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Lipødem

Lipødem Fedme
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Lipødem fettvevet
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Noen fakta om lipødem
Vektkontroll

• Pasienter med lipødem har økt risiko for å utvikle sykelig fedme

• Fedme forverrer manifestasjonene av lipødem . 

• Det patologiske subkutane fettet i lipødem anses å være diettresistent 

men vektnormalisering kan likevel forbedre symptomene .

• Fedme bør behandles etter vanlige retningslinjer

Kost

• Det er ingen spesifikk, evidensbasert diett for pasienter med lipødem, 

da ingen randomiserte og kontrollerte studier om dette emnet er 

publisert. 

• Fordi mange pasienter med lipødem også lider av spiseforstyrrelser  

Støtte i behandlingen av en psykolog der det er mulig.
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Komorbiditet

• Fedme er en vanlig sykdom hos pasienter med Lipødem

• Overvekt og fedme forverrer Lipødem

• Dette betyr at økende kroppsvekt ikke bare forsterker det ekstreme 

utseendet på ekstremiteter, men generelt også symptomene ”
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Fettsugning
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Liposuction leads to a marked and persistent 

improvement in lipoedema?

• Manglende gode studier med 

kontrollgruppe slik at effekt av 

fettsuging er ikke godt nok 

dokumentert.

• Kan vektreduksjon, 

kompressionsbehandling med 

psykologisk støtte gi samme 

resultat.

• “The avoidance of postoperative 

weight gain is essential in order to 

maintain the results of surgery” 

• Peled AW, Kappos EA. Lipedema: diagnostic and management 

challenges. Int. J Womens Health. 2016; 8: 389–395

• Kolata G. With Liposuction, the Belly Finds What the Thighs Lose. 

New York Times. 2011; APRIL 30, 2011
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GLP-1 effects on the CNS regulation of appetite and satiety

Journal of Endocrinology 221, 1; 10.1530/JOE-13-0414

nucleus tractus solitarii (NTS)

ventral tegmental area (VTA)

nucleus accumbens (NAc)

hypothalamus (Hyp)

paraventricular nucleus (PVN)

pro-opiomelanocortin (POMC) neurons

(anorexigenic neurons)

agouti-related peptide (AgRP)

neuropeptide Y (NPY) neurons

(orexigenic neurons). 

Only 25% of the gut-derived GLP-1 reaches the portal circulation, 

where it can activate afferent hepatic vagal nerves, while merely 10–

15% of gut-derived GLP-1 enters the systemic circulation and may 

access the brain through areas with a permeable blood-brain barrier, 

such as the area postrema (AP) and ARC
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King et al, 2008 (IJO)

Inter-individual differences in response to exercise

FFM: ↓0.89±2.12kg                              FFM: ↑0.47±1.51kg,   P<0.05 

Participants ex for 12 weeks, 5 times /week (all ex sessions were supervised). 

Each session was individually designed to expend 500kcal at approximatly 70% max HR.
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Kulseng 2020
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Kulseng 2020

Medikamentell behandling av fedme
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Bupropion/ Naltrexon
Naltrekson: opioidantagonist

Bupropion: dopamin/ noradrenalin reopptakshemmer

KULSENG 2020
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Schematic on the metabolic effects of GLP-1.

Molecular MetabolismVolume 30, December 2019, Pages 72-130
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The Lancet 2017 3891399-1409DOI: (10.1016/S0140-6736(17)30069-7) 

Copyright © 2017 Elsevier Ltd Terms and Conditions

http://www.elsevier.com/termsandconditions
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Hvordan virker fedmekirurgi

Kulseng 2020
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• En 35 år gammel kvinne med høyde på 166 cm og en vekt på 159 kg og 

BMI 57,5 . Før operasjonen var omkretsen på lårene 78 og 83 cm, og begge 

leggene hennes var 54 og 55 cm. Begge var ømme for palpering. Det var 

ingen fedmerelaterte komplikasjoner

• Pasienten ble operert med sleev gastrektomi. Etter den første operasjonen 

mistet hun 64 kg, noe som resulterte i en BMI på 34,2. Omkretsen av lårene 

var 82 og 82 cm, og begge leggene hennes var 54 og 54 cm. I løpet av de 

første to årene etter behandlingen, gjennomgikk hun plastikkirurgi og fjernet 

overflødig fett fra buken (Rubins teknikk). 

• I årene som fulgte hadde hun en vektøkning på 22 kg (BMI 34,2) til 117 kg 

(BMI 42,5). Omkretsen av lårene (82 og 82 cm) og begge leggene (54 og 54 

cm) økte ikke i løpet av denne tidsperioden. 

• På grunn av denne vektøkningen ble hun reoperert omtrent 5 år etter 1. 

operasjon til en enkelt anastomose duodeno ‐ ileostomi. Tre måneder etter 

operasjonen hadde hun en BMI på 38,8 (106,9 kg) og ingen reduksjon i 

omkretsen på lår og leggene. Langvarig behandling ble utført med 

kompresjonsstrømper.

Pasienteksempel
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• En 24 år gammel kvinne med høyde på 163 cm og en vekt på 108 kg, samt 

BMI 40.6. Det var ingen overvektrelaterte komplikasjoner 

• Hun hadde lymfødem som ikke hadde effekt av behandling hos en sertifisert 

fysioterapeut. I løpet av de neste 18 månedene ble behandlet med seks 

fettsugingsoperasjoner med moderat resultat. Disse behandlingene ble 

utført av en erfaren plastikkirurg på et nederlandsk sykehus. 

• Til tross for noe vekttap hadde hun en Roux-en-Y gastrisk bypass 3 år etter 

hennes første lipødemdiagnose. Fire måneder etter operasjonen veide hun 

73,9 kg, noe som resulterte i en BMI på 27,8.

• Dessverre økte omkretsen av lårene 6 måneder etter operasjonen fra 66 til 

76 cm (høyre side) og fra 61 til 71 cm (venstre side). Også leggenes 

omkrets økte fra 43 til 48 cm (høyre side) og fra 42 til 47 cm (venstre side). 

Begge var ømme for palpering. Hun brukte kompresjonsstrømper til begge 

ben som langvarig behandling.

Pasient 2
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Lipoedema in patients after bariatric surgery: report of two cases and review of literature

Clinical Obesity, Volume: 8, Issue: 2, Pages: 147-150, First published: 25 January 2018, DOI: (10.1111/cob.12239) 
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Noen myter om lipødem
• Lipødem fører til fedme

Men det kan se ut til at hos disponerte individ kan fedme utløse lipødem.

• Vekttap har ingen effekt på lipødem

– Dette er feil. Vekttap kan føre til reduserte symptomer fra lipødemene.
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