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Sammenhængen mellem adipositas og risikoen for udvikling 
af type 2-diabetes (T2D) og komplikationer i forbindelse her-
med er veldokumenteret. Blandt T2D-patienter er overvægt 
udtrykt fænotypisk ved forhøjet body mass index (BMI) eller 
taljemål til stede hos > 90% af patienterne. Prævalensen af 
adipositas vokser med panepidemisk karakter, således også 
i Danmark, hvor mere end 50% af befolkningen har et BMI
> 25 kg/m2. Den store stigning i prævalensen af fedme vil der-
for senere slå igennem som T2D. De markante omkostninger 
til behandlingen betyder, at T2D bliver en politisk udfordring 
for vores solidariske sundhedssystem. 

Vægttab udgør hovedhjørnestenen i behandlingen af T2D, 
fordi det udskyder sygdomsdebuten og de primært kardiova-
skulære komplikationer. Den præventive effekt af vægttab 
har været dokumenteret i kirurgiske studier, hvor et bevaret 
vægttab på 20-25 kg efter ti års opfølgning medførte en 75% 
reduktion i antallet af nye T2D- tilfælde [1]. Effekten af kirur-
gisk vægttabsbehandling er nu også påvist at kunne reducere 
mortaliteten med 31% baseret på 16 års opfølgningsdata, 
denne effekt skyldes primært reduktion i akut koronarsyn-
drom [2]. Ligeledes har farmakologisk behandling i kombina-
tion med intensiv kost-  og motionsvejledning over en fireårig 
periode hos en gruppe prædiabetiske risikopatienter vist en 
markant 40% reduktion i antallet af nye diabetestilfælde [3]. 
Vægttabet hos T2D-patienter angives ofte at være mindre 
end hos adipøse non-T2D-patienter. Dette kan delvist forkla-
res af en aldersforskel mellem de sammenlignede grupper og 
studier.

En kombination af manglende efterlevelse af kost-  og mo-
tionstiltag og stigende diabetesvarighed medfører en mang-
lende opnåelse af behandlingsmålene, herunder glykeret hæ-
moglobin (HbA1c) < 6,5%. Behandlingen suppleres derfor i 
første omgang farmakologisk med tabletter. Dette medførte 
ifølge UKPDS-studiet en vægtøgning på ca. 2 kg for patienter, 
der blev behandlet med sulfonylurinstoffer, i forhold til pa-
tienter, der blev behandlet med diæt, mens behandling med 
biguanider var vægtneutral, hvorfor sidstnævnte anbefales 
som førstegangsvalg til adipøse T2D-patienter. Yderligere til-
læg af behandling med peroxisome proliferator-activated receptor 
(PPAR)-agonister fremkaldte et fald i HbA1c på 1% og en væg-
tøgning på 2-4 kg. Faldet i HbA1c var mindre ved samtidig be-
handling med insulin. Væskeretension under behandling med 
PPAR-agonister har givet anledning til en debat om den kar-
diovaskulære risiko efter publicering af PROactive- studiet [4].

Langtidseffekten af peroral farmakologisk behandling er 
oftest tidsbegrænset. Dette forklares primært ved den fortsatte 
destruktion af de insulinproducerende β-celler, hvilket efter 
en årrække leder til insulinbehandling for at opfylde de tera-
peutiske mål. Ved et optimalt insulinregimen angives det, at 
50-70% af patienterne opnår disse mål.

Insulinbehandlingen med neutral protamine Hagedorn 
(NPH)-analoger bevirker trods et fald i HgA1c på 1-1,5% des-
værre endnu en forværring af den allerede eksisterende adi-
positas i form af en vægtøgning på 2-4 kg. Dog skal det be-
mærkes, at vægtøgningen efter et års behandling med den nye 
insulinanalog detemir kun er ca. 50% (½-1 kg) af den vægtøg-
ning, der sker ved behandling med NPH-analogerne. Over en 
årrække kan den nuværende medicinske behandling således 
have fremkaldt en samlet vægtøgning på 4-10 kg. 

Vægtøgning udgør hermed en uheldig bivirkning ved 
peroral farmakologisk insulinbehandling af T2D-patienten. 
Det er derfor yderst relevant at gennemgå data fra en Co-
chrane-analyse af vægttabseffekten (slutvægt – startvægt) 
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fremkaldt af farmakologisk vægttabsbehandling hos T2D-pa-
tienter [5]. Sammenlignende data er ekstraheret fra ti rando-
miserede, placebokontrollerede, kliniske, producentsponso-
rerede peer review-publikationer, heraf to med insulinbehand-
ling. I studierne indgik der to centralt virkende anoreksika, 
fluoxetin, der er en selektiv serotonin genoptagelseshæmmer 
(SSRI), og sibutramin, der er en serotonin-noradrenalin gen-
optagelseshæmmer (SNRI), samt den udelukkende gastrointe-
stinalt virkende pancreaslipasehæmmer orlistat. Sibutramin 
og orlistat er begge registreret som anoreksika. Der er ikke 
publiceret nogen direkte sammenlignelige studier af de en-
kelte farmaka. 

