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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i världen de senaste åren. För att behandla dessa tillstånd 

finns idag endast ett godkänt läkemedel och det är orlistat. Liraglutid, som är en långverkande 

GLP-1 analog, kanske kan vara ett alternativ till orlistat. Idag är Liraglutid ett läkemedel som 

används som tilläggsterapi vid behandling av diabetes mellitus typ 2 (DM2). Flera studier visar 

att Liraglutid har en viktminskande effekt som troligtvis beror på en kombination av effekter. 

Dessa effekter involverar troligen aptitregleringen som styrs av hypotalamus och effekter på 

magtarmkanalen.     

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka vilken viktminskningseffekt liraglutid har när det 

används som monoterapi hos patienter med eller utan DM2.                                                                                                             

Metod: Detta arbete är en litteraturstudie. Sökning efter randomiserade kliniska studier skedde på 

PubMed. 6 studier inkluderades i arbetet.                                                                                                                                  

Resultat: Patienterna som gick ner mest i vikt fick liraglutid dosen 3,0 mg. Dessa patienter var 

individer med fetma utan DM2 och gick i medel ner 7,2 kg efter 20 veckor samt 7,8 kg efter 1 år. 

Patienter som behandlades med liraglutid i doser från 1,2 mg till 2,4 mg gick ner mellan 2,1 kg 

(1,2 mg i 52 veckor) och 6,3 kg (2,4 mg i 20 veckor). Bland patienterna med diabetes mellitus typ 

2 gick gruppen behandlad med 1,9 mg liraglutid ner mest i vikt (-2,99 kg). Lägre doser från 0,045 

mg till 0,75 mg gav inte lika stora resultat på viktminskning.  

Slutsats: Liraglutids viktminskningseffekt är dosberoende. Patienterna som gick ner mest i vikt 

fick högsta dosen och också instruktioner om att hålla en kalorisnål diet. Grupperna som fick de 

lägsta doserna av liraglutid tappade inget eller väldigt lite i vikt. Både patienter med och utan 

DM2 gick ner i vikt. I behandlingen utav DM2 kan viktminskningseffekten vara till värde på 

grund av kopplingen till övervikt och fetma. För att rekommendera liraglutid som ett läkemedel 

för behandling av övervikt och fetma kan det troligtvis krävas fler studier där viktminskning är ett 

primärt effektmått och fler studier som undersöker säkerheten av läkemedlet i högre doser hos 

patienter både med och utan DM2.  
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SUMMARY  

Liraglutide is a drug used in the treatment of diabetes mellitus type 2 (DM2). It is 

used as an add-on to other drugs. Liraglutide is an analog of the hormone GLP-1. 

Food intake stimulates the secretion of native GLP-1. Native GLP-1 increases the 

secretion of insulin. Liraglutide has the same effects but a longer duration. Studies 

have showed that liraglutide can cause a reduction in weight. The weight reduction is 

probably caused through effects on both appetite control and gastrointestinal 

functions. The amounts of people with overweight or obesity have increased the last 

years. Today there is only one drug approved to reduce weight among obese 

individuals and that is orlistat.  

The aim of this study was to investigate the weight reduction- effect of liraglutide 

when it is used as monotherapy on patients with or without diabetes mellitus type 2.  

The method used was literature studies that were operated through search after trials 

on the database PubMed.  The search terms used were “Liraglutide” + “Weight”. 6 

trials were included in this study. The trials that were included investigated 

liraglutide compared to placebo or other active comparators. Weight change through 

treatment in the included trials was declared as a result. The mean BMI in the 

treatment groups was between 28-35, which classifies as overweight or obesity. 

Trials were excluded if they had less than 100 participants.   

The effect of liraglutide on weight reduction is dose-dependent. The patients treated 

with the liralutide dose 3 mg lost the most weight. These patients reduced in mean 

weight by 7,8 kg after 20 weeks and by 7,2 kg after 1 year . It was the highest dose 

used and the patients were also instructed to eat a low-calorie diet.  Groups treated 

with doses between ( 1,2 mg -  2,4 mg) showed a weight reduction  between 2,1 kg 

(1,2 mg) and 6,3 kg ( 2,4 mg).  Low doses of liraglutid ( 0,045 mg – 0,72 mg ) did 

not show a significant weight reduction accept in one study where the dose 0,45 mg 

showed a significant reduction in weight , -1,2 kg, compared to placebo . The most 

frequent adverse event was nausea which was most common in the studies that used 

the highest doses. 

When liraglutide is used for the treatment of diabetes mellitus type 2 the effect on 

weight reduction is desirable because of the correlation to overweight and obesity. 

The effect on weight is dose-dependent. Higher doses result in higher weight 

reduction. The effect on weight reduction also seemed to decrease over time.  More 

studies that evaluate weight change as a primary endpoint can be needed if liraglutid 

should be recommended for the treatment of overweight and obesity in the future. 

Also studies to evaluate the safety of higher would be preferred.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

AgRP = Agouti- relaterad Peptid 

ARC = Arcuate Nucleus 

BMI = Body Mass Index 

CART = Kokain och Amfetamin Regulerande Transkript 

CNS = Centrala Nervsystemet 

DM2 = Diabetes Mellitus typ 2 

DPP-4 = Dipeptidylpetidas-4 

GI = Gastrointestinal  

GLP-1 = Glukagon Liknande Peptid- 1 

GLUT-4 = Glukos Transportör typ 4 

IRS = Insulin receptor substrat  

mRNA = Meddelande- Ribonukleinsyra 

NPY = Neuropeptid Y 

POMC = Proopiomelanokortin        

SU = Sulfonureider  

SUR1 = Sulfonylurea receptor 1 
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INTRODUKTION 
 

Övervikt och fetma 
 

Klassificering 

 

Övervikt och fetma har ökat kraftigt sedan 1980-talet i Sverige och andra delar av 

världen hos både vuxna och barn (1, 2).  Dessa tillstånd kan klassificeras genom att 

räkna ut Body Mass Index, BMI (1). BMI beräknas genom att dela vikten i kg med 

kvadraten av längden i meter (2). Ett BMI över 25 kg/m2 klassas som övervikt och 

ett BMI över 30 kg/m2 klassas som fetma (1). Övervikt och fetma ökar risken för 

hjärt-kärlsjukdom samt diabetes typ 2 (DM2) (1, 2). Vart fettet är lokaliserat 

påverkar också riskerna, där ett stort midjeomfång ökar risken för hjärt-kärlsjukdom 

(1). 

 

Orsaker 

 

Ofta är det ett flertal olika faktorer som ligger bakom att en individ blir överviktig 

eller drabbas av fetma (1). Genetiska faktorer, infektiösa orsaker, kostfaktorer, fysisk 

inaktivitet, läkemedel, psykiatriska tillstånd och psykosociala faktorer är några olika 

faktorer som kan bidra till att utveckla fetma (1). För att hålla en stabil vikt under 

normala förhållanden krävs att energiupptaget är detsamma som energiförbrukningen 

(2). En kostfaktor som kan påverka energiintaget är måltidsordningen och de barn 

som äter frukost mindre ofta har visat sig ha ett högre BMI (1).  

 

Aptitreglering och kopplingen till fetma 

 

Hur kroppsvikt och ätbeteende regleras av hormoner som påverkar hjärnan är 

komplext (3). Hos de flesta individer finns ett homeostatiskt system som reglerar 

energibalansen (3). I hjärnan finns olika delar som påverkar detta homeostatiska 

system (3). Hypotalamus är en del av hjärnan som är viktig för den kontrollen (3). 

Det har observerats att individer med skador på hypotalamus tenderar att gå upp i 

vikt (3).  Arcuate nucleus (ARC) som har en nyckelfunktion i aptitregleringen är en 

del av hypotalamus och består av receptorer för olika hormoner (3). ARC innehåller 

även två grupper av neuron (3). De två grupperna har motsatt effekt på aptiten (3). 

Den ena gruppen kallas anorexigena neuron och frisätter pro-opiomelanocortin 

(POMC)-derivat peptider eller kokain-och amfetamin-reglerande transkript (CART)-
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derivat peptider (3).  Den andra gruppen kallas orexigena neuron och frisätter 

neuropeptid Y(NPY) eller agouti-relaterad peptid (AgRP) (3). Aktivering av 

POMC/CART-neuronen minskar hungern och bidrar då till ett minskat födointag (4). 

Aktivering av NPY/AgRP-neuronen ökar hungern och bidrar då istället till ett ökat 

födointag (4). Olika hormoner samt andra faktorer har en inhiberande och/eller 

stimulerande effekt på frisättningen av dessa peptider (2). Hormonerna leptin, insulin 

och glukagon samt andra gastrointestinala (GI)- hormon så som glukagon-lik 

peptide-1(GLP-1) har en hämmande effekt på hungern medan gherlin istället verkar 

stimulerar hunger (2, 3). Leptin som har en central roll frisätts från adipocyter, 

fettceller, i proportion till mängden kroppsfett (2). Forskning har fokuserat på att 

undersöka om fetma kan bero på brister i leptinsystemet (2). Hos de allra flesta 

individer med fetma ses ofta höga halter av leptin, vilket skulle kunna tyda på en 

leptinresistens (2). 

