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Sammanfattning 

Statiner är ett av de mest förskrivna läkemedlen i Sverige. Det används för att sänka kolesterolvärdet i 

blodet för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Höga kolesterolvärden anses vara en viktig 

riskfaktor för hjärtsjukdom. Det är främst höga halter av lipoproteinet LDL som anses vara en 

riskfaktor för hjärtsjukdomar eftersom denna bidrar till aterosklerosprocessen. Statiner används både 

som primärprevention (förebyggande) och som sekundärprevention (efter personen drabbats av 

hjärtsjukdom). Syftet med arbetet var att med hjälp av metaanalyser och kliniska studier undersöka 

effekten av statiner för prevention av hjärt- och kärlsjukdomar. Studierna som inkluderades i arbetet 

hittades genom sökning på Pubmed. Fem studier inkluderades i arbetet. Dessa visade att statiner 

minskar dödligheten och insjuknande i hjärt- och kärlhändelser vid sekundär prevention, att de kan 

minska risken att insjukna vid primär prevention men att statiner inte påverkar dödligheten vid primär 

prevention. En av studierna visade att statiner ger en ökad risk att drabbas av myopati, leversjukdom 

och diabetes typ 2. Resultatet av detta arbete visar att statiner har effekt för sekundär prevention och 

att personer som haft hjärtsjukdom kan behandlas med statiner. Statiner visade sig dock inte effektiva 

vid primär prevention, vilket kan tyda på att statiner skrivs ut i för hög utsträckning idag och att 

statiner inte bör ges till personer som inte är sjuka i hjärtsjukdom i första hand. 
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ABSTRACT 

Introduction 

Statins has continuously been one of the most prescribed drugs since its introduction on the 

market. Statins lower the LDL levels in the blood. High LDL levels have been shown as an 

important risk factor for heart disease. It is primarily the high levels of the lipoprotein particle 

LDL that is feared because it causes atherosclerosis, a disease that makes the arterial wall 

thicken, which slows the blood flow which in turn could lead to thrombosis. Some statins also 

increase the HDL levels. HDL is considered to be the good cholesterol because it transports 

the excess cholesterol from blood and tissue to the liver. Statins are used as a preventative 

drug in patients that have a risk of developing heart diseases, but do not have a history of 

heart disease. Statins are also used for patients that have a history of heart disease.  

Aim 

The aim of the study was to see what effects statins have on prevention of heart disease with 

the use of meta-analyses and randomized clinical trials.  

Results 

The statins in the study reduced the LDL cholesterol and increased the level of HDL 

cholesterol. The studies showed that statins reduce the occurrence of heart disease and 

cardiovascular disease in secondary care patients and reduce the mortality rate of heart 

diseases and cardiovascular causes. The results showed that statins reduced the occurrence of 

heart disease in primary care patients, but it did not reduce the mortality rate of heart diseases 

or over-all mortality. One study included showed that statins could increase the risk of 

myopathy (muscle disease), liver disease and type 2 diabetes.  

Conclusion 

Results from this study show that statins could be effective in patients with a history of heart 

disease in decreasing the occurrence of coronary heart disease and cardiovascular disease. 

Statins seem effective in reducing mortality rates from different heart diseases in patients with 

a history of heart disease as well. For primary prevention, however, the statins showed to be 

less effective, no effect on mortality rates was shown in the studies included. Statins showed 

to have an effect on events of heart disease in primary prevention, but the question is if it is 

profitable to treat that many patients only to prevent a few events of heart disease. This leads 

to the conclusion that patients with a history of heart problems should take statins, but patients 

with a risk of heart disease probably should not since it is not that effective. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

Apo – Apolipoprotein  

CHD – Kranskärlssjukdomar  

CVD – Kardiovaskulära sjukdomar 

HDL – High density lipoprotein 

HMG-CoA – 3-hydroxy-metylglutaryl koenzym A 

KI – Konfidensintervall  

LDL – Low density lipoprotein 

LPL – Lipoproteinlipas  

NFMI – Icke dödliga hjärtinfarkter 

NNT – Number needed to treat 

OR – Oddskvot 

RR – Relativ riskreduktion 

VLDL – Very low density lipoprotein  
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
 

Statiner har varit ett av de mest förskrivna läkemedlen sedan de introducerades på marknaden 

(Ramkumar et al., 2016). Syftet med statinerna är att de ska sänka LDL kolesterolet och även 

öka HDL kolesterolet en del, vilket förebygger hjärt- och kärlsjukdomar (Läkemedelsverket, 

2016). Höga kolesterolvärden i blodet är en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar, att sänka 

kolesterolvärden anses därför viktigt för förebyggandet av hjärtkärlsjukdomar. När 

livsstilsförändringar inte räcker till sätts i första hand statiner in som behandling (Taylor et al., 

2013). Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige för både män och 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). Det är även den främsta dödsorsaken i Europa och resten av 

världen (Grattini & Padula, 2016). Det finns flera studier som tyder på att behandling med 

statiner förebygger hjärtkärlsjukdomar både vid sekundär och primär prevention. Det finns en 

oro för att statiner kan ge allvarliga biverkningar. Detta har gjort att många patienter slutat 

med långtidsbehandlingen av statiner. (Ramkumar et al., 2016).  

 

Dyslipidemi 
 

Förekomst av förhöjda eller onormala nivåer av lipider och lipoproteiner i blodet kallas för 

dyslipidemi. Det finns både primär och sekundär dyslipidemi. Den primära formen beror ofta 

på en kombination av kost och genetik. Den primära formen delas in i sex grupper beroende 

på vilket lipoprotein som har förhöjda nivåer. Det finns en förhöjd risk för ischemiska 

hjärtsjukdomar i typen som orsakas av en defekt gen hos LDL receptorer. Denna sjukdom 

kallas familjär hyperkolesterolemi och kolesterolhalten hos personer med sjukdomen är 

förhöjd. Den sekundära formen av dyslipidemi orsakas av andra sjukdomar som till exempel 

diabetes, alkoholism, nefrotiskt syndrom och leversjukdom (Rang et al., 2016). 

 

Diagnostik 
 

För att bedöma om en patient behöver kolesterolsänkande läkemedel testas halten kolesterol i 

blodet. Totalkolesterol och triglycerider mäts. Mängden LDL och HDL kan sedan räknas ut. 

Det är dock säkrare att mäta dem direkt genom att analysera bärarproteinerna ApoB och 

ApoA1. ApoB sitter på LDL och ApoA1 på HDL. Dessa bärarproteiner reflekterar hur 

mycket LDL respektive HDL som finns i blodet. För att sedan bedöma om personen har höga 

värden undersöks kvoten ApoB/ApoA1, vilket är kvoten LDL/HDL. Om denna kvot är högre 

än 0,8 för män och 0,7 för kvinnor anses det som en indikator för ökad risk att drabbas av 

hjärtkärlsjukdom. Ofta mäts även totalkolesterolet. Det finns en hög risk att drabbas av 

hjärtkärlsjukdomar om totalkolesterolet är över 8 mmol/L och LDL kolesterolet är över 6 

mmol/L Målvärdet för LDL är olika beroende på hur hög risk det finns att drabbas. Målvärdet 

för de med låg risk är 3,0 mmol/L. De som har hög risk att drabbas, till exempel de som har 

diabetes har ett målvärde på 2,5 mmol/L. De som har mycket hög risk att drabbas, till 
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exempel de som redan har hjärtsjukdom har ett målvärde på 1,8 mmol/L. (Läkemedelsverket, 

2016). 