Dosering, antallet af patienter, behandlingsvarighed, drop-
out, vægttabseffekt og ændring i HgA1c fremgår af Tabel 1. 
Der var en nogenlunde ligelig kønsfordeling, gennemsnitspa-
tienten var 50-65 år, havde en startvægt på ca. 95 kg og et BMI 
på 31-35 kg/m2 samt en HbA1c på 8-10%. Der var i gennem-
snitlig 1,1 månedlige kontakter til forsøgspersonerne. Det 
gennemsnitlige frafald i såvel aktiv-  som placebogrupperne 
var på ca. 30%, hvilket er på linje med i andre nondiabetes-
vægttabsstudier. Dropoutantallet var størst blandt de farma-
kologisk behandlede i fluoxetin-  og sibutraminstudierne, 
mens det omvendte var størst blandt placebopatienterne i or-
listatstudierne. Vægttabene var i al væsentlighed uafhængig 
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Background
Obesity is closely related to type 2 diabetes and long-term 
weight reduction is an important part of the care delivered to 
obese persons with diabetes.

Objectives
To assess the efficacy of pharmacotherapy for weight loss in 
adults with type 2 diabetes.

Search strategy
Computerized searches were performed of MEDLINE (January 
1966 to May 2004), EMBASE (January 1974 to May 2004), 
Web of Science (January 1981 to May 2004), and other electro-
nic bibliographic databases, supplemented with hand searches 
of reference lists and selected journals.

Selection criteria
Randomized, controlled trials were included where pharmaco-
therapy was used as the primary strategy for weight loss among 

adults with type 2 diabetes. Published and unpublished litera-
ture in any language and with any study design was included.

Data collection and analysis
Two reviewers abstracted data and the quality of included 
studies was evaluated by assessing potential attrition, as well as 
selection and measurement bias, and a Jadad score was ob-
tained. Effects were combined using a random effects model.

Main results
A sufficient number of studies were available for a quantitative 
synthesis for fluoxetine, orlistat, and sibutramine. Twenty two 
randomized controlled trials were included in the review, with a 
total of 296 participants for fluoxitine, 2036 for orlistat, and 
1047 for sibutramine. Pharmacotherapy produced modest re-
ductions in weight for fluoxetine (5.1 kg (95% confidence inter-
val [CI], 3.3-6.9)) at 24 to 26 weeks follow-up; orlistat 2.0 kg 
(CI, 1.3-2.8) at 12 to 57 weeks follow-up, and sibutramine 5.1 
kg (CI, 3.2-7.0) at 12 to 52 weeks follow-up. Glycated hemoglo-
bin also modestly and significantly reduced for fluoxetine and 
orlistat. Gastrointestinal side effects were common with orlistat; 
tremor, somnolence and sweating with fluoxetine; and palpita-
tions with sibutramine. Some studies, using a variety of study 
designs, were available on other drugs and a significant decrease 
in weight was noted in three studies of mazindol, one of phen-
metrazine, two of phentermine. No studies were identified that 
fit inclusion criteria for pseudophedrine, ephedra, sertraline, yo-
himbine, amphetamine or its derivatives, bupropion, topiramate, 
benzocaine, threachlorocitric acid, sertraline, and bromocriptine.

Authors' conclusions
Fluoxetine, orlistat, and sibutramine can achieve statistically sig-
nificant weight loss over 12 to 57 weeks. The magnitude of 
weight loss is modest, however, and the long-term health bene-
fits remain unclear. The safety of sibutramine is uncertain. There 
is a paucity of data on other drugs for weight loss or control in 
persons with type 2 diabetes.

Abstract
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af, om de blev opgjort som last observation carried forward 
(LOCF) eller ved antagelse af at vægtændringen blandt drop-
outene i den aktive gruppe var som vægtændringen blandt 
completers i placebogruppen. 

Vægttabet i placebogrupperne var mindst blandt de insu-
linbehandlede, svarende til hvad et næsten identisk forfatter-
panel bag denne Cochrane-analyse fandt i en anden Coch-
rane-analyse, hvor det gennemsnitlige konventionelle vægt-
tab hos T2D-patienter blev opgjort til 1,7 kg [6]. En under-
søgelse af den farmakologiske effekt ved optimeret kost og 
motionsvejledning vil sandsynligvis som i nondiabetiske 
vægttabsstudier primært øge det nonfarmakologiske vægttab. 
Det skal understreges, at selv beskedne vægttab, blandt dysre-
gulerede abdominalt adipøse patienter med HbA1c på 8-10% 
ofte har en markant gunstig effekt på glukose- , lipid-  og 
hjerte-kar-metabolismen. 