 

Risker 

 

Övervikt och fetma ökar risken att drabbas av flera olika sjukdomar såsom hjärt-

kärlsjukdom och diabetes typ 2 (DM2) (5, 6). Fetma är i sig klassat som en sjukdom 

och ökar även risken att drabbas av olika former av cancer (1). Ett BMI på över 40 

kg/m2 ökar också risken för att drabbas av astma och artrit och är associerat med en 

dålig hälsostatus (6). Ökad prevalens av övervikt och fetma i samhället leder också 

till ökad prevalens av DM2 (7). Hos över 80 % av patienterna med DM2 förkommer 

övervikt eller fetma (1). DM2 är icke insulinberoende och beror på en kombination 

av insulinresistens och försämrad sekretion av insulin (3). Insulinresistens är 

sannolikt den patogena process som bidrar mest till utvecklingen av DM2 hos en 

överviktig, fysisk inaktiv patient (8). Den ledande dödsorsaken i världen är hjärt-

kärlsjukdom(5). Vid övervikt och fetma ses en ökad förekomst av högt blodtryck, 

lipidrubbningar och insulinresistens vilka alla är riskfaktorer för att utveckla hjärt-

kärlsjukdom (1). Att fetma ökar risken av att drabbas av cancer har observerats i 

olika studier men vilka mekanismer som ligger bakom denna koppling är oklart (1)  

 

Behandling  

 

Olika former av behandling 

Kostförändringar, fysisk aktivitet och beteendeförändringar är basen i behandlingen 

av övervikt och fetma (9). Vid behov kan läkemedelsbehandling eller kirurgi läggas 

till (9). Idag finns en läkemedelsubstans som är godkänd för behandling av fetma 

vilken är orlistat (1). Sumatriptan och rimonabant är två aptitreglerande läkemedel 

som tidigare varit godkända men som dragits in med anledningen att riskerna 

översteg nyttan (1).  
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Orlistat 

Orlistat finns receptbelagt i styrkan 120 mg och administreras 3 gånger per dag (1). 

Det finns även receptfritt i styrkan 60 mg och administreras även då 3 gånger per dag 

(1). En utredning har gjorts för att bedöma säkerheten av orlistat efter rapporter om 

allvarliga leverbiverkningar (1). Läkemedlet bedömdes som säkert då över 50 

miljoner människor använt preparatet och endast 30 allvarliga leverpåverkan 

rapporterats (1). Andra biverkningar som orlistat kan orsaka är gastrointestinala 

besvär såsom diarré (1, 5). Viktminskningseffekten har i genomsnitt varit 2,4–3,2 kg 

efter 1-3 års behandling jämfört med placebo (1). Orlistat verkar genom att hämma 

pankreaslipas och då minskar nedbrytning av fett vilket leder till minskad absorption 

av fria fettsyror och glycerol i GI-kanalen (1).  

Kirurgi 

Hos individer med ett BMI över 35 kan kirurgisk behandling av fetma vara indicerat 

(1). Gastric By Pass (GBP) är den dominerande operationsmetoden som beräknas ge 

en stady-state vikt på 25 % mindre än innan operationen efter ca 3-5 år (1). GBP 

leder också till en snabb normalisering av glukosnivåer och blodtryck hos patienter 

med DM2 och fetma (10).  

 

 

Liraglutid  

 

Användning och administrering 

 

Liraglutid, se figur 1, används idag för att behandla diabetes typ 2 (11). Det 

administreras då som en subkutan injektion (5). I Sverige finns Liraglutid med 

preparatnamnet Victoza® och används som tilläggsterapi (12). Victoza® består av 

en för-fylld injektionspenna som innehåller 6 mg verksam substans per ml (12). 

Rekommenderad startdos är 0,6 mg dagligen som sedan höjs till en dos på 1,2 mg 

efter minst en vecka (12). Doser över 1,8 mg dagligen rekommenderas inte till DM2-

patienter (12). Dosen ges en gång per dag i buken, låret eller överarmen (12). 

Läkemedlets indikationer är som tillägg till metformin och sulfonureider då dessa i 

monoterapi eller i kombination inte gett tillräcklig glykemisk kontroll (12). Det kan 

också ges som tillägg till behandling med metformin i kombination med en 

tiazolidindion (12). Victoza® godkändes genom en central godkännandeprocedur 

2009 (13).  
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Figur 1. Strukturen av liraglutid (Wikipedia; public domain) 

 

Verkningsmekansim 

 

GLP-1-analog  

Liraglutid är en acylerad GLP-1- analog (14). Sekvenshomologin är 97 % (12). 

Läkemedlets halveringstid är 14 timmar vilket är längre än humant GLP-1 som har 

en halveringstid på mindre än 2 minuter efter att det injicerats intravenöst (14).  

GLP-1 är ett peptidhormon som hör till gruppen inkretiner, vilka förstärker insulinets 

respons på glukos (2). Vid intag av föda frisätts GLP-1 från endokrina L-celler i 

tarm-mucosan (2, 3, 14). GLP-1 produceras också i hjärnan av nonkatekolaminerga 

neuron (4). Receptorn för GLP-1 hör till gruppen G-proteinkopplande receptorer 

(15). Vid bindning till receptorn på beta-cellen i pankreas ökar cykliskt 

adenosinmonofosfat (cAMP) i cellen vilket leder till en ökad insulinfrisättning (12). 

Det inhiberar även glukagonfrisättning och leverns glukosproduktion (14). GLP-1 

gör att det frisätts mer insulin än vad det hade gjort om glukoshalten i blodet varit det 

enda som påverkat insulinfrisättningen (2, 12). GLP-1 saktar även ner absorptionen 

av föda genom att minska magsäckstömningen (3).  

GLP-1 är även involverad i aptit och mättnadsreglering i hjärnan, genom att ha en 

inhiberande effekt på hungern, se figur 2 (2, 3). Hur mycket som når hjärnan av det 

GLP-1 som produceras i GI-kanalen är oklart då det har en kort halveringstid men 

kan passera blod-hjärnbarriären (4). ARC är en del av hypotalamus i hjärnan som är 

involverad i mättnads- och hunger- regleringen (3). Studier har gjorts som tyder på 

att GLP-1 kan dämpa expressionen av messenger-RNA (mRNA) för de orexigena 

neuropetiderna NPY och AgRP i ARC (4). Detta kan leda till att aptit och 

hungerkänslor hämmas (4). Vid fasta minskar normalt expressionen av mRNA för de 

anorexigena neuropeptiderna POMC och CART (4). Denna process, att minska 

POMC och CART, kan också hämmas av GLP-1(4).  Detta leder till fortsatt högre 

nivåer av POMC och CART och kan då också leda till att hunger och aptit minskar 

(4). Genom dessa effekter i ARC kan GLP-1 även bidra till ett minskat födointag (4). 
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Liraglutid interagerar med samma receptorer och får då samma verkan som humant 

GLP-1 men har längre duration (12). Humant GLP-1 byts ner snabbt av ett enzymet 

dipeptidylpeptias (DPP-4) (1). Liraglutid är resistent mot detta enzym (1). Dess 

längre verkan beror också på att liraglutid är kopplat till en fettsyra som binder till 

cirkulerande albumin (1).  Liraglutid har i flera studier visats ge en viktminskning, 

vilket troligtvis beror på en kombination av dess påverkan på matsmältningskanalen 

och på aptitcentrum i hjärnan (5, 11, 16, 17).  

Insulin 

Liraglutid härmar effekten av GLP-1 och ökar glukosberoende insulinfrisättning 

(12). Den främsta faktorn som påverkar insulinfrisättning är blodglukosnivån (2). 

Insulin är ett peptid-hormon som vid stimuli frisätts från beta-cellerna i de 

Langerhanska öarna i bukspottkörteln (2). När det har frisatts utövar det sin metabola 

effekt genom att binda till insulinreceptorn på dess målcellers plasmamembran (2). 

Målceller är främst muskelceller, adipocyter och hepatocyter (2). När insulinet 

binder till en muskelcell eller adipocyt, triggas en reaktion igång i cellen vilket gör 

att GLUT-4, som är en insulinberoende glukostransportör, transporteras till och 

fusionerar med plasmamembranet (2). Då antalet GLUT-4 ökar i cellmembranet ökar 

även faciliterad diffusion av glukos från extracellulärvätskan in till cellen (2).  Andra 

funktioner som insulinet har är att det hämmar glykogenolys och glukoneogenesen 

framförallt i levern (2). I fettceller och i levern ökar insulin också syntes av fettsyror 

och triglycerider (3). Hur signalering i cellerna utövas vid inbindning av insulin är 

komplext (3). Effekterna utövas genom att beta-subenheten på insulinreceptorn blir 

aktiverad genom autofosforylering (3). Den aktiverade subenheten leder till 

fosforylering och aktivering av flera andra proteiner i cellen bl.a. insulin receptor 

substrat (IRS) (3). Aktivering av enzymerna leder sedan till dess många effekter (3). 