 

Lipoproteiner 
 

Kolesterol, triacylglyceroler, och fosfolipider är inte vattenlösliga och kan därför inte 

transporteras fritt i blodet. De transporteras med hjälp av lipoproteiner. Lipoproteinernas 

uppgift är att transportera lipider till kroppens olika vävnader. Lipoproteinerna består av en 

hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar och en hydrofil yta som består av 

fosfolipider och fritt kolesterol (se fig. 1). På ytan av lipoproteinerna finns också specifika 

proteiner som kallas apolipoproteiner. Dessa proteiner avgör hur lipoproteinet metaboliseras. 

Apolipoproteiner kan känna igen receptorer på cellytan hos målorganet och interagerar med 

dessa så att lipoproteinet går in i cellen via endocytos. Det finns fyra olika typer av 

lipoproteiner och dessa klassificeras efter deras densitet. De olika typerna kallas 

kylomikroner, very-low density lipoproteins (VLDL), low-density lipoproteins (LDL) och 

high-density lipoproteins (HDL). LDL har apolipoproteinet ApoB och HDL har 

apolipoproteinet ApoA1. (Geissler & Powers, 2011; Widmaier et al., 2011). 

 

Figur 1. Struktur av ett lipoprotein (AntiSense, 2010). 

 

LDL är det lipoproteinet som främst bär kolesterolet. LDL transporterar kolesterolet till celler 

i kroppen där kolesterolet behövs. LDL kolesterolet är det som sägs vara det ”onda” 

kolesterolet eftersom det kan bidra till aterosklerosprocessen. Funktionen för HDL är att ta 

upp och transportera bort överskottskolesterol från blod och vävnader. HDL transporterar 

sedan kolesterolet till levern som utsöndrar det till gallan eller omvandlar det till gallsalter. 

HDL anses som det ”goda” kolesterolet. Eftersom HDL kolesterolet hjälper till att ta bort 

överskottskolesterolet är det inte totalkolesterolet som avgör hur stor risk det finns att drabbas 

av ateroskleros, det är snarare kvoten mellan LDL kolesterol och HDL kolesterol som avgör. 

Ju lägre kvoten är desto lägre är risken att drabbas. (Geissler & Powers, 2011; Widmaier et 

al., 2011). 

Kolesterol används i cellernas membran, i gallsalter, för syntes av steroider och andra 

molekyler (Widmaier et al., 2011). 
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Lipoproteinmetabolism 

Exogen lipidmetabolism 

 

Hur kroppen tar hand om fettet som tillförs kroppen via födan kallas exogen lipidmetabolism. 

Triglyceriderna i tarmen hydrolyseras till fria fettsyror, monoglycerider eller diglycerider av 

lipaser. På grund av gallsalterna bildas en emulsion vilket gör att miceller bildas. Micellerna 

består av fosfolipider och fett- och kolesterolmolekylerna som ska absorberas. Micellerna 

absorberas och i cellerna omvandlas fettsyrorna till triglycerider igen och kylomikroner kan 

bildas. I kylomikronerna finns triglyceriderna och kolesterol. (Lindgärde et al., 2009; Mann et 

al., 2015). Kylomikronerna kan sedan gå in i cirkulationen och transporteras till kapillärer i 

muskler och fettvävnad. Triglyceriderna hydrolyseras av lipoproteinlipas (LPL) och 

vävnaderna kan ta upp de fria fettsyrorna och kolesterolet. Kylomikronresterna går sedan till 

levern och går in i hepatocyter via endocytos. Kolesterolet i hepatocyterna lagras, oxideras till 

gallsyror, frisätts i gallan eller går in i den endogena lipidmetabolismen (Rang et al., 2016).  

 

Endogen lipidmetabolism 

Endogen lipidmetabolism är VLDL-LDL metabolismen. Triglycerider och kolesterol 

transporteras från levern i form av VLDL för uppbyggnad av membraner, steroidhormoner 

och gallsyror. Triglyceriderna hydrolyseras till fettsyror och glycerol och dessa går in i 

vävnaderna. Lipoproteinpartiklarna blir mindre och VLDL blir LDL.  I LDL finns kolesterolet 

som används till cellmembran och för syntes av steroider. LDL kan sedan tas upp av LDL 

receptorer som finns på kroppens celler, men främst i levern. LDL receptorerna känner igen 

apoB100 och på så sätt kan LDL tas upp i cellerna via endocytos. Överskottskolesterolet tas 

upp av HDL partiklar och förs tillbaka till plasman. Det finns många LDL receptorer i levern 

och där omvandlas kolesterolet till gallsyror och utsöndras på så sätt ur kroppen. Det mesta av 

kolesterolet reabsorberas och bildar en enterohepatisk cirkulation (Lindgärde et al., 2009; 

Mann et al., 2015; Rang et al., 2016).  

  

Ateroskleros 
 

Höga kolesterolvärden kan leda till ateroskleros. Ateroskleros är en sjukdom i artärväggen 

som uppkommer på grund av lipidretention och oxidation vilket leder till att kärlet förtjockas 

och blodflödet försämras. Sjukdomen leder till inflammation som sedan orsakar tromboser 

och stenoser.  När endotelet blir skadat leder det till ökat uttryck av adhesionsmolekyler vilket 

gör att monocyter kan gå från lumen in i intiman. LDL kan då transporteras in i artärväggen. 

LDL blir då oxiderat av fria radikaler som endotelcellerna, monocyter eller makrofager 

genererar. Oxiderat LDL kan då tas upp av makrofager via scavenger receptorer. 

Makrofagerna blir då så kallade skumceller som frisätter inflammatoriska cytokiner och 

aktiverar ytterligare makrofager. Skumceller och T-celler ackumuleras och cytokiner och 

tillväxtfaktorer frisätts av makrofager och endotelceller vilket resulterar i tillväxt av glatt 

muskulatur och bindväv. Detta resulterar i ett aterosklerotiskt plack. Placket blir skört när den 

proteolytiska enzymaktiviteten fortsätter. Detta kan lösa upp den fibrösa vävnaden. Detta gör 
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att placket till slut spricker så att subendotelial vävnad kommer ut i blodbanan vilket leder till 

trombos (Insull, 2009; Rang et al., 2016).  

 

Statiner 
 

Statiner har varit den mest förskrivna typen av läkemedel sedan de kom ut på marknaden. 

Statiner är HMG-CoA reduktashämmare, vilket betyder att de hämmar HMG-CoA reduktas i 

det hastighetsbestämmande steget i kolesterolsyntesen där HMG-CoA omvandlas till 

mevalonat (se figur 2). Detta leder till att LDL receptorerna uppregleras och LDL från plasma 

går in i levercellerna vilket gör att halten LDL i blodet minskar (Rang et al., 2016). 

 

Figur 2. Hur statiner verkar på kolesterolsyntesen. 