Faldet i HbA1c var signifikant for patienter, der blev be-
handlet med orlistat (0,4%) og fluoxitin (1%), mens sibutramin-
behandling medførte et ikkesignifikant fald på 0,7%. Der var 
en positiv sammenhæng mellem initial HbA1c og reduktion i 
denne. Effekten kan være maskeret af en eventuel reduktion i 
den sideløbende farmakologiske behandling, herunder spe-
cielt insulinbehandling under forsøgsperioden. Gastrointesti-
nale bivirkninger var mest udtalt ved orlistatbehandling, 
mens tremor, indsovningsbesvær og øget svedtendens blev 
rapporteret ved fluoxitinbehandling og snurren og pikken i 
fingrene ved sibutraminbehandling. Orlistat-  og sibutramin-
studierne er publiceret i samme periode i 1998-2002, mens 
fluoxitinstudierne alle er ældre og publiceret i 1992-1994. Det 
er bemærkelsesværdigt, at anvendelsen af fluoxetin hos T2D-
patienter i modsætning til hos adipøse non-T2D-patienter in-
ducerede et vægttab, som er sammenligneligt med vægttabet 
og med det registrerede anoreksika sibutramin og med en 
HbA1c-effekt som ved behandling med, orlistat. Det skal dog 
bemærkes, at effekten af fluoxetin er mere usikker, da antallet 
af patienter var væsentlig mindre end i orlistat-  og sibutra-
minstudierne.

Den signifikante vægtøgning ved den eksisterende medi-
cinsk T2D-behandling har øget interessen for flere nye poten-
tielle terapeutika med en bedre vægtprofil. I første omgang 
det nyligt registrerede anoreksika rimonabant, som er en CB-
1-antagonist med primært centralt effekt i kombination med 
perifere gunstige effekter på lipid-  og glukosestofskiftet. I det 
nyligt publiceret etårige RIO-diabetes- studie fandtes hos 

T2D-patienter behandlet med 20 mg rimonabant i kombina-
tion med metformin eller sulfonylurinstoffer et vægttab på ca. 
4 kg mere end hos placebogruppen [7]. Der er også rapporte-
ret om positive vægttabseffekter af pancreas β-celle-hormo-
net amylin, men specielt også af inkretinhormonanaloger 
med glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-effekter. Mest lo-
vende er GLP-1-analogerne exenatid og liraglutid [7], hvor 
man i tre studier med exenetid har påvist et halvt års vægttab 
på ca. 2½ kg. Mens virkningen af dipeptidyl peptidase- IV 
(DPP4)-hormon-antagonister, som hæmmer nedbrydningen 
af GLP-1, foreløbig har vist sig at være vægtneutral. 

Konklusion
Der kan forventes et vægttab på 2,5-5 kg efter ½-1 års farma-
kologisk vægttabsbehandling af T2D-patienter. Fratrækkes 
effekten af kost og motionsvejledning resterer et gennemsnit-
ligt vægttab på 1-3,5 kg. Vægttabseffekter af farmakologisk 
behandling på kardiovaskulære endepunkter må afvente re-
sultaterne fra det igangværende 3-5-årige SCOUT-studie med 
deltagelse af ca. 10.000 kardiovaskulære risikopatienter – heraf 
80% med T2D – randomiseret til kost og motionsvejledning 
med eller uden sibutramin. 

Foreløbig er der således blandt overvægtige T2D-patienter 
bedst dokumentation for behandling med sibutramin og orli-
stat og mindre med rimonabant. Størst effekt ses blandt dys-
regulerende patienter. Praktisk bør tre måneders ikkefarma-
kologisk behandling altid iværksættes, før den farmakologiske 
behandling adderes. Fluoxitin kan overvejes som førstegangs-
valg hos T2D-patienter med affektiv sindslidelse i form af de-
pression.
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hæmoglobin (HbA1c)-effekten hos type 2-diabetes-
patienter efter behandling med tre forskellige far-
makologiske adipositasmedikamenter i kombination 
med en hypokalorisk diæt.