Insulinet är ett anabolt hormon och när det används ensamt som behandling leder det 

ofta till viktuppgång (18). Dock deltar insulin precis som GLP-1 i hunger och 

aptitregleringen i hjärnan där det har en inhiberande effekt på hungern, se figur 2 (2, 

18).  

Figur 2. Förenklad bild av GLP-1 effekten på insulinfrisättning och aptit. Då GLP-1 ökar, ökar också 

insulinfrisättning och båda hormonerna har en hämmande effekt på aptiten 
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Viktminskningseffekten 

Både insulin och liraglutid är i sig själva involverade i aptitregleringen i hjärnan, där 

de hämmar aptiten (3, 12). Även om behandling med enbart insulin normalt leder till 

viktuppgång så brukar liraglutid-behandling som ökar insulinfrisättningen associeras 

med viktminskning (14, 19).  Liraglutid hämmar också magsäcks-

tömningshastigheten och det bidrar sannolikt också till viktminskningseffekten (12). 

Liraglutid kan även orsaka illamående och andra problem med magen vilket också 

skulle kunna vara bidragande faktorer till viktminskning (12). 

 

Biverkningar 

 

Illamående, kräkningar, diarré, yrsel, dyspepsi samt minskad aptit är vanliga 

biverkningar (12). Några observationsstudier har tytt på att GLP-1-analoger kan ge 

en ökad risk att drabbas av pankreatit (20). Dock är observationerna av pankreatit få 

(20). 

 

 

Andra DM2-läkemedel och deras effekt på vikt 

 

Olika typer av DM2-läkemedel 

 

Biguanider, sulfonureider, tiazolidindioner, metiglinider, alfaglukosidashämmare, 

SGLT-2-hämmare, DPP-4 hämmare samt GLP-1-analoger är olika typer av 

antidiabetesläkemedel som används vid DM2 (1, 21). Vid otillräcklig effekt kan flera 

antidiabetesläkemedel kombineras (1). Insulinbehandling kan också behöva 

användas men rekommenderas endast som förstahandsval till patienter med låg 

kroppsvikt (1). Vissa läkemedel för behandling av DM2 har en tendens till att orsaka 

viktökning, vissa har en tendens till att orsaka viktminskning och vissa är 

viktneutrala (3). I detta arbete kommer liraglutids viktminskningseffekt jämföras mot 

placebo, orlistat, glimepirid eller mot metformin. Metformin och glimepirid är två 

antidiabetesläkemedel som därför kommer redogöras för (8). 

 

Metformin 

 

Metformin är en biguanid och den enda i den gruppen som används kliniskt för att 

öka insulinkänsligheten (3). Metformin utövar sina effekter bl.a. genom aktivering av 

AMP-aktiverat protein kinas (AMPK) som reglerar flera metabola processer i celler 
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(8). Metformin reducerar glukos-produktionen i levern, ökar glukos-upptag till 

skelett- muskelceller, reducerar kolhydrat-absorption, ökar oxidation av fettsyror 

samt minskar low-density och very-low-density lipoprotein (LDL och VLDL) (3). 

Metformin verkar inte orsaka viktuppgång utan har i några studier istället inducerat 

viktminskning (22).  Metformin rekommenderas som förstahandsval till patienter 

med DM2 och övervikt (1).  

 

Glimepirid 

 

Glimepirid hör till gruppen sulfonureider (SU) som ökar insulinfrisättningen (8). 

Sulfonureider utövar effekt genom att binda till SU-receptorn (SUR1) och då stängs 

KATP-kanalen vilket leder till depolarisering i beta-cellen (8). Ca2+ strömmar då in i 

cellen och insulin frisätts (8). Då SU-preparat stimulerar aptiten kan dessa orsaka 

viktuppgång (3). SU-preparat är andrahandsval vid DM2 och används ofta som 

tillägg till metformin men kan användas som monoterapi när behandling med 

metformin inte är lämpligt (1). 

 

SYFTE 
 

Syftet med detta examensarbete är att genom litteraturstudier undersöka vilken 

viktminskningseffekt liraglutid har när det används som monoterapi hos patienter 

med eller utan diabetes typ 2.  
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METOD 
 

Detta arbete är en litteraturstudie. Litteratursökning på PUBMED genomfördes där 

sökningsorden ”Liraglutide” + ”Weight” användes. Sökningen resulterade i 44 träffar 

efter begränsningar gjorts till att endast omfatta kliniska studier gjorda de senaste 10 

åren. 6 studier inkluderades. De studier som inkluderades var kliniska, 

randomiserade prövningar där liraglutid använts som monoterapi och där 

förändringar i kroppsvikt under behandlingen redovisats. De kliniska studierna 

jämförde liraglutid med placebo eller någon annan terapi. Studierna använde sig av 

olika patientgrupper, både patienter med diabetes typ 2 och överviktiga patienter utan 

diabetes typ 2. Patientgrupperna i de olika studierna hade ett BMI som i medelvärde 

var mellan 28-35 kg/m2. Studier som exkluderades var studier där deltagarna var 

färre än 100 personer, där liraglutid användes som tilläggsterapi, där medel- BMI var 

lägre än 28 kg/m2 i behandlingsgrupperna och/eller där liraglutid inte jämfördes med 

någon annan terapi.  

 

 
 

RESULTAT  
 

Sammanfattning av resultat 
 

Liraglutids effekt på viktminskning verkar vara dosberoende. De kliniska studierna 

inkluderade i detta arbete använde olika doser av liraglutid och den högsta dosen gav 

störst viktminskning, se tabell 1. Liraglutid i dosen 3,0 mg/dag i studie 1 och 2 gav 

en minskning av medelvikten med -7,2 kg efter 20 veckor respektive -7,8 kg efter 1 

år (5, 11). Doserna mellan 1,2 -2,4 mg liraglutid visade en viktminskning mellan -

2,01 kg och – 6,3 kg (5, 11, 17, 23). I studierna som använde sig av lägre doser av 

liraglutid (0,045 – 0,75 mg) var det en grupp som visade på en statistisk signifikant 

större viktminskning jämfört med placebo, denna grupp behandlades med 0,45 mg 

liraglutid i studie 5 och gick ner -1,20 kg i medelvikt jämfört med placebo (14, 24). 
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Tabell 1. Sammanfattning av resultatet för viktminskning från de olika studierna (*** = statistisk 

säkerställd skillnad jämfört med placebo och annan terapi (p< 0,05)), (**= statistisk säkerställd 

skillnad jämfört med placebo (p < 0,05)), (*= statistisk säkerställd skillnad jämfört med annan terapi 

(p<0,05)). 

Studie,  

längd,  

första 

författare,  

År (referens) 

Behandling (dygnsdos) 

+ (eventuell diet instruktion) 

Resultat: 

Medelförändring i vikt från 

randomisering. 

Studie 1, 

20 veckor, 

Astrup  

2009 (5) 

Liraglutid 1,2 mg (+ diet) 

Liraglutid 1,8 mg (+ diet) 

Liraglutid 2,4 mg (+ diet) 

Liraglutid 3,0 mg (+ diet) 

 

Placebo (+ diet) 

Orlistat 3x120mg (+diet) 

Total förändring: -4,8 kg** 

Total förändring: -5,5 kg** 

Total förändring: -6,3 kg*** 

Total förändring: -7,2 kg*** 

 

Total förändring: -2,8 kg 

Total förändring: -4,1 kg 

Studie 2, 

2 år, 

Astrup,  

2012 (11) 

 

År 1: 

Liraglutid 1,2 mg (+diet) 

Liraglutid 1,8 mg (+diet) 

Liraglutid 2,4 mg (+diet) 

Liraglutid 3,0 mg (+ diet) 

 

Placebo (+ diet) 

Orlistat (+diet) 

 

År 2: 

Liraglutid 2,4 mg/ 3,0 mg (+ diet) 

 

Orlistat 3x120mg (+ diet) 

 

Total förändring: - 3,8 kg 

Total förändring: -5,4 kg** 

Total förändring: -6,1 kg*** 

Total förändring: -7,8 kg*** 

 

Total förändring: -2,0 kg 

Total förändring: -3,9 kg 

 

 

Total förändring: -5,3 kg* 

 

Total förändring: -2,3 kg 

Studie 3, 

1 år, 

Garber  

2009(17) 

Liraglutid 1,2 mg  

Liraglutid 1,8 mg 

 

Glimepirid 8 mg 

Total förändring: -2,01 kg* 

Total förändring: -2,43 kg* 

 

Total förändring: +1,12 kg 

Studie 4, 

12 veckor, 

Feinglos, 

 2005(14) 

Liraglutid 0,045 mg 

Liraglutid 0,225 mg 

 

Metformin 2x1000mg 

Total förändring: -0,05 % 

Total förändring: -1,87 % 

 

Total förändring: -0,61 % 

Studie 5, 

12 veckor, 

Madsbad, 

2004(24) 

Liraglutid 0,045 mg 

Liraglutid 0,225 mg 

Liraglutid 0,45 mg 

Liraglutid 0,60 mg 

Liraglutid 0,75 mg 

 

Glimepirid  1-4 mg 

Jämfört med placebo: -0,03 kg 

Jämfört med placebo: -0,74 kg 

Jämfört med placebo: -1,20 kg** 

Jämfört med placebo: +0,27 kg 

Jämfört med placebo: -0,39 kg 

 

Jämfört med placebo: + 0,94 kg 

Studie 6, 

14 veckor, 

Vilsboll, 

 2007 (23) 

Liraglutid 1,90 mg 

 

Placebo 

Total förändring: -2,99 kg** 

 

Total förändring: -1,21 kg 
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Studie 1-Effects of liraglutide in the treatment of obesity: A 

randomised, double-blind, placebo-controlled study (5) 
 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av liraglutid på viktminskning, i 

kombination med diet och motion, hos individer med fetma. 