 

I Sverige finns idag fem olika typer av statiner. Simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, 

pravastatin och fluvastatin. Atorvastatin och rosuvastatin är långtidsverkande hämmare 

(Läkemedelsverket, 2016; Rang et al., 2016). De olika statinerna kan graderas efter hur 

mycket de sänker LDL kolesterolet. Från minsta LDL sänkning till den största blir det: 

Fluvastatin, Pravastatin, Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin. Minskningen av LDL 

kolesterol ökar med ökad dos (Weng et al., 2010; Läkemedelsverket, 2016). 
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Biverkningar 

 

Den vanligaste biverkningen som kan uppkomma av de flesta typer av statiner är myalgi 

(muskelsmärtor). En mindre vanlig biverkning är myosit (muskelinflammation) som är 

kopplad till en ökning av kreatinkinas. Den allvarligaste biverkningen är rhabdomyolys vilket 

betyder sönderfall av muskler, oftast skelettmuskler, men denna biverkning är väldigt sällsynt. 

Vid rhabdomyolys ses ofta en stor ökning av kreatinkinas (Davidson, 2001; Ramkumar et al., 

2016). 

Levern kan också påverkas av statiner på grund av att halten leverenzymer ökar, men dessa 

ökningar är ofta asymtomatiska. Undersökning av leverenzymer vid långtidsanvändning av 

statiner rekommenderas vid jämna mellanrum (Davidson, 2001; Ramkumar et al., 2016). 

Statiner kan också öka risken att drabbas av diabetes mellitus genom att de stör insulinets 

signalvägar och påverkar funktionen av betaceller i pankreas vilket medverkar till ökad 

insulinresistens (Ramkumar et al., 2016). 

Statinernas verkningsmekanism hämmar inte bara kolesterolsyntesen utan även syntesen av 

ubikinol (kallas även Q10). Ubikinol är ett essentiellt ämne som krävs för elektrontransport i 

mitokondrier. Lägre halter av ubikinol som orsakats av statiner har visats öka den oxidativa 

stressen. Personer som behandlats med statiner har visats ha ökade inflammationsmarkörer 

och oxidativ skada. Den oxidativa stressen kan hämmas genom behandling med ubikinol 

(Vaughan et al., 2013). 

Andra milda biverkningar är gastrointestinal påverkan, sömnsvårigheter och hudutslag (Rang 

et al., 2016). 

 

Interaktioner 

 

Statiner interagerar med flera olika läkemedel som kan öka risken för till exempel myopati. 

Alla typer av statiner förutom pravastatin metaboliseras av cytokrom p450 enzymer. 

Läkemedel som hämmar dessa enzym kan öka nivåerna av statiner vilket leder till en ökad 

risk för biverkningar. Atorvastatin, pravastatin och simvastatin är substrat för 

transportkanalerna p-glykoprotein i gastrointestinalkanalen (Ramkumar et al., 2016). 

Användning av statiner tillsammans med fibrater har visat sig leda till ökad risk för myopati. 

Gemfibrozil bör undvikas vid behandling med statiner eftersom det påverkar enzymet 

CYP3A4, vilket är enzymet som metaboliserar statiner. (Ramkumar et al., 2016; Rang et al., 

2016). 

Inte bara läkemedel kan påverka statiner. Även grapefrukt hämmar CYP3A4 vilket leder till 

att toxiciteten av statiner kan öka vid intag av grapefrukt. Därför rekommenderas personer 

som behandlas med statiner att undvika grapefrukt. Det är främst simvastatin som har visats 

påverkas av grapefrukt (Davidson, 2001; Ramkumar et al., 2016). 
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Andra kolesterolsänkande läkemedel 

Fibrater 

 

Fibrater är en typ av läkemedel som sänker kolesterolvärdet. Det finns olika typer av fibrater 

och de som används idag är bezafibrat, gemfibrozil och fenofibrat (Läkemedelsverket, 2003). 

 Fibrater kan användas när statiner inte går att använda, när de är kontraindicerade eller inte 

tolereras av patienten (Fass.se, 2014). Fibrater är agonister på PPARα kärnreceptorer vilket 

gör att transkriptionen av gener för lipoproteinlipas, apoA1, apoA2 och apoA5 ökar. En 

minskning av produktionen av apoCIII sker också. Detta leder till att VLDL och LDL halterna 

minskar genom att upptaget av LDL i levern ökar. HDL som innehåller ApoA1 och ApoA2 

ökar (Fass.se, 2016). 

Värdet för LDL minskar med ungefär 10 % och värdet för HDL ökar med ungefär 10 % 

(Rang et al., 2016). Plasmakolesterolet kan sänkas med 6–11 % och triglyceridvärdena kan 

sänkas med 20–50 %. LDL kolesterolet minskar vid användning av bezafibrat och fenofibrat 

men inte vid användning av gemfibrozil (Läkemedelsverket, 2003). 

Biverkningarna som förekommer av fibrater är buksmärtor, illamående, diarré. Ökad risk för 

gallstenssjukdom. Fibraterna kan interagera med antikoagulantia som warfarin genom att öka 

effekten på koagulationen (Läkemedelsverket, 2003). Detta sker genom att fibrater binder 

starkt till proteiner, vilket gör att fibraterna kan orsaka att proteinet bundet till warfarin 

lossnar. Detta leder till ökad risk för blödning. Fibrater är också milda till moderata hämmare 

av CYP2C9 vilket är enzymet som metaboliserar warfarin. Dessa två mekanismer av fibrater 

ökar effekten av warfarin. Vid användning av fibrater bör dosen warfarin sänkas med ungefär 

en tredjedel i början och sedan bör dosen anpassas enligt International Normalised Ratio 

(INR) värdet (Kim & Mancano, 2003; Fass.se, 2016). 

 

Läkemedel som hämmar kolesterolabsorptionen 

Ezetimibe 

 

Ezetimibe fungerar som en kolesterolabsorptionshämmare och hämmar upptag av kolesterol 

från tolvfingertarmen. Steroltransportören Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1) är ett 

transportprotein som tar upp kolesterol och fytosteroler i tarmen. Ezetimibe blockerar detta 

transportprotein vilket gör att kolesterolet från födan inte absorberas och mindre kolesterol 

transporteras till levern (Fass.se, 2016; Rang et al., 2016). 

Ezetimibe används som ett komplement till statiner när behandlingen med endast statiner inte 

är tillräcklig (Fass.se, 2016).  

Biverkningarna är ofta milda, och kan bestå av diarré, ont i magen eller huvudvärk (Rang et 

al., 2016). 
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Resiner 

 

Resiner är gallsyrabindare och binder gallsyror i tarmen och hindrar reabsorption av galla. 

Den ökade utsöndringen av galla leder till att gallsyrasyntesen i levern aktiveras vilket i sin 

tur leder till en ökad kolesterolkatabolism. Det blir en ökad kolesterolsyntes i levern men 

eftersom levern bryter ner mer kolesterol så blir effekten att halten LDL sjunker 

(Läkemedelsverket, 2003). 

Resiner kan ge biverkningar som diarré, förstoppning, illamående och andra magbesvär. De 

kan också vara obehagliga att ta på grund av dålig smak och konsistens (Läkemedelsverket, 

2003; Rang et al., 2016). 

