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Backgrund

• Diet-inducerad viktnedgång reducerar leverförfeMning
(Vitola et al. Obesity, 2009)

• Vissa data tyder på aM energi restrik3on reducerar
leverförfeMning signifikant redan eVer 1 vecka 
(Lim et al. Diabetologia 2011)(Bian et al. Obesity 2013

Frågeställningar: 

• Hur fort reduceras  leverfeM?

• Hur fort reduceras insulin resistensen i levern ? 

• Hur fort förändras markörer för leverförfeMning och hur stora 
förändringar ser man vid olika 3dpunkter ? 



SyEe

• Undersöka förändringar av feMhalten i levern och 
metabola markörer och leverfeM markörer vid olika 
3dpunkter under 28 dagars LCD behandling hos 
obesa kvinnor.   



Metoder

• MRI lever, BIA och blodprovstagning utfördes vid 5 
tillfällen under LCD: 
Dag 0, 3, 7, 14 and 28

• Fastande prover togs, vätskeintaget var begränsat till 
500 ml vatten 12h före besök



LCD

• Low-caloric diet, LCD (Modifast®) intogs under 28 
dagar, 800-1100 kcal/dag (kolhydrater 52%, 
protein 25%, fat 21%)



LeverfeO kan undersökas med MRI

• LiverfeM bedömdes med med hjälp av MRI

• MRI resultatet bedömdes av 2 röntgenläkare
och medelvärdet användes

• MRI resultat av leverfeM har validerats mot 1H 
MRS, (gold standard) (Bjermo AJCN 2012) 



Metabola and leverfeO markör 
analyserade

• ALAT
• Triglycerider
• Insulin
• Non-esterified faMy acids (NEFA)
• 3-Hydroxybutyrate (OHB)
• Adiponec3n
• Fibroblast growth factor (FGF21)
• Stearoyl-CoA (SCD) (16:1/16:0)



Baslinje-data  

10 obesa kvinnor utan diabetes planerade för 
bariatrisk kirurgi inkluderas i denna studie:

• Medel ålder: 42.7 (8.9) år
• Medel BMI: 41.7 ± 2.6 kg/m²
• Medel vikt: 114.3 ± 12.1 kg
• Liverfett: 9.3±7.1 %
• Plasma glukos: 5.8 ± 0.6 mmol/l
• Triglycerider: 2.01 ± 1.36 mmol/l



Kroppssammansättning

• Viktnedgången var 7.3 kg (range 5.7-9.1) eVer 28 
dagar behandling med LCD

• FeMmassan reducerades med 5.3 ±2.0 kg

• Viktnedgången var störst mellan dag 0 och dag 3 
(2 kg) med en medel viktnedgång på 0.7 kg/day







SammanfaOning
• Markanta  förändringar noterades för FGF21 and insulin redan 

eVer 3 dagars energi restrik3on (LCD) hos obesa kvinnor talar 
för en snabb förbäMring i insulinresistens

• LeverfeM var den enda parametern som uppvisade eM tydligt 
linjärt och 3dsberoende reduk3on över perioden, 28 dagar   

• Förhöjningar noterades i NEFA, 3-OHB och ALAT 
koncentra3oner fram 3ll dag 14, däreVer sjunkande, talar för 
en ökad lipolys i feMväv (NEFA) och feMoxida3on som belastar 
levern (ALAT).

• Samspelet och sambanden mellan dessa och andra nya 
metabola markörer och hepatokiner behöver studeras närmare  