 

Studiedesign  

 

Patienter var män och kvinnor mellan 18-65 år och ett BMI som låg mellan 30-40 

kg/m2. Tidigare fetma-kirurgi, användning av andra viktminskningsläkemedel, känd 

diabetes typ 1 eller 2 eller andra allvarliga medicinska tillstånd var exkluderings 

kriterier. Av 564 individer som deltog i studien var 153 män och 429 kvinnor.  

Studien var dubbel-blind och placebokontrollerad och pågick under 20 veckor på 19 

olika platser i Europa. Patienterna randomiserades till 6 olika grupper för att antingen 

få liraglutid 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg, 3,0 mg eller placebo som en subkutan injektion 

per dag eller orlistat 120 mg 3 gånger per dag i tablettform. Gruppen som fick orlistat 

var oblindad.  

Under 4 veckor skedde en dos-titreringsperiod, där individerna gick på besök 1 gång 

per vecka. Sedan pågick en 16 veckors period med konstant dos då besök gjordes 1 

gång varannan vecka. Patienterna instruerades att hålla sig till en låg-kalori-diet och 

uppmuntrades till att öka eller upprätthålla deras fysiska aktivitet. Kroppsvikt mättes 

varje besök. 

Primära effektmått i studien var förändring i kroppsvikt samt proportion av individer 

som minskade mer än 5 % eller mer än 10 % av sin kroppsvikt. Sekundära effektmått 

var bland annat förändringar i blodtryck, midjeomfång, förekomst av metabola 

syndromet och insulin-resistens. Tolerans och biverkningar var också sekundära 

effektmått. Som analysmetod för kroppsvikten användes ANCOVA och 5 % 

signifikansnivå användes. Studien var sponsrad av läkemedelsföretag. 

 

Resultat 

 

Viktförändring 

Alla grupper gick ner i medelvikt, tabell 2. Viktminskningen var störst i gruppen 

som fick liraglutid 3,0 mg/dag, vilka gick ner 7,2 kg i medelvikt. Alla grupper som 
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fick liraglutid i olika doser hade en viktnedgång som var statistiskt säkerställd större 

jämfört med placebo (p ≤0,003). För grupperna som fick liraglutid 2,4 mg samt 3,0 

mg dagligen var viktnedgången större jämfört med orlistatgruppen och skillnaden var 

statistiskt säkerställd (p≤ 0,003). Andelen individer som gick ner mer än 5 % samt 

mer än 10 % var störst i gruppen som fick liraglutid 3,0 mg, figur 3. Andelen 

patienter som gick ner mer än 5 % i denna grupp var statistiskt säkerställt större 

jämfört med både placebo och orlistat (p ≤ 0,0001).  Och för grupperna som 

behandlades med liraglutid 1,2 mg, 1,8 mg och 2,4 mg var andelarna som gick ner 

mer än 5 % i vikt statistiskt säkerställt större jämfört med endast placebo (p≤ 0,002).    

 

Tabell 2: Förändringar i kroppsvikt efter 20 veckor från randomisering i studie 1. (* = Statistisk 

säkerställd skillnad mot placebo (p ≤0,003) ), (**= stastistisk säkerställd säkerställd skillnad jämfört 

med både placebo och orlistat, (p ≤0,003) ). 

Behandling Medelförändring 

i kroppsvikt (kg) 

Liraglutid 1,2 mg – 4,8* 

Liraglutid 1,8 mg – 5,5* 

Liraglutid 2,4 mg – 6,3** 

Liraglutid 3,0 mg – 7,2** 

Placebo – 2,8 

Orlistat 3x120 mg – 4,1 

 

 

Figur 3. Andel individer i de olika grupperna som gått ner mer än 5 % samt mer än 10 % efter 20 

veckor från randomisering i studie 1. (*= statistisk säkerställd skillnad jämfört med placebo (p≤0,002) 

), (**= statistisk säkerställd skillnad jämfört med både placebo och orlistat (p ≤ 0,0001) ). 
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Fullföljning och negativa händelser  

472 patienter fullföljde studien. Negativa händelser förkom något oftare hos 

patienterna behandlade med liraglutid 1,8 mg, 2,4 mg samt 3,0 mg jämfört med 

övriga grupper. Illamående var vanligast i liraglutid grupperna och diarré i orlistat 

gruppen. Flest patienter hoppade av på grund av negativa händelser i liraglutid 

gruppen som behandlades med liraglutid 2,4 mg där 9 hoppade av. Patienter som 

drabbades av någon form av allvarlig negativa händelse var flest i liraglutid gruppen 

som behandlades med 1,8 mg, där det drabbade 4 patienter. Ingen specifik allvarlig 

händelse inträffade oftare i någon grupp.  

 

 

Studie 2 - Safety, tolerability and sustained weight loss over 2 years 

with the once-daily human GLP-1 analog, liraglutide (11) 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera långtids- säkerheten och toleransen av liraglutid 

samt att utvärdera effekten på att upprätthålla en viktminskning.  

 

Studiedesign 

 

Studien var en 2 års förlängning på föregående studie, Effects of liraglutide in the 

treatment of obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study (5, 11). 

Av de 472 patienterna som fullföljde 20-veckors- studien så inträdde 398 av dessa i 

förlängningen (5, 11). 

Patienterna fortsatte med samma behandling som de fick under förgående studie fram 

tills 1 års behandling. Alla grupper som behandlats med liraglutid i olika doser samt 

gruppen som behandlades med placebo bytte till behandling med liraglutid i dosen 

2,4 mg efter 1 år baserat på 20-veckorsstudiens resultat. När första årets resultat 

fanns att tillgå ändrades dosen till 3,0 mg dagligen för dessa grupper. Orlistatgruppen 

behandlades med samma dos under hela studien och var oblindad. Under vecka 20 

till 52 var fortfarande patienter och utredare blinda men sponsorn var icke- blind. 

Efter 1 år var studien helt oblind.  

Patienterna besökte klinikerna 1 gång var fjärde vecka under studien, förutom under 

dos-titreringsperioder då de gjorde besök varje vecka. Vikt mättes vid varje besök.  

Primärt effektmått var långtids-säkerheten och toleransen av liraglutid och sekundärt 

effektmått var förändring i kroppsvikt.  
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Resultat 

 

Viktförändring 

Efter 1 år hade alla grupper gått ner i medelvikt, tabell 3. De som behandlades med 

liraglutid 3,0 mg hade gått ner mest i vikt, i genomsnitt 7,8 kg, och de som 

behandlades med liraglutid 2,4 mg hade gått ner -6,1 kg i medelvikt. Dessa två 

grupper hade en statistiskt säkerställd större viktnedgång jämfört med både placebo 

och orlistat (p≤ 0,02). Gruppen som behandlats med liraglutid 1,8 mg hade i 

genomsnitt gått ner -5,4 kg vilket var en statistiskt säkerställd större viktnedgång 

jämfört med placebo (p≤ 0,001). Gruppen behandlad med liraglutid 1,2 mg visade 

ingen statistisk signifikant skillnad mot varken placebo eller orlistat.  

 

Tabell 3. Viktförändring efter 1 år från randomisering i studie 2. (*= statistisk säkerställd skillnad 

jämfört med placebo (p≤ 0,001) ), (**=statistisk säkerställd skillnad jämfört med både placebo och 

orlistat (p≤ 0,02) ).  

 

 

 

 

 

 

 

Efter två år hade grupperna som fick 2,4 mg under en period och 3,0 mg under 

största delen av år 2 gått ner 5,3 kg i genomsnitt vilket var en statistiskt säkerställd 

större viktminskning än gruppen som fick orlistat som gick ner 2,3 kg (p< 0,001), 

tabell 4. Patienterna som bytt från en lägre dos av liraglutid (1,2 eller 1,8 mg) till en 

högre dos (2,4 och 3,0 mg) under år 2 gick ner mer i vikt efter bytet än vad de gjort 

tidigare under studien. Patienterna som under hela studien behandlats med liraglutid i 

doserna 2,4 mg eller 3,0 mg visade en tendens till att gå upp något i vikt i slutet av 

studien.   

 

Tabell 4. Viktförändring efter 2 år från randomisering i studie 2. (* = statistisk säkerställd skillnad 

jämfört med orlistat (p< 0,001) ).  