 

Kostens påverkan på kolesterolet 

Mättat fett 

 

Enligt kostråden ska intaget av mättat fett vara begränsat. Anledningen till detta är att halten 

LDL ökar vid intag av mättat fett. Det finns dock idag flera studier som visar på motsatsen, att 

mättat fett inte är farligt och orsakar hjärt-kärlsjukdomar (Taubes, 2008; Ravnskov, 2010; 

Siri-Tarino et al., 2010).  

Det finns olika storlekar av LDL partiklar i blodet. Det mättade fettet ökar de stora och 

fluffiga LDL partiklarna, vilket gör att den totala halten LDL ökar. De stora LDL partiklarna 

är inte lika benägna att oxidera som de små och täta LDL partiklarna är. De små och täta LDL 

partiklarna ökar alltså risken för hjärt-kärlsjukdomar mer än vad de stora och fluffiga gör, 

vilket tyder på att det inte är det mättade fettet i sig som orsakar ateroskleros och hjärt-

kärlsjukdomar (Taubes, 2008; Siri-Tarino et al., 2010; Nastaran et al., 2012). 

Det är också visat att om kolhydratintaget minskar och intaget av mättat fett istället ökar så 

minskar antalet små och täta LDL partiklar och de stora och fluffiga partiklarna ökar i antal 

(Ravnskov, 2010). 

 

Fettsyror 

 

Omega -3 fettsyrorna EPA och DHA som finns i fisk sänker triglyceridhalten i plasman. De 

sänker halten VLDL och sänker ApoB. De minskar risken för trombos genom att öka 

blödningstiden. Dessa fiskoljor kan dock öka LDL kolesterolet. Det är visat att dagligt intag 

av EPA och DHA minskar återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom (Lindgärde, 2009). 

Omega-6 fettsyror, som finns i vegetabiliska oljor, sänker halten av HDL och gör att LDL 

oxideras lättare. På grund av detta har det rekommenderade intaget av omega-6 ändrats 

(Lindgärde, 2009). Omega 3 kan minska effekterna av omega 6, vilket gör att kvoten omega 6 

och omega 3 vara viktig för risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 

2016). 
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SYFTE 
 

Syftet med examensarbetet var att med hjälp av kliniska studier och metaanalyser undersöka 

effekten av statiner vid prevention av hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

METOD 
Artiklar hittades genom att söka på Pubmed, olika sökord användes, däribland Statin therapy 

AND primary prevention AND clinical trial AND cardiovascular, Statins AND prevention 

AND cardiovascular disease, Statins AND prevention AND CVD AND meta analysis of 

randomized clinical trials och statins AND unwanted effects. Några av artiklarna hittades 

genom ”liknande resultat” på Pubmed när en artikel hade valts. En artikel hittades via 

undersökning av referenserna för en annan artikel. En av artiklarna hittades via Statin Nation, 

en dokumentär om statinanvändningen i världen. Artikeln hittades via sökning på Pubmed. 

Sökningarna på Pubmed begränsades till engelska. Bara studier gjorda på människor valdes 

ut. Studierna skulle också ha jämfört statinbehandling med placebo eller kontroll för att 

inkluderas.  

 

RESULTAT 
 

Fem studier inkluderades. Studie 1 och 2 var metaanalyser och studie 3 och studie 4 var 

randomiserade kliniska placebokontrollerade studier som undersökte effekten av statiner vid 

prevention av hjärt- och kärlsjukdomar. Studie 3 var inkluderad i studie 1. Studie 5 var en 

metaanalys och reviewartikel som undersökte oönskade effekter hos statiner. Studierna som 

inkluderades redovisas nedan.  

Studie 1 
 

Primary prevention of cardiovascular diseases with statin therapy: A meta-analysis of 

randomised controlled trials (Thavendiranathan et al. 2006) 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka statinernas roll vid primär prevention av hjärt-

kärlsjukdomar genom att undersöka effekten av statiner på mortalitet och morbiditet. 

Metod 

 

Studien är en metaanalys av randomiserade kliniska studier. Artiklarna i studien söktes genom 

en litteratursökning i databaserna MEDLINE, EMBASE, Cochrane Collaboration 
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(CENTRAL DARE och CDSR) och American College of Physicians Journal Club. Sökorden 

som användes vid sökningen var: HMG-CoA reduktashämmare, simvastatin, lovastatin, 

pravastatin, atorvastatin, cervistatin, fluvastatin och rosuvastatin. Även sökord kopplade till 

hjärt-kärlsjukdomar användes som hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och 

cerebrovaskulär sjukdom. Sökorden kolesterol, LDL, HDL och triglycerider användes också.  

 

Inklusionskriterier 

 

Randomiserade studier som jämförde statiner med en kontrollgrupp, som placebo eller aktiv 

kontroll, inkluderades. För inkludering krävdes även att studierna hade en uppföljningsperiod 

på minst ett år, att åtminstone 100 kardiovaskulära händelser rapporterades, att det inte skulle 

vara någon skillnad på behandlingsgrupperna och kontrollerna förutom behandling med 

statiner. Det fick inte förekomma historia av hjärtsjukdomar hos minst 80 % av 

testpersonerna.  

 

Exklusionskriterier 

 

Studier som bara mätte ändringar av koncentrationen kolesterol i serum eller som jämförde 

olika doser av statiner exkluderades. Studier där testpersonerna genomgått dialys eller 

transplantation exkluderades.  

Sju studier valdes ut. Dessa var WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study), 

AFCAPS/TexCAPS (Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study), 

PROSPER (Pravastatin in Elderly Individuals at Risk of Vascular Disease), ALLHAT-LLT 

(Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), ASCOT-

LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm), HPS (Heart 

Protection Study) och CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) (se tabell 1). 

Dessa studier var randomiserade kontrollerade studier. Alla var dubbelblinda förutom 

ALLHAT-LLT som inte var blindad.  

Tabell 1: De inkluderade studierna 

 WOSCOPS AFCAP/ 

TexCAPS 

PROSPER ALLHAT-

LLT 

ASCOT-

LLA 

HPS CARDS 

Publicerat år 1995 1998 2002 2002 2003 2003 2004 

Uppföljning 

(år) 

4,9 5,2 3,2 

 

4,8 3,3 4,8 3,9 

Statiner/kont

roll 

3302/ 

3293 

3304/ 

3301 

1585/ 

1654 

5170/ 

5185 

5168/ 

5137 

1455/ 

1456 

1428/ 

1410 

Patienter i 

primärpreven

tion (%) 

83,8 100 100 85,8 81,5 100 100 

Ålder 55,3 58,0 75,0 66,4 63,1 NA 61,5 

Diabetes (%) 1,0 3,8 12,2 34,4 24,3 100 100 

Rökare (%) 44,0 13,0 33,4 23,3 33,2 NA 22,0 

Läkemedel Prava- 

statin 

Lova- 

statin 

Prava- 

statin 

Prava- 

statin 

Atorva- 

statin 

Simva- 

statin 

Atorva-

statin 
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Dos av statin 

(mg) 

40 20–40 40 20–40 10 40 10 

 

De primära effektmåtten var allvarliga hjärtsjukdomar och allvarliga cerebrovaskulära 

händelser. Allvarliga hjärtsjukdomar definierades som icke dödliga hjärtinfarkter (NFMI) och 

kranskärlssjukdom (CHD). Allvarliga cerebrovaskulära händelser definierades som dödliga 

och icke dödliga strokes. För varje studie räknades den relativa risken (RR) ut med 95 % 

konfidensintervall (KI). 