       Vægttab, kg HbA1c, %
   Antal Behand-  Drop- (konfidens- (konfidens-
Lægemiddel  Dosering studier ling, uger n out, % interval 95%) interval 95%)

Fluoxetin  . . . . .  60 mg × 1 4 24-30   117 15 5,1 (3,3-6,9) 1,0 (0,6-1,4)
Orlistat . . . . . . .  120 mg × 3 3 52-57 1.376 40 2,6 (2,1-3,2) 0,4 (0,3-0,5)
Sibutramin  . . . .  5-15 mg × 1 4 12-26   460 20 4,5 (1,8-7,2) 0,7 (–0,5-1,9)
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Forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning
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MDer har i de senere år været meget fokus på postoperativ 
kvalme og opkastning (PONV). PONV er en meget gene-
rende bivirkning efter anæstesi, og den hindrer mobilisering 
og peroral fødeindtagelse. PONV er et komplekst problem. 
Der er nogle patientrelaterede risikofaktorer, ligesom valget af 
anæstesi og smertebehandling har stor betydning. Et stort an-
tal stoffer har været anvendt som profylakse. Mængden af lit-
teratur er enorm, og det kan være svært at få et overblik. Der 
er tidligere skrevet systematiske reviews, men ofte har der væ-
ret fokus på enkelte stoffer. Formålet med denne Cochrane-
analyse er at give en fuldstændig gennemgang af litteraturen 
vedrørende alle studerede stoffer. Der ses udelukkende på 
forebyggelse af PONV, ikke på behandling af eksisterende 
PONV.

Cochrane-analysen
Der er i analysen søgt alle relevante steder efter undersøgelser, 
hvori man sammenligner behandling versus placebo, be-
handling versus ingen behandling eller sammenligner forskel-
lige stoffer. Som udkommeparameter er brugt kvalme, op-
kastning eller kvalme, opkastning og behandling af gennem-
brudssymptomer [1]. Der skelnes ikke mellem tidlig og sen 
PONV, ligesom der ikke tages højde for dosis. Alle data pooles. 
Ved undersøgelser med flere grupper indgår resultaterne flere 
gange, men vægtet således, at et resultat med 12 ud af 42 med 
PONV reduceres til seks ud af 20, hvis resultaterne indgår to 
gange. 

Man inkluderede i alt 737 studier med i alt 103.237 perso-
ner. Data fra børn og voksne pooles. Der er kun foretaget be-
regning af gruppernes størrelse i 276 ud af 737 studier. I 535 
studier blev der ikke redegjort for allokeringen. Behandlingen 
var ikke blindet for den undersøgende læge i 102 studier. I 512 
studier ud af 737 blev der analyseret ud fra intention to treat. 
I 502 undersøgelser blev der redegjort for resultaterne fra alle 

deltagere, mens der i 231 undersøgelser manglede opfølgning 
for nogle deltagere. I 159 studier manglede der en kontrol-
gruppe.

Der er således tale om meget inhomogene undersøgelser af 
vekslende kvalitet. Hvorledes dette påvirker resultaterne er 
svært at sige.

I alt 60 lægemidler indgik i analysen. Der blev analyseret 
for betydningen af køn, alder og doseringstidspunkt. Dette 
gav en lang række delanalyser. Alle resultater kan ikke medta-
ges her.

De vigtigste resultater er, at i alt otte stoffer har forebyg-
gende effekt på PONV: cyclizin, dexamethason, dolasetron, 
granisetron, droperidol, ondansetron, tropisetron og meto-
clopramid. Den relative risiko (RR) mod placebo lå på 0,6-0,8. 
Man finder ingen sikre forskelle mellem effekten af de enkelte 
stoffer formentlig på grund af publikationsbias eller dårlig 
kvalitet af de sammenlignende studier.

Køn, alder og type af kirurgi havde ingen indflydelse på re-
sultaterne. Der opnås tilsyneladende en additiv effekt ved 
kombinationsbehandling.

Neostigmin øger risikoen for PONV. Man finder kun få bi-
virkninger. Således øger neostigmin risikoen for svimmelhed, 
droperidol risikoen for døsighed og ondansetron risikoen for 
hovedpine.

Styrker og svagheder
Analysen er meget omfattende og er den største af sin art. Der 
er søgt relevante steder, og et stort materiale er samlet. Der 
forsøges at poole data. Mange af undersøgelserne er hetero-
gene i deres design. PONV er meget kompleks med mange 
betydende faktorer. Normalt skelnes der mellem tidlig og sen 
PONV. I denne undersøgelse samles data. Dette kan påvirke 
resultaterne. Der skelnes ikke mellem de forskellige doserin-
ger af de enkelte stoffer. Således kan der være medtaget stu-
dier, hvori et stof gives i for lille dosis. I andre metaanalyser 
har man f.eks. påvist effekt af 4 mg og 8 mg ondansetron, men 
ikke af 1 mg. Der er ikke redegjort for andre betydende fakto-
rer som brugen af inhalationsmiddel eller mængden af 
postoperativ opioid i grupperne.