 

 

Behandling Medelförändring i 

kroppsvikt (kg) 

Liraglutid 1,2 mg – 3,8 

Liraglutid 1,8 mg – 5,4* 

Liraglutid 2,4 mg – 6,1** 

Liraglutid 3,0 mg – 7,8** 

Placebo – 2,0 

Orlistat 3x120 mg – 3,9 

Behandling Medelförändring i 

kroppsvikt (kg) 

Liraglutid 2,4 mg/ 3,0 mg – 5,3* 

Orlistat 3x120 mg – 2,3 
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Andelen patienter som gick ner mer än 5 % samt mer än 10 % i vikt efter 1 år var 

störst i gruppen som fick liraglutid 3,0 mg där 73 % respektive 37 % gjorde det, 

figur 4.  Detta var statistiskt säkerställt fler jämfört med både placebo och orlistat 

(p≤ 0,001). För gruppen som fick liraglutid 2,4 mg var det statistiskt säkerställt fler 

som gick ner mer än 10 % jämfört både med placebo och orlistat (p≤0,03). I den 

gruppen (2,4 mg) samt grupperna behandlade med liraglutid 1,8 mg och 1,2 mg var 

de också statistiskt säkerställt fler som gick ner >5% jämfört mot placebo (p≤0,02). I 

gruppen behandlad med liraglutid 1,8 mg var det även statistiskt säkerställt fler som 

gick ner mer än 10 % jämfört med placebo.   

 

Figur 4. Andel individer som gått ner mer än 5 % samt mer än 10 % i vikt efter 1 år i studie 2. (*= 

statistisk säkerställd skillnad jämfört med placebo (p≤0,02) ). (**= statistisk säkerställd skillnad 

jämfört med både placebo och orlistat (p≤0,03) ). 

 

Efter två år var det gruppen som fått liraglutid 2,4 mg under en period och sedan 

liraglutid 3,0 mg under största delen av år 2 som hade en större andel av individer 

som gått ner mer än 5 % samt mer än 10 % i vikt, figur 5, men resultatet var inte 

statistiskt signifikant.  
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Figur 5. Andel individer som gått ner mer än 5 % och mer än 10 % i de olika grupperna efter 2 år i 

studie 2. 

 

Fullföljning och negativa händelser 

268 av 398 patienter fullföljde 2-års studien. Patienter som drabbades av någon form 

av negativ händelse var ungefär lika många i de olika grupperna (88,8 -95,7 %). 

Illamående var vanligast i grupperna behandlade med liraglutid och diarré var 

vanligast i gruppen som behandlades med orlistat. Patienter som hoppade av på 

grund av negativa händelser var flest i gruppen som behandlats med liraglutid 2,4 

mg, 12. Allvarliga negativa händelser var flest i gruppen som behandlades med 3,0 

mg liraglutid där det drabbade 10 patienter. 

 

 

Studie 3 - Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 

diabetes (LEAD-3 Mono): A randomized, 52-week, phase III, double-

blind, parallel-treatment trial (17) 
 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera säkerheten och effekten av två doser 

liraglutid jämfört med glimepirid under 52 veckor hos patienter med DM2 (17). På 

grund av syftet med detta examensarbete kommer resultatet för det sekundära 

effektmåttet, viktförändring, redovisas. 
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Studiedesign 

 

Deltagarna var män och kvinnor mellan 18-80 år, diagnostiserade med diabetes typ 2 

och hade ett BMI som var max 45 kg/m2. De hade tidigare behandlats med träning 

och kost eller upp till halva högsta dosen av andra orala antidiabetes läkemedel. 

Insulin behandling under de senaste 3 månaderna, behandling med orala 

kortikosteroider, försämrad lever funktion samt hypoglykemi (allvarlig eller 

omedveten) var exkluderings kriterier. 746 patienter randomiserades. 745 

exponerades för behandling.  

Studien var en dubbel-blind, dubbel-dummy och randomiserad parallellgrupps -

studie. Patienterna delades in i 3 grupper. Tidigare antidiabetes behandling avbröts. 

En grupp fick liraglutid 1,2 mg, den andra fick liraglutid 1,8 mg och den tredje fick 

glimerpirid 8 mg per dag. Patienterna som fick liraglutid injicerade detta subkutant 

en gång om dagen samt tog placebo oralt en gång per dag på morgonen. Patienterna 

som fick glimepirid tog detta oralt en gång på morgonen samt placebo subkutant en 

gång per dag.  Primärt effektmått var ändringar i HbA1c från start till vecka 52. 

Ändringar i kroppsvikt var ett sekundärt effektmått. Studien var sponsrad av 

läkemedelsföretaget Novo Nordisk som tillverkar liraglutid. 

 

Resultat  

 

Viktförändring 

Grupperna som behandlades med liraglutid gick ner mer i vikt än gruppen som 

behandlades med glimepirid gjorde, dessa patienter gick istället upp i vikt, tabell 5. 

Det var en statistisk säkerställd skillnad i viktförändring mellan patienterna 

behandlade med liraglutid och patienterna behandlade med glimepirid (p= 0,0001). 

Viktminskningen nådde en platå vid vecka 16 som sedan upprätthölls under 

resterande veckor.  

Viktminskningseffekten var störst för de patienter som drabbats oftare av illamående. 

Patienter som drabbades av illamående i mer än 7 dagar minskade i genomsnitt -3,24 

kg i gruppen som behandlades med liraglutid 1,2 mg (29 personer). I gruppen som 

behandlades med liraglutid 1,8 mg gick patienterna (38 personer) ner -3,39 kg i 

medelvikt. I gruppen som behandlades med glimipirid gick patienterna (9 personer) 

ner -1,43 kg i medelvikt.  

Deltagarna som drabbades av illamående i 7 dagar eller mindre tappade i genomsnitt 

-1,85 kg i gruppen som behandlades med liraglutid 1,2 mg. I gruppen som 

behandlades med 1,8 mg liraglutid tappade individerna i genomsnitt 2,26 kg. I 

glimepirid gruppen gick individerna istället upp 1,22 kg i genomsnitt.  
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Tabell 5. Förändringar i kroppsvikt för de olika grupperna i studie 3 efter 52 veckor från 

randomisering. ( *= statistisk säkerställd skillnad jämfört med glimepirid (p= 0,0001) ). 

Behandling Medelförändring i 

kroppsvikt (kg) 

Liraglutid 1,2 mg – 2.01* 

Liraglutid 1,8 mg – 2,43* 

Glimepirid 8 mg  + 1,12  
 

Fullföljning och negativa händelser 

487 patienter fullföljde studien. Gastrointestinala negativa händelser var flest i 

grupperna behandlade med liraglutid, där illamående var den vanligaste 

biverkningen. I gruppen behandlad med liraglutid 1,2 mg drabbades 27,5 % av 

deltagarna, 29,2 % drabbades i gruppen behandlade med liraglutid 1,8 mg och 8,5 % 

i glimepirid gruppen. Illamående förkom främst under början av behandlingen. 

Allvarliga händelser var flest i gruppen som behandlades med liraglutid 1,2 mg och 

minst i gruppen som behandlades med liraglutid 1,8 mg. Två patienter som 

behandlades med liraglutid drabbades av pankreatit, båda återhämtade sig.  

 

 

Studie 4 -Effects of liraglutide (NN2211), a long-acting GLP-1 

analogue, on glyceamic control and bodyweight in subjects with Type 2 

diabetes (14) 
 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera dos-respons relationen av liraglutids effekt 

på kroppsvikt, glykemisk kontroll och säkerhet hos individer med diabetes typ 2. 

 

Studiedesign 

 

Studien var en randomiserad och dubbelblind multicenterstudie som pågick under 12 

veckor. 210 patienter randomiserades. Patienterna var 18-75 år med ett BMI mellan 

27 och 42 kg/m2 med diabetes typ 2. Patienter som hade en ostabil hjärtsjukdom, 

okontrollerat högt blodtryck, proliferativ retinopati, autonom neuropati eller 

återkommande allvarlig hypoglykemi exkluderades. 210 patienter randomiserades till 

liraglutid i de olika doserna 0,045 mg, 0,225 mg, 0,45 mg, 0,6 mg och 0,75 mg eller 

metformin i dosen 1000 mg två gånger dagligen. Liraglutid och subkutan placebo 
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(för metformin-gruppen) administrerades subkutant på morgonen. Metformin och 

oral placebo (för liraglutid-grupperna) togs två gånger per dag vid morgon och 

kvällsmålen. Kroppsvikt mättes vid screening (vecka -4), vecka 0, 1, 4, 8 och 12 

samt vid ett uppföljningsbesök.  

 

Resultat 

 

Viktförändring 

Ingen statistisk säkerställd skillnad på viktförändring mellan metformin-behandling 

och liraglutid-behandling påvisades i studien. Behandling med metformin gav en 

viktminskning på -0,61 % i genomsnitt och behandling med liraglutid i olika doser 

gav en viktminskning från -0,05 % (liraglutid 0,045 mg) till -1,87 % (liraglutid 0,225 

mg).  Gruppen som fick liraglutid 0,225 mg visade en statistisk säkerställd 

viktminskning jämfört med studiens start (p= 0,006).  