  

Resultat 

 

Litteratursökningen gav 1146 artiklar, 7 av dessa uppfyllde inklusionskriterierna och valdes 

ut. Dessa studier tillsammans randomiserade 42848 personer, där 21409 fick statiner och 

21439 fick placebo. Uppföljningsperioden var 3,2 till 5,2 år och medelåldern för patienterna 

var mellan 55,1 till 75,4 år.  

Resultaten av de primära effektmåtten var att 924 personer med statiner drabbades av allvarlig 

hjärtsjukdom och 1219 i placebogruppen. Detta ger en sänkning i RR på 29,2% av allvarliga 

hjärtsjukdomar hos statinbehandlade patienter (P< 0,001). 440 allvarliga cerebrovaskulära 

händelser skedde hos de som behandlades med statiner medan 517 kontrollpersoner 

drabbades. Detta ger en RR på 14,4 % (P=0,02). Statinbehandlingen gav en sänkning i RR på 

31,7 % för NFMI (P=0,001). 

En sänkning av allvarliga hjärtsjukdomar med 29,2 % (RR) ger en absolut riskreduktion 

(ARR) på 1,7 %. 60 patienter skulle behöva behandlas i 4,3 år för att undvika en händelse. 

Studien visade ingen signifikant minskning av CHD dödligheten jämfört med placebo 

(P=0,13). Det fanns heller ingen signifikant sänkning i total mortalitet vid behandling med 

statiner (P=0,09). 

 

Studie 2 
 

Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention (Ray, K. K et al. 2010) 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om behandling med statiner sänker den totala 

dödligheten hos medel och högriskpersoner som inte har haft hjärtkärlsjukdomar. 

 

Metod 

 

Studien är en metaanalys av randomiserade kliniska studier. En litteratursökning gjordes via 

databaserna MEDLINE och Cochrane Collaboration. Sökorden som användes var 
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kombinationer av fria sökord och användning av MeSH terms kopplade till statiner, kliniska 

studier och kardiovaskulära utfallsvariabler.  

 

Inklusionskriterier 

 

Studierna skulle vara randomiserade studier med en behandlingsgrupp som fick statiner och 

en placebo eller kontrollgrupp. Studierna skulle ge information om den totala dödligheten och 

patienterna skulle inte ha haft hjärtsjukdomar.  

Elva studier där 65 229 deltagare ingick valdes ut. Dessa studier var WOSCOPS, ALLHAT, 

AFCAPS/TexCAPS, MEGA (Primary Prevention of Cardiovascular Disease with Pravastatin 

in Japan), ASCOT, CARDS, ASPEN (Atorvastatin Study for Prevention of Coronary Heart 

Disease Endpoints in Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus), JUPITER (Justification For 

The Use Of Statins In Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin), 

PROSPER, HYRIM (Hypertension High Risk Management) och PREVEND IT (Prevention 

of Renal and Vascular Endstage Disease Intervention Trial) (se tabell 2).  

Tabell 2. De inkluderade studierna.  

 Publicerat 

år 

Uppföljning 

år 

Medel- 

ålder 

Diabetes 

(%) 

Rökare 

(%) 

Läkemedel Dos 

(mg) 

JUPITER 2008 2,2 66 0 16 Rosuva- 

statin 

20 

ALLHAT 2002 4,8 66 35 23 Prava- 

statin 

40 

ASCOT 2003 3,3 63 25 33 Atorva- 

statin 

10 

MEGA 2006 4,6 58 21 21 Prava- 

statin 

10-

20 

AFCAPS/ 

TexCAPS 

1998 5,2 58 6 13 Lova- 

statin 

20-

40 

WOSCOPS 1995 4,9 55 1 44 Prava- 

statin 

40 

PROSPER 2002 3,2 75 12 33 Prava- 

statin 

40 

CARDS 2004 4,0 62 100 23 Atorva- 

statin 

10 

ASPEN 2006 4,3 61 100 13 Atorva- 

statin 

10 

PREVEND 

IT 

2004 3,8 51 2,5 40 Prava- 

statin 

40 

HYRIM 2005 4,0 57 NR 26 Fluva- 

statin 

40 

 

Resultat 

 

Tio av de elva studierna utfördes i väst-världen. MEGA studien utfördes i Asien. Medelåldern 

var mellan 51 till 75 år och antalet kvinnor i studierna varierade från 0 % till 68 %. 65 229 

personer var inkluderade i studien. 
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Medelvärdet av LDL för de studierna beräknades till 138 mg/dL (3,57 mmol/L). Efter en 

uppföljningsperiod på 3,7 år var medelvärdet på LDL för placebogruppen 134 mg/dL (3,47 

mmol/L) och för behandlingsgruppen 94 mg/dL (2,43 mmol/L).  

Uppföljningstiden beräknades till ungefär 244 000 personår i de elva studierna. Inom dessa 

personår skedde 2793 dödsfall. 1447 dödsfall av 32606 deltagare i placebogrupperna och 

1346 dödsfall av 32623 deltagare i behandlingsgruppen. Detta ger ungefär 100 färre döda i 

gruppen som behandlades med statiner. Den relativa risken för den totala dödligheten 

beräknades till 0,91, men detta resultat var inte signifikant. 

Det kunde inte hittas någon signifikant koppling mellan medelvärdet av LDL och den relativa 

riskreduktionen för den totala dödligheten (P=0,97). Det kunde inte hittas någon koppling 

mellan sänkningen i LDL och sänkningen i total dödlighet varken för den absoluta (P=0,62) 

eller den procentuella sänkningen av LDL (P=0,46).  

 

Studie 3 
 

MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20536 

high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial (Heart Protection Study 

Collaborative group, 2002) 

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka långtidseffekten av behandling med kolesterolsänkande läkemedel för 

förebyggande av vaskulär, icke vaskulär dödlighet och dödlighet på grund av andra orsaker. 

 

Metod 

 

Studien var en randomiserad klinisk placebokontrollerad studie.  

Män och kvinnor mellan 40-80 år som hade ett totalt kolesterolvärde på över 3,5 mmol/L 

inkluderades. Försökspersonerna skulle också anses ha en risk att dö inom fem år av 

hjärtkärlsjukdomar på grund av tidigare hjärtsjukdom (som hjärtinfarkt eller angina) eller på 

grund av ockluderade kärl i annan del av kroppen än hjärtat (stroke, ichemi, stenoser). 

Personerna kunde också inkluderas om de hade diabetes eller behandlat högt blodtryck.  

 

Exklusionskriterier 

 

Personer exkluderades om de hade kronisk leversjukdom som cirros eller hepatit eller om 

leverfunktionen var dålig. De exkluderades även om de hade sjukdom i njurarna eller om 

njurarna visade sig fungera dåligt. Andra exklusionskriterier var inflammatorisk 
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muskelsjukdom eller andra muskelproblem. De exkluderades om de behandlades med 

ciklosporin, fibrater eller niacin. De fick inte heller ha möjlighet att bli gravida, så 

premenopausala kvinnor som inte var steriliserade eller använde preventivmedel 

exkluderades. Personer med hjärtsvikt eller livshotande sjukdomar som inte var vaskulära 

eller diabetes exkluderades. Även personer med sjukdomar som kan påverka följsamheten, 

som handikappande stroke, demens eller psykisk sjukdom exluderades.  

