördes på fastande mage. Skulle det 
ge en annorlunda postprandial respons, som kanske skulle vara något avtrubbad? I 
normala fall är det endast frukostmålet som intas på fastande mage och denna måltid 
brukar generellt vara den minst energirika, och oftast nästintill identiska varje dag.  
Det skulle vara intressant att se hur hormonresponsen ser ut under de andra 
måltiderna under dagen.  
 
Studie 2, 5 och 7 hade en viss styrka eftersom de anpassade sina testmåltider 
kalorimässigt. De anpassade måltidens energiinnehåll till deltagarens kroppsvikt. I de 
andra studierna var testmåltiderna fixerade, och alla deltagare fick lika stor mängd 
kalorier. Detta kan betyda att en normalviktig åt mer än vanligt och en överviktig 
mindre än vanligt. Postprandial respons av GIP och PYY är proportionell mot 
kaloriintag (Asmar 2011; Hameed, Dhillo & Bloom 2009) och detta kan vara 
orsaken till att några studier valde att ha samma kalorimängd till samtliga deltagare. 
Men risken är att den inte avspeglar deltagarens vanliga matintag och det kan ge 
missvisande svar.  
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Oxyntomodulin tycks vara ett hormon som det inte finns så många studier gjorda när 
det gäller den endogena nivån. Däremot tycks det finnas en del studier där OXM 
tillsätts på ett eller annat sätt, dock var syftet med detta arbete att undersöka 
endogena nivåer. Även här kan det vara sökmetoden som gjort att väsentliga studier 
på detta hormon missats. 
 
 
 

SLUTSATS 
	  
Enligt ovanstående studier kan det finnas ett värde i att mäta PYY postprandialt efter 
måltid med högt fett- eller proteininnehåll. Det var efter dessa näringsämnen det gick 
att se starkast ökning postprandialt. Enligt den här litteraturstudien kan mätning av 
GIP vara värdefullt vid intag av fettrik mat men det finns andra studier som visar att 
det reagerar starkt på kolhydrater också (Phillips & Prins 2012). Glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide-frisättningen ökar med ökat fettinnehåll i maten, detta 
gällde på både friska och på personer med T2DM. Glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide–responsen är relativt snabb jämfört med PYY och OXM, och kan därför 
vara en värdefull parameter att mäta, eftersom det ger tidiga mättnadssignaler. Det 
mest intressanta fyndet är att normalviktiga och överviktiga tycks ha samma 
fasteplasmavärde av PYY och GIP, men att det är det postprandiala svaret som 
skiljer sig mellan individer. Detta talar dock emot litteraturen som visat att obesa 
individer har lägre fasteplasmanivåer av PYY (Cooper 2014). Det går att se en viss 
skillnad mellan överviktiga och normalviktiga tonårstjejer i PYY-respons efter fettrik 
måltid. Mer studier behövs för att utvärdera om det finns någon skillnad mellan 
överviktiga och normalviktiga, friska och diabetiker. 
Om det skulle vara nytta med att mäta OXM kan inte detta arbete ge svar på, då det 
inte verkar vara ett vanligt hormon att mäta vid måltidsstudier, vilket lett till att detta 
arbete endast kunnat inkludera en artikel om OXM. Det kan å andra sidan göra det 
till ett spännande och intressant hormon att mäta. Över lag behövs det mer forskning 
kring de endogena gastrointestinala hormonernas roll och dess respons på olika 
födoämnen, kaloriintag och måltidsfrekvens. Pålitliga analysmetoder för mätning av 
GIP, PYY och OXM är RIA och ELISA.  
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