Fullföljning och negativa händelser 

179 patienter fullföljde studien. De mest frekventa negativa händelserna var 

blåmärke vid injektionsstället, förstoppning och diarré för grupperna behandlade med 

liraglutid. För gruppen behandlad med metformin var hosta, diarré och magsmärtor 

de vanligaste negativa händelserna. Frekvensen av illamående var låg i studien.  

 

 

Studie 5 - Improved glycemic control with no weight increase in 

patients with type 2 diabetes after once-daily treatment with the long-

acting glucagon-like peptide 1 analog liraglutide (NN2211) (24) 
 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka effekt och säkerhet av liraglutid efter 12 

veckors behandling hos patienter med diabetes typ 2. På grund av syftet med detta 

examensarbete kommer resultatet av det sekundära effektmåttet, viktförändring, från 

denna studie redovisas.  

 

Studiedesign 

 

Patienterna var män och kvinnor, 30 år eller äldre, med diabetes typ 2. Ett BMI på 

max 40 kg/m2 samt tidigare kostbehandling eller behandling med orala antidiabetes 
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läkemedel var inkluderingskriterier. Leversjukdom, njursjukdom samt hjärtsjukdom 

var några av exkluderingskriterierna. 193 patienter randomiserade och 190 patienter 

exponerades för behandling.  

Studien var en dubbelblind och randomiserad multicenterstudie på 12-veckor. De 

som behandlades med orala antidiabetesläkemedel avbröt denna behandling vid 

inträde i studien. Patienterna delades in i 7 grupper. 5 av grupperna behandlades med 

liraglutid i olika doser. De olika doserna var 0,045 mg, 0,225 mg, 0,45 mg, 0,60 mg 

samt 0,75 mg. En grupp fick placebo som precis som liraglutid injicerades subkutant 

en gång per dag. Dessa grupper var dubbel-blinda. Den sjunde gruppen var en 

referensgrupp som fick en öppen behandling med glimepirid där dosen justerades till 

de olika patienterna. Primär endpoint var ändringar i HbA1c. Viktförändring var ett 

sekundärt effektmått. 

  

Resultat 

 

Viktförändring 

För gruppen som behandlades med liraglutid 0,45 mg minskade medelvikten med 

1,20 kg jämfört med placebo vilket var en statistisk säkerställd viktskillnad 

(p=0,0184), tabell 6. Vid vecka 12 hade placebogruppens medelvikt inte förändrats. 

För övriga grupper visades ingen statistisk signifikant viktskillnad.  

 

Tabell 6. Förändring i medelvikt jämfört med placebo för de olika grupperna i studie 5 (*= statistisk 

säkerställd skillnad jämfört med placebo ((p=0,0184). 

Behandling Förändring i medelvikt 

jämfört med placebo (kg) 

Liraglutid 0,045 mg – 0,03 

Liraglutid 0,225 mg – 0,74 

Liraglutid 0,45 mg – 1,20* 

Liraglutid 0,60 mg + 0,27 

Liraglutid 0,75 mg – 0,39 

Glimepirid + 0,94 

 

 

Fullföljning och negativa händelser  

168 patienter fullföljde studien. Placebogruppen och grupperna behandlade med 

liraglutid hade liknande frekvens av negativa händelser. Gruppen behandlad med 

glimepirid hade en lägre frekvens. 10 av 135 patienter behandlade med liraglutid 
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drabbades av illamående. Illamående och huvudvärk var de vanligaste negativa 

händelserna för grupperna.  

Studie 6- Liraglutide, a long-acting human glucagon-like peptide-1 

analog, given as monotherapy significantly improves glycemic control 

and lowers body weight without risk of hypoglycemia in patients with 

type 2 diabetes (23) 
 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av liraglutid efter 14 -

veckors behandling av patienter med DM2.  Viktförändring i denna studie är ett 

sekundärt effektmått som kommer redovisas för på grund av syftet med detta 

examensarbete. 

 

Studiedesign 

 

Patienterna var 18 år eller äldre med diabetes typ 2 som behandlats med orala 

antidiabetes-läkemedel. Studien var dubbel-blind, randomiserad och 

placebokontrollerad och pågick under 14 veckor. Tidigare diabetes-behandling 

avbröts före studiens start. 165 patienter randomiserades och 163 patienter 

exponerades för behandling. Patienterna delades in i 4 grupper. 3 grupper fick 

liraglutid i de olika doserna 0,65, 1,25 eller 1,90 mg. Den fjärde gruppen fick 

placebo. Behandlingarna injicerades som en subkutan injektion på kvällen.  

 

Resultat 

 

Viktförändring 

Vikten minskade i alla grupper. Den gruppen som minskade mest i vikt var gruppen 

behandlad med liraglutid 1,90 mg där viktminskningen var 3 kg i genomsnitt. Detta 

var en statistisk signifikant större viktminskning jämfört med placebo gruppen som 

minskade 1,21 kg i genomsnitt (p= 0,0390). I de övriga grupperna var det ingen 

statistisk signifikant skillnad i viktförändringar.  

Fullföljning och negativa händelser 

140 patienter fullföljde studien. Proportion av patienterna som drabbades av negativa 

händelser var liknande i alla grupper från 43 % till 51 %. Negativa händelser 

associerade till GI-kanalen var flest i gruppen som behandlades med liraglutid 1,90 

mg där 37 % drabbades i placebogruppen var siffran 23 %.  
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DISKUSSION 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att utvärdera liraglutids viktminskningseffekt 

när det används som monoterapi hos patienter med eller utan DM2. Då det i flera av 

de 6 studierna, som inkluderades i detta arbete, sågs en viktminskande effekt av 

liraglutid i högre doser kan slutsatsen dras att liraglutid har en dos-beroende 

viktminskningseffekt när det används som monoterapi. Det finns flera andra studier, 

som undersöker liraglutids effekt vid DM2 men där liraglutid används som 

tilläggsterapi (16). Eftersom andra läkemedel också kan påverka vikten inkluderades 

endast studier i detta arbete som enbart undersöker liraglutids effekt på 

viktminskning när det används som monoterapi. Att liraglutid har en 

viktminskningseffekt stöds även av några studier där liraglutid används som 

tilläggsterapi (12, 16, 25, 26). Viktminskning kan vara till värde för personer med 

övervikt eller fetma då dessa tillstånd ökar riskerna för flera sjukdomar (1).  För att 

kunna studera viktminskningseffekten valdes därför ett medelvärde för BMI mellan 

28 och 35 kg/m2 i de olika behandlingsgrupperna som ett inkluderingskriterium. 

Eftersom ett BMI i detta intervall räknas som övervikt eller fetma (1).  

Studie 1 och 2 – Dessa studier jämförde liraglutid med placebo och orlistat (5, 11). 

Studie 2 var en förlängning av studie 1 och bestod då av samma grupper av patienter 

vilka var patienter med fetma utan DM2 (5, 11). I studie 1 redovisas avhopp under 

studien i ett consort diagram och i studie 2 redovisas avhopp i en tabell (5, 11). Att 

redovisa avhoppen innebär enligt Jadad att studierna håller en högre kvalitet jämfört 

med om det inte hade angetts (27). Doser över 1,8 mg rekommenderas inte när det 

används vid dess godkända indikation DM2 (12). De doser (2,4 mg och 3,0 mg) som 

gav de största viktförändringarna var alltså doser som i nuläget inte används klinisk. 

Detta innebär att de patienter som behandlas med liraglutid i nuläget för DM2 inte 

kan förvänta sig lika stora viktförändringar och då inte dra samma nytta av 

läkemedlet. Viktminskningseffekten och andelen som gick ner mer än 5 % och mer 

än 10 % i vikt minskade med minskad dos liraglutid i de båda studierna (5, 11). Detta 

tyder på att viktminskningseffekten är dosberoende. Alla grupper instruerades att 

hålla en kalorifattig diet under de båda studierna (5, 11). En kalorifattig diet leder i 

sig till en viktminskning (6). Trots samma kosthållningsinstruktioner skiljde sig 

viktminskningseffekten åt mellan grupperna (5, 11). Eftersom liraglutid har en effekt 

på aptiten kan detta innebära att patienterna hade lättare att hålla sig till 

kostinstruktionerna och därmed gick ner mer i vikt (12). När det gäller utvärdering 

av resultatet från de båda studierna avseende den orlistatbehandlade kontrollgruppen 

konstaterades att den gruppen hela tiden visste vad de fick (5, 11). Detta innebär att 

gruppen var oblindad vilket inte ökar kvaliteten på studierna. För att jämföra två 
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behandlingsmetoder som tillförs kroppen på olika sätt föredras en studiedesign med 

metoden dubbel-dummy (27). Om en sådan metod använts istället kanske 

trovärdigheten i resultatet hade ökat. Dock var studierna dubbel-blinda i avseende 

liraglutid jämfört mot placebo under första året vilket istället styrker trovärdigheten i 

resultaten (5, 11). Faktorerna att studie 2 var helt oblindad under andra året och att 

sponsorn var oblindad under hela studie 2 kan troligtvis minska trovärdigheten i 

resultatet och är då en brist i studiedesignen (11). Orlistat är det enda godkända 

läkemedlet för behandling av fetma och dosen som användes i dessa studier är en dos 

som används kliniskt (1, 5, 11). Det innebär att det var ett bra val att jämföra 

liraglutid mot orlistat och placebo för att utvärdera viktminskningseffekten. Eftersom 

de högre doserna av liraglutid gav en större viktminskning än orlistat skulle det 

kunna innebära att liraglutid i framtiden kan vara ett alternativ för behandling av 

fetma (5, 11). Vid bedömning av studierna enligt Jadads poängskala för 

kvalitetsbedömning tilldelades den första studien 5 poäng och studie 2 fick 3 poäng 

vilket ger en indikation på att de är av god kvalitet, bilaga 1 (27).  

Studie 3- I denna studie jämfördes liraglutid med glimepirid och deltagarna var 

patienter med DM2 (17). Grupperna behandlade med liraglutid gick ner mer i vikt än 

gruppen som behandlades med glimepirid som gick upp något i vikt (17).  

Glimepirid är en slufonureid och kan bidra till en viktuppgång genom att både öka 

aptiten (3). Den viktökande effekten kan också bero på att insulinfrisättningen 

stimuleras då insulin är ett anabolt hormon (18). Då viktförändring är ett sekundärt 

effektmått i studien är valet av glimepirid-behandling som kontrollgrupp olyckligt i 

avseende viktminskning eftersom den ger en viktökning. Det vore troligtvis bättre 

om jämförandeterapi istället hade varit placebo eller ett viktneutralt läkemedel för att 

bäst visa liraglutids viktminskningseffekt. Studien visade ändå att liraglutid har en 

viktminskningseffekt och den högre dosen gav en något större viktminskning än den 

lägre (17). I studien redovisades också skillnad i viktförändring mellan individer som 

drabbats av illamående oftare än andra (17). Individer som drabbades oftare av 

illamående under studien gick ner mer i vikt (17).  Dock gick patienterna som 

behandlats med liraglutid och inte drabbats av illamående lika ofta också ner i vikt 

men inte lika mycket (17). Detta tyder på att illamående är en av de bidragande 

orsakerna till viktminskningseffekten men det tyder också på att fler faktorer ligger 

bakom.  Eftersom avhoppen i denna studie redovisas tyder det på att studien håller en 

högre kvalitet än om det inte hade angetts (17, 27). Studien var också dubbel-blind 

och dubbel-dummy vilket sannolikt ger ett trovärdigare resultat än om studien varit 

öppen (17, 27). Vid bedömning av studien enligt Jadads poängskala för 

kvalitetsbedömning tilldelades denna studie 5 poäng vilket också tyder på att studien 

håller en god kvalitet, bilaga 1 (27).  

Studie 4- Patienterna i denna studie hade alla DM2 och studien jämförde liraglutid 

med metformin (14). Doserna av liraglutid var låga och för låga för att påvisa en 

skillnad i viktförändring. Andra studier har visat att metformin kan bidra till en 

viktminskning (22). På grund av de låga doserna och att jämförande terapi kan 
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inducera en viktminskning är det svårare att visa att liraglutid har en viktminskande 

effekt. Dosen av metformin är en dos som används kliniskt medan doserna av 

liraglutid var lägre än den nu rekommenderad underhållsdosen vid DM2 (12, 14, 28). 

Om högre doser av liraglutid hade använts kanske en skillnad i viktförändring mellan 

de olika grupperna hade påvisats. Men då denna studie genomfördes för att utvärdera 

dos-respons relationen av liraglutids effekter på bl.a. kroppsvikt kunde de inte ha 

vetat detta i förväg (14). Studie tilldelades 4 poäng vid bedömning enligt Jadads 

poängskala vilket ger en indikation på att studien är av god kvalitet, bilaga 1 (27). 

Studie 5- I denna studie jämfördes liraglutids effekt med placebo och glimepirid hos 

patienter med DM2 (24). Gruppen behandlad med glimepirid var oblindad (24). 

Metoden dubbel-dummy skulle kunna ha använts istället för att styrka trovärdigheten 

i resultaten. Men då liraglutid även jämfördes mot placebo och studien då var 

dubbel-blind gör att den ändå ger ett trovärdigt resultat (24). Placebo är också en 

bättre jämförandeterapi för att undersöka en viktminskande effekt eftersom 

glimepirid kan bidra till en viktuppgång (3). Så jämförelsen mellan liraglutid och 

placebo är mest relevant för detta arbete. Alla doser av liraglutid som användes i 

denna studie är lägre än den i dag rekommenderade underhålls dosen vid DM2 (12, 

24). En statistisk säkerställd skillnad mellan liraglutid och placebo observerades i 

gruppen som behandlades med den mellersta dosen av liraglutid (24). Eftersom 

grupper som behandlades med högre doser inte visade någon statistisk säkerställd 

skillnad i viktförändring var detta resultat troligtvis en slump. Studien fick 4 poäng 

vid bedömning med hjälp av Jadads poängskala vilket indikerar att den är av god 

kvalitet, bilaga 1 (27). 

Studie 6- Studien var dubbelblind och jämförde liraglutid och placebo hos patienter 

med DM2 (23). Eftersom den högsta dosen gav en större viktminskning tyder även 

denna studie på att liraglutids viktminskningseffekt är dos-beroende. Den högsta 

dosen var dock något högre än rekommenderad max dos (1,8mg) vid DM2 (12). 

Viktförändring var i denna studie ett sekundärt effektmått men val av placebo som 

jämförandeterapi är ett bra val för att påvisa en viktminskningseffekt. Vid 

bedömning med hjälp av Jadads poängskala tilldelades denna studie 3 poäng vilket 

tyder på att den är av god kvalitet, bilaga 1.  

I studie 3-6 var patienterna drabbade av DM2 (14, 17, 23, 24). Bland de grupper i 

dessa studier som fick de lägre doserna av liraglutid (0,045-0,75 mg) fick endast en 

grupp ett viktminskningsresultat som visade en statistisk signifikant skillnad mot 

jämförande terapi. Bland grupperna som fick doser från 1,2 mg och mer var det fler 

grupper som visade på en statistisk signifikant större viktminskning mot jämförande 

terapi. Det tyder på att liraglutids viktminskningseffekt är dosberoende för patienter 

med DM2 precis som för patienterna utan DM2. I studierna gjorda på patienter med 

fetma och utan DM2 (studie 1och 2) blev liraglutids resultat på viktminskning störst 

och dessa studier använde sig också av högst doser. Bland de grupper i de olika 

studierna som behandlades med samma dos av liraglutid minskade grupperna 
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bestående av patienter med fetma utan DM2 också mest i vikt. I studierna gjorda på 

patienter med DM2 fick deltagarna inte samma instruktioner om att hålla en 

kalorifattig diet och detta är en trolig orsak till att resultaten skiljer sig. 

En studie som sammanställer resultat från sju stycken fas-tre studier stödjer 

slutsatsen att liraglutids viktminskningseffekt är dosberoende (16). Även författarna 

för en studie där liraglutid används som tilläggsterapi drar slutsatsen att 

viktminskningseffekten är dosberoende (29).  

Jadads poängskala är ett validerat instrument för att kvalitets bestämma studier, 

bilaga 1 (27). En studie kan få 0-5 poäng (27). Studier som får mindre än 3 poäng 

kan bedömas vara av låg kvalitet (27). Alla studier som inkluderats i detta arbete fick 

3 poäng eller mer vilket tyder på att de är av god kvalitet. Studier med mindre än 3 

poäng ha benägenhet att ge större resultat i behandlingseffekter än studier med 3 

poäng eller fler (27). Att studierna som inkluderades i detta arbete fick 3 poäng eller 

fler styrker alltså trovärdigheten i resultaten.  

Novo Nordisk tillverkar liraglutid och är inblandad i sponsringen av samtliga studier 

(5, 11, 14, 17, 23, 24). Att tillverkaren är inblandad i studien kan innebära en 

intressekonflikt och skulle kunna ha påverkat hur resultaten är framställda. 

Deltagare som hoppade av studien var flest i studie 3 som pågick under 52 veckor 

(17). 487 av 745 deltagare (65 %) fullföljde studien (17). I studie 2 som pågick under 

2 år fullföljde 268 av 398 (67 %) patienter studien (11). Dessa två studier hade flest 

avhopp. De var också de studier som pågick under längst tid vilket troligtvis bidrar 

till att fler negativa händelser och avhopp hinner inträffa. I de 4 andra studierna 

fullföljde ca 85-88 % av deltagarna, dessa pågick mellan 12-20 veckor (5, 14, 23, 

24). Vanligaste orsaken till avhopp var ineffektiv behandling i de studier som 

använde lägre doser av liraglutid (14, 24). I studierna som använde sig av högre 

doser var oönskade effekter eller annan orsak de vanligaste orsakerna (5, 11, 17). 

Biverkningarna verkar alltså också vara dos-beroende. På grund av detta kanske 

högre doser av liraglutid inte är önskvärda trots en ökad effekt på viktminskning. 

Vanligaste biverkningarna var illamående och kräkningar i studierna. Illamående och 

kräkningar förekom framförallt under de första veckorna. Om patienter får veta att 

illamåendet är övergående kanske de står ut längre och fortsätter behandlingen trots 

detta. 3 patienter drabbades av pankreatit i 2 av de inkluderade studierna (11, 17). 

Dessa två studier pågick mellan 1 till 2 år (11, 17). Att liraglutid skulle kunna öka 

risken att drabbas av pankreatit är allvarligt men samtliga patienter i studien 

återhämtade sig (11, 17).  En review från 2014 som undersöker om GLP-1-analoger 

ökar risken för att drabbas av pankreatit menar att publicerade kliniska studier inte 

stödjer hypotesen att risken skulle öka (20).  

I studie 3 minskar vikten fram till vecka 12 för grupperna behandlade med liraglutid, 

för att sedan hållas konstant under resten av studien (17). I Studie 1 och 2 sågs en 

mycket större viktminskning från randomisering till vecka 20 än vad som sågs från 
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vecka 20 fram till 1 år (5, 11). Detta tyder på att viktminskningseffekten är som störst 

i början av behandlingen för att sedan minska med tiden. Vikten verkar sedan hållas 

på en ganska konstant nivå (5, 11, 17).  Eftersom viktminskningseffekten avtar kan 

en långtidsbehandling vara onödig. Med hur länge viktminskningen som inträffat 

under behandling med liraglutid kvarstår efter avslutad behandling framgår inte från 

studierna inkluderade i detta arbete.  Vikten skulle troligtvis öka efter avslutad 

behandling då en viktuppgång brukar ses efter avslutad behandling med andra 

läkemedel för viktminskning (6). Så för att hålla nere vikten hos personer med fetma 

kanske ändå en långtidsbehandling med liraglutid skulle vara värdefull. Då patienter 

som behandlats med liraglutid i en lägre dos tidigare i studie 1 och 2 fick en högre 

dos av liraglutid under andra året gick de ner mer i vikt än vad de hade gjort innan (5, 

11). För patienterna som hela tiden hade behandlats med högre doser av liraglutid 

sågs en tendens till viktökning i slutet av studie 2 (11). På grund av detta kanske en 

ökning av dosen behövs för att bibehålla en viktminskning efter 1 års behandling. 

Men då studien vid denna tidpunkt, när dessa effekter sågs, var öppen är dessa 

resultat mindre pålitliga (11). 

Att administrering av liraglutid sker subkutant kan vara en nackdel. Spruträdsla 

förkommer hos vissa individer vilket skulle kunna påverka dessa individer att 

undvika subkutan administrering (30). Patienter kan också behöva gå till sjukvården i 

början för att lära sig hur administreringen ska ske på rätt sätt (31). I en av studierna 

observerades att några patienter fick utslag runt administreringsstället (14). Hos 

patienter som har svårt att svälja tabletter skulle subkutan administrering istället 

kunna vara en fördel.  

På apotekets hemsida kostar liraglutid (Victoza®) 1500 kr (maj 2014) för en 

förpackning med 3x3 ml med styrkan 6mg/ml, detta räcker ca 30 dagar om dosen 1,8 

mg används (32). Kostnaden blir då ca 50 kr per dag och ca 18 300 kr per år.  Orlistat 

(Orlistat STADA®) i dosen 120 mg kostar på apotekets hemsida 413 kr (maj 2014) 

för 84 kapslar (33). Kostnaden för behandling med orlistat blir då ca 15 kr per dag 

och ca 5400 kr per år. Behandling med liraglutid är alltså dyrare än den nu enda 

godkända läkemedelsbehandlingen mot fetma. Detta är en nackdel om det i 

framtiden skulle börja användas för att behandla fetma. 

Vad som orsakar viktnedgång vid behandling med liraglutid beror troligtvis på en 

kombination av dess effekter på magtarmkanalen och hjärnan (12). Två av studierna 

tyder på att illamående är en bidragande orsak men att även andra effekter ligger 

bakom (11, 17). En annan studie där liraglutid används som tilläggsterapi till 

metformin och glimepirid stödjer resultatet att patienter går ner i vikt oberoende 

illamående men att de som drabbats oftare av illamående går ner mer i vikt (26). 

Lixenatid, exenatid och liraglutid är de GLP-1-analoger som förnärvarande är 

godkända i Europa för behandling av DM2 (34). De olika GLP-1 analogerna har 

observerats ha liknande effekter på vikt (34). En GLP-1-analog som visat sig ha 

mindre effekt är albigutide som är ett läkemedel under utveckling (34). Albigutide är 
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en ganska stor molekyl som troligtvis inte kommer över till CNS i lika stor 

utsträckning (34). Detta skulle kunna tyda på att liraglutids viktminskningseffekt 

främst beror på effekterna i hjärnan. 

Från studie 1 och 2 i detta arbete framgick även att blodtrycket och andelen med pre-

diabetes minskade hos patienter behandlade med liraglutid (5, 11). Detta redovisas 

inte i detta arbete men är ändå värdefullt för patienter med fetma eftersom fetma ökar 

förekomsten av högt blodtryck och insulinresistens (1). Högt blodtryck och 

insulinresistens är faktorer som ligger bakom den ökade risken att drabbas av hjärt-

kärl sjukdom (1). Därför är det en fördel att dessa tillstånd minskar.   

Orlistat är det enda godkända läkemedlet idag för behandling av fetma men fetma-

kirurgi är den effektivaste behandlingen (1). Fetma-kirurgi brukar både ge en större 

och mer långvarig viktminskning (1). Men då en operation kan öka risken för olika 

komplikationer kan ändå nya läkemedel för att behandla fetma vara värdefulla. Då 

liraglutid visade sig ge en större viktminskning än orlistat i visa doser kan liraglutid 

kanske vara ett alternativ för behandling utav övervikt och fetma i framtiden (5).  

Endast två av studierna i detta arbete hade viktförändring som ett primärt effektmått 

(5, 14). Vid sökning på PUBMED hittades främst studier där liraglutid använts som 

tilläggsterapi.  Endast 6 studier av 44 träffar stämde in på de inkluderings kriterier 

som valdes till detta arbete. De flesta av studierna var också gjorda på patienter med 

DM2. Därför kan det behövas fler studier gjorda på patienter med fetma och utan 

DM2 med viktminskning som ett primärt effektmått för att utvärdera om liraglutid 

skulle kunna rekommenderas som ett läkemedel för behandling av fetma. Även fler 

studier som undersöker säkerheten av liraglutid i högre doser kan behövas då 

viktminskningseffekten verkar vara dosberoende. 

Liraglutids effekt på vikt är en fördel i behandlingen av DM2 på grund av 

kopplingen till övervikt och fetma (1). Andra läkemedelsgrupper kan istället orsaka 

viktuppgång och mer än 80 % av individerna drabbade av DM2 är överviktiga eller 

lider av fetma (1, 11). Därför är en viktminskningseffekt värdefull för dessa 

individer. Så även om liraglutid inte används för att behandla övervikt och fetma är 

den viktminskande effekten ändå till nytta.  
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SLUTSATS 
 

Liraglutids viktminskningseffekt är dosberoende när det används som monoterapi 

hos patienter med eller utan DM2. Patienterna som gick ner mest i vikt fick högsta 

dosen och även instruktioner om att hålla en fettsnål diet. Grupperna som fick de 

lägre doserna av liraglutid tappade mindre i vikt eller inget alls. Resultaten från 

studierna tyder också på att viktminskningseffekten av liraglutid är som störst i 

början av behandlingen för att sedan avta. I behandlingen av DM2 är 

viktminskningseffekten värdefull på grund av kopplingen till övervikt och fetma. 

Resultaten från 2 studier som inkluderades i detta arbete visar att liraglutid i vissa 

doser har lika stor effekt på viktminskning eller större än orlistat. Orlistat är det enda 

läkemedlet mot fetma som är godkänt idag och därför kan liraglutid vara ett 

intressant alternativ i framtiden. Men för att rekommendera liraglutid som ett annat 

läkemedel mot fetma krävs det troligtvis fler och större studier på patienter med 

fetma och med eller utan DM2 där viktförändring är ett primärt effektmått. Även 

studier som använder högre doser av liraglutid kan behövas då patienterna som 

tappade mest i vikt behandlades med höga doser.   
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Bilaga 1 

Jadads validerade poängskala för kvalitets bedömning (27). 

Jadads poängskala  

1. Beskrevs studien undersökningen som randomiserad? 

2. Beskrevs studien som dubbel-blind? 

3. Fanns redogörelser för deltagare som gått ur studien? 

Ge 1 poäng för varje ”ja” och 0 poäng för varje ”nej” 

Ge ytterligare 1 poäng för vardera om maskeringen respektive randomiseringen skett 

korrekt 

Dra av 1 poäng från vardera om maskeringen respektive randomiseringen inte skett 

korrekt 

Summa poängtal: 0-5           Låg kvalitet: < 3 poäng 
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