Testpersoner som bedömdes att passa för studien gick in i en prerandomiseringsfas för att 

identifiera de som skulle kunna hålla uppföljningstiden på fem år. Personerna fick placebo i 

fyra veckor för att kontrollera leverenzymer och kreatinhalter. Efter placeboperioden fick de 

40 mg simvastatin dagligen i 4-6 veckor för att se hur bra personerna svarade på 

behandlingen. Testpersonernas läkare fick ta del av resultaten och om dessa ansåg att 

personen behövde statiner inkluderades de inte i randomiseringen.  

De som inkluderades i studien fick 40 mg simvastatin dagligen alternativt placebo. De fick 

även vitaminer som innehöll vitamin E, vitamin C och betakaroten eller placebokapslar. 

Personerna randomiserades mellan juli 1994 och maj 1997. Personerna testades vid 4, 8 och 

12 månader och därefter var sjätte månad fram till de sista besöken år 2001.  

 

Resultat 

 

20536 personer randomiserades och av dessa var 5082 personer kvinnor och 15454 personer 

män.  Deltagarna hade haft olika sjukdomar tidigare.  8510 personer (41 %) hade tidigare haft 

hjärtinfarkt, 4876 personer (24 %) annan hjärtsjukdom. 7150 personer hade inte drabbats av 

hjärtsjukdom men 1820 personer hade haft cerebrovaskulär sjukdom, 2701 personer 

ateroskleros och 3982 personer diabetes. 8457 personer (41%) hade högt blodtryck men bara 

1 % av personerna inkluderades i studien enbart på grund av högt blodtryck.  

Medelvärdet av totalkolesterolet (icke-fastande) innan studien startade var 5,9 mmol/L. 

Medelvärdet av det direkt mätta LDL värdet var 3,4 mmol/L. Medelvärdet för HDL var 1,06 

mmol/L och medelvärdet för triglycerider var 2,1 mmol/L.  Medelvärdet för ApoA var 1,20 

g/L och ApoB 1,14 g/L.  

Uppföljningstiden var 5 år. Följsamheten var ungefär 80 % av det simvastatin eller placebo 

som tagits. De som fick placebo fick oftare statiner utskrivna av egna läkare. Efter första året 

fick 4 % i placebogruppen statiner och efter 5 år hade 32 % av placebogruppen fått statiner 

vilket ger ett medel på 17 %, vilket gör att antalet som behandlades med statiner blev 67 %.  

Skillnaden i LDL värdet under studien var ungefär 1 mmol/L lägre för de som använde 

statiner jämfört med placebo.  

Under behandlingsperioden dog 1328 av 10269 personer (13%) som behandlades med statiner 

jämfört med 1507 av 10267 (15%) som fick placebo (P=0,0003). Dödligheten från vaskulära 

orsaker var 781 (7,6 %) i simvastatingruppen och 937 (9,1 %) i placebogruppen. Dödligheten 

orsakad av kranskärlssjukdomar sjönk med 18 % vilket var en statisktiskt signifikant skillnad 

(587 (5,7%) i behandlingsgruppen och 707 (6,9%) i placebogruppen (P=0,0005)). Det hittades 

även en 16 % skillnad i dödligheten från andra vaskulära sjukdomar. Denna skillnad var 
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marginellt statistisk signifikant. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i den icke 

vaskulära dödligheten totalt, eller i de olika kategorierna för sig (Se tabell 3). 

Tabell 3. Tabell över antal dödsfall i simvastatingruppen vs. placebogruppen och de olika 

dödsorsakerna.  

Dödsorsak Simvastatin Placebo P-värde 

Kranskärlssjukdomar 587 (5,7%) 707 (6,9%) 0,0005 

Andra vaskulära 

sjukdomar 

194 (1,9) 230 (2,2%) 0,07 

Totalt vaskulära orsaker 781 (7,6%) 937 (9,1%) <0,0001 

Neoplastisk 359 (3,5%) 345 (3,4%)  

Respiratorisk 90 (0,9%) 114 (1,1%)  

Annan medicinsk orsak 82 (0,8%) 90 (0,9%)  

Icke medicinsk orsak 16 (0,2%) 21 (0,2%)  

Total icke-vaskulära 

orsaker 

547 (5,3%) 570 (5,6%) 0,4 

ALLA DÖDSORSAKER 1328 (12,9%) 1507 (14,7%) 0,0003 

 

Resultatet visade också en minskning på antalet icke-dödliga hjärtinfarkter efter 

randomisering. Antalet icke-dödliga hjärtinfarkter minskade med 38%. 357 personer (3,5%) 

av de som behandlades med simvastatin drabbades och 574 personer (5,6%) i placebogruppen 

drabbades (p<0,0001). Det fanns även en signifikant sänkning i antalet personer som fick 

sjukhusvård för ostabil angina där 884 personer (8,6%) av simvastatingruppen drabbades och 

1027 personer (10,0%) av placebogruppen drabbades (p=0,0003). Behandling med 

simvastatin gav en 25% signifikant sänkning i insjuknande i stroke. 444 personer (4,3%) i 

simvastatingruppen och 585 (5,7%) i placebogruppen drabbades av stroke (p<0,0001). Detta 

var främst på grund av en minskning av antalet strokes orsakade av blodpropp (se tabell 4). 

Tabell 4: Tabell över antal insjuknanden i stroke, hjärtinfarkt och ostabil angina i gruppen 

som behandlades med simvastatin jämfört med placebo. 

Händelser Simvastatin Placebo P-värde 

Icke dödlig 

hjärtinfarkt 

357 (3,5%) 574 (5,6%) <0,0001 

Stroke (ischemisk) 290 (2,8%) 409 (4,0%)  

Stroke (blödning) 51 (0,5%) 53 (0,5%)  

Stroke (övrig) 103 (1,0%) 134 (1,3%)  

 Total stroke 444 (4,3%) 585 (5,7%) <0,0001 

Ostabil angina 884 (8,6%) 1027 (10,0%) 0,0003 

 

 

 

Studie 4 
 

Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with 

coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels (LIPID, 1998) 
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka effekterna av att sänka kolesterolvärdet med pravastatin 

på dödligheten i kranskärlssjukdom (CHD) hos patienter som tidigare haft hjärtinfarkt eller 

ostabil angina. 

 

Metod 

 

9014 personer rekryterades i studien. Personerna var mellan 31 till 75 år gamla och 

inkluderades ifall de hade drabbats av hjärtinfarkt eller fått diagnosen ostabil angina mellan 3 

till 36 månader innan studiens start.  

De första åtta veckorna inkluderades personerna i en singelblind run-in fas där de fick 

kostråden att minska fettintaget till mindre än 30 % av det totala energiintaget. 

För inkludering i studien skulle det totala kolesterolvärdet fyra veckor innan studiestart vara 

mellan 4 mmol/L och 7 mmol/L och fastetriglyceriderna under 5 mmol/L.  

Personer exkluderades ur studien om de genomgått en medicinsk händelse eller operation 

inom tre månader innan studiestart. De exkluderades också vid hjärtsvikt, njursjukdomar, 

leversjukdomar eller om de använde någon typ av kolesterolsänkande läkemedel. 

Patienterna randomiserades till 40 mg pravastatin dagligen eller placebo. Båda 

rekommenderades att fortsätta följa kostråden. Plasmakolesterolet mättes vid randomisering 

och efter sex månader och därefter varje år och vid slutet av studien. HDL och triglycerider 

mättes vid fasta vid början av studien och ett, tre och fem år efter randomisering. LDL 

bestämdes indirekt med hjälp av Friedwalds formel. 

De primära utfallsvariablerna var dödsfall på grund av CHD som dödlig hjärtinfarkt, plötslig 

död, dödsfall på sjukhuset efter möjlig hjärtinfarkt eller dödsfall på grund av hjärtsvikt eller 

annan hjärtsjukdom. De sekundära utfallen var dödsfall på grund av alla orsaker, dödsfall av 

kardiovaskulära orsaker, dödsfall från icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, koronär 

revaskularisering, antal dagar på sjukhuset, lipidnivåer, kopplingen mellan förändringar i 

lipidnivåer och kardiovaskulära händelser.  

 

Resultat 

 

9014 personer randomiserades, 4512 till pravastatin och 4502 till placebo. 91 personer 

exkluderades eftersom de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Uppföljningstiden var 6,1 år. 

Efter ett år hade 6% av pravastatingruppen slutat ta läkemedlet, efter tre år 11% och vid slutet 

av studien 19 %. För placebogruppen hade 3% börjat behandlas med kolesterolsänkande 

läkemedel efter ett år, efter tre år 9% och vid slutet av studien tog 24% av placebogruppen 

kolesterolsänkande läkemedel. 

För pravastatingruppen sjönk det totala kolesterolvärdet med 1,0 mmol/L från 5,6 mmol/L 

(medianvärdet). Sänkningen i totalkolesterolet var 18 procentenheter större än i 



 
 

22 
 

placebogruppen. LDL kolesterolet som från början var 3,9 mmol/L sjönk med 25 

procentenheter mer i pravastatingruppen än i placebogruppen. Triglyceridhalterna sjönk med 

11 procentenheter mer i pravastatingruppen än placebogruppen och HDL halten, som var 0,9 

mmol/L vid start, ökade med 5 procentenheter mer i pravastatingruppen.  

Den primära utfallsvariabeln var dödsfall på grund av CHD. I pravastatingruppen dog 6,4% i 

CHD och i placebogruppen dog 8,3 % vilket ger en relativ riskreduktion på 24% (P<0,001). 

(se tabell 5) Den totala dödligheten var 22% lägre i pravastatingruppen enligt den relativa 

riskreduktionen.  

Tabell 5. Tabell över resultatet för de kardiovaskulära händelserna.  

Händelse* Placebo  

(N=4502) 

Pravastatin  

(N=4512) 

Relativ 

riskreduktion 

(95% KI) 

P-värde 

Dödsfall pga. 

CHD 

373 (8,3%) 287 (6,4%) 24 %(12-35) <0,001 

Dödsfall pga. 

CVD 

433 (9,6%) 331 (7,3%) 25% (13-35) <0,001 

Alla 

dödsorsaker 

633 (14,1%) 498 (11,0%) 22% (13-31) <0,001 

Dödsfall CHD 

eller icke dödlig 

hjärtinfarkt 

715 (15,9%) 557 (12,3) 24% (15-32) <0,001 

Hjärtinfarkter 463 (10,3%) 336 (7,4%) 29% (18-38) <0,001 

Bypassoperation 520 (11,6%) 415 (9,2%) 22% (11-31) <0,001 

Ostabil angina 1106 (24,6%) 1005 (22,3) 12% (4-19) 0,005 

Stroke 204 (4,5%) 169 (3,7%) 19 (0-34) 0,048 
*CHD står för kranskärlssjukdom, CVD står för kardiovaskulära sjukdomar.  

Det kunde också hittas en signifikant minskning i mortalitet från CHD och annan mortalitet 

för de som fick pravastatin.  

Bland personer som förut haft hjärtinfarkt sänktes dödligheten med 23 % för de som 

behandlats med pravastatin jämfört med placebo (P=0,004) och den övriga mortaliteten 

sänktes med 21% för pravastatingruppen (P=0,002).  

För personerna som fått sjukhusvård för ostabil angina innan randomisering sjönk 

mortaliteten från CHD med 26% hos de som fick pravastatin (p=0,036). 

 

Studie 5 
 

Unintended effecs of statins from observational studies in the general population: 

systematic review and meta-analysis (Macedo et al., 2014) 

Syfte 

 

Syftet med studien var att hitta oavsiktliga effekter av statiner från observationsstudier och 

jämföra dessa om möjligt med resultaten från randomiserade kliniska studier.  
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Metod 

 

Studien var en systematisk review och metaanalys.  

Artikeln fokuserade på observationsstudier där personer som tog statiner jämfördes med icke 

statinanvändare.  

Prospektiva studier med fler än 1000 testpersoner, fall-kontrollstudier och hälsostudier 

inkluderades. Studier med subgrupper, som till exempel studier med personer med familjär 

hyperkolesterolemi exkluderades. Uppföljningsstudier och sjukhusbaserade cohortstudier 

exkluderades också.  

Artiklarna som inkluderades i studien söktes reda på i databaserna Medline och Embase. 

Sökningen var begränsad till studier på människor.  

 

Resultat 

 

Studien inkluderade data från 90 artiklar; 43 kohortstudier och 47 fall-kontrollstudier. Bara 

6% av studierna utfördes utanför Europa och Nordamerika. Medelåldern för deltagarna 

varierade mellan 47 till 81,2 år.  

Tretton studier med totalt 2 762 899 deltagare undersökte kopplingen mellan statiner och 

insjuknande i demens eller Alzheimers. En oddskvot (OR) på 0,7 kunde hittas för de som var 

exponerade för statiner, men studierna som ansågs ha en högre kvalitet visade en mindre 

effekt med OR 0,74 jämfört med de studierna som ansågs ha lägre kvalitet där OR beräknades 

till 0,53.  

Fyra studier med 108 449 deltagare visade på perifer neuropati, men inget starkt bevis för 

ökad risk kunde hittas, men OR beräknades till 1,91 med stor variation mellan studierna (KI 

0,89 till 4,41).  

Fyra studier kunde rapportera oönskade effekter som depression och självmordsbenägenhet, 

men ingen ökad risk vid behandling med statiner kunde ses för dessa variabler med ett OR på 

0,83 (KI 0,50 till 1,39.  

En ökad risk för myopati kunde hittas i studierna med en OR på 2,63 (KI 1,50 till 4,61) och 

resultatet blev liknande för de olika subgrupperna. Inga bevis för ökad myopati i 

randomiserade kliniska studier som undersökte behandling vid primär prevention kunde hittas 

(RR=1,03).  Händelser av myopati i prospektiva studier varierade mellan 2,30 till 9,06 av 

10 000 personår.   

Två studier visade ökad risk för leversjukdom. En studie hittade en ökad risk under första året 

men liten eller ingen risk efter detta. Den andra studien fann en ökad risk för förändringar av 

leverenzymer. Incidensen av leversjukdom för dessa två studier varierade från 44 till 120 av 

10 000 deltagare vilket gav en uppskattad risk på 16 och 50 per 10 000 deltagare.  
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Ingen ökad risk av njursjukdomar kunde hittas, OR beräknades till 1,18 (KI 0,65 till 2,14). 

Studierna visade olika resultat men det tros bero på olika definitioner på njursjukdomar.  

En svagt ökad risk för typ 2 diabetes kunde hittas och OR beräknades till 1,31 (KI 0,99 till 

1,73).  

DISKUSSION 
 

Studie 1 var en metaanalys som syftade till att undersöka effekterna av statiner vid 

primärprevention av hjärt- och kärlsjukdomar. Medelvärdet för uppföljningstiden för studien 

var 4,3 år, men medelvärden från de olika studierna varierade mellan 3,2 till 5,2 år.   

Resultaten visade en sänkning av allvarliga hjärtsjukdomar för statingruppen och de 

rapporterade en sänkning i RR med 29,2% vilket gav en absolut riskreduktion på 1,7 %. 

Number needed to treat (NNT) beräknades till 60, vilket betyder att 60 personer behöver 

behandlas i 4,3 år för att en stor hjärt-kärlhändelse ska förebyggas. Detta betyder att statiner 

minskar risken för att drabbas av en allvarlig hjärt-kärlhändelse och att risken att drabbas 

minskar med 1,7 % vid behandling med statiner enligt denna metaanalys. 

Allvarliga cerebrovaskulära händelser skedde i 440 personer som behandlades med statiner 

och i 517 personer som behandlades med placebo, vilket gav en relativ riskreduktion på 

14,4%. Vid beräkning av NNT talet från dessa siffror visas det att 281 personer skulle behöva 

behandlas med statiner under 4,3 år för att förebygga en cerebrovaskulär händelse.  

Behandling med statiner gav en icke signifikant sänkning i CHD mortalitet med en reduktion i 

RR på 22,6 %. Det fanns inte heller någon signifikant sänkning i den totala mortaliteten. Detta 

tyder på att statiner inte effektivt förebygger död på grund av hjärt-kärlhändelser. I studien 

diskuteras detta och en anledning som ges är att mortaliteten i studien är tämligen låg och att i 

studier där mortaliteten var högre har effekt kunnat hittas på mortaliteten. Men eftersom detta 

var en studie som undersökte effekten vid primärprevention av hjärt- och kärlsjukdomar så 

kommer mortaliteten vara lägre eftersom testpersonerna är friska, alltså inte har haft hjärt- och 

kärlsjukdomar förut. Detta kan då visa på att statiner inte har bra effekt på mortalitet vid 

primärprevention.  

Statinbehandlingen gav även en 31,7% RR reduktion för NFMI, men det var bara två av 

studierna som redovisade resultat för NFMI: WOSCOPS och CARDS och CARDS är en av 

studierna där bara personer med diabetes inkluderades vilket kan ha påverkat resultatet något. 

Studien kunde inte visa på någon ökning i dödlig eller icke dödlig cancer vid behandling med 

statiner. Statinbehandlingen visade heller ingen ökning av kreatinkinas eller förändringar i 

halten leverenzymer. Men värden rapporterades inte heller från alla studier så detta kan ha 

påverkat resultatet.  

Faktorer som kan ha påverkat resultatet i studien är att det är en metaanalys och alltså 

innehåller flera olika studier. Studierna såg lite olika ut eftersom de använde olika typer av 

statiner som kan ge olika effekt på sänkningen i kolesterolvärdet. Två studier (HPS och 

CARDS) inkluderade bara personer med diabetes. Personer med diabetes har sedan tidigare 

större risk att drabbas av hjärtsjukdomar, därför kan resultatet ha påverkats så att den relativa 

risken blev större. Metaanalysen inkluderade studier där minst 80 % inte hade drabbats av 
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hjärtsjukdom tidigare. De få som hade haft hjärtsjukdomar inkluderades i studien eftersom de 

inte kunde exkluderas, detta kan ha påverkat resultatet och gjort skillnaden lite större än vad 

den hade blivit om 100% hade varit primärprevention.  

Studie 2 var en metaanalys där syftet var att undersöka om statinbehandling sänker den totala 

mortaliteten bland medel till högriskpatienter som inte tidigare drabbats av kardiovaskulär 

sjukdom. 

Studien visade ingen signifikant sänkning i den totala mortaliteten vid behandling med 

statiner med en uppföljningstid på 3,7 år. Det kunde inte hittas något förhållande mellan LDL 

medelvärdet vid baslinjen och den relativa sänkningen av den totala dödligheten. Det hittades 

inte heller något förhållande mellan skillnad i medelvärdet av LDL och minskning av total 

dödlighet, oberoende av om det räknades som absolut reduktion eller procentuell LDL 

reduktion. Dessa resultat tyder på att en sänkning av LDL inte har en effekt på mortaliteten 

hos personer som behandlas primärpreventivt.  

1447 dödsfall inträffade bland de 32606 personer som fick placebo och 1346 dödsfall bland 

de 32623 som behandlades med statiner vilket ger en RR på 0,93 eller 7% och ungefär 100 

färre dödsfall skedde i gruppen som behandlades med statiner jämfört med placebo. Detta 

resultat var inte signifikant.  

Studien hade en uppföljningstid på 3,7 år. Det finns en möjlighet att statiner har effekt på 

mortaliteten om uppföljningstiden skulle vara längre, ifall studierna som inkluderades hade 

pågått längre kanske effekt på mortaliteten hade hittats. Det är dock svårt att ha studier igång 

så länge på grund av kostnader och eftersom det är större risk att fler personer hoppar av 

studier ju längre tid studien pågår.    

Denna studien tyder på att användning av statiner inte har någon effekt på mortaliteten hos 

högriskpersoner som behandlas primärpreventivt. 

Studie 3 var en randomiserad klinisk placebokontrollerad studie där syftet var att undersöka 

effekten av statiner på vaskulär och icke-vaskulär dödlighet hos patienter som löpte stor risk 

att dö av vaskulära orsaker och även andra orsaker. Uppföljningstiden för studien var fem år. 

Studien fokuserade på sekundär prevention och personerna som inkluderades hade alltså haft 

hjärtsjukdomar tidigare som hjärtinfarkt eller vaskulära sjukdomar, alternativt hade de 

diabetes, ateroskleros eller högt blodtryck. Många av personerna hade flera av sjukdomarna, 

det var vanligt med högt blodtryck, 41 % av de som inkluderades hade högt blodtryck men 

bara 1 % inkluderades enbart på grund av högt blodtryck. Personerna som inkluderades skulle 

ha en risk att dö inom fem år, vilket betyder att de som inkluderades var relativt sjuka.  

Dödligheten på grund av vaskulära orsaker (kranskärlssjukdomar och andra vaskulära orsaker 

var 7,6 % för de som behandlats med simvastatin och 9,1 % för de som behandlades med 

placebo. Detta ger vid beräkning en relativ risk på 16,5 % och absolut risk på 1,5% och 

därmed ett NNT på 67 personer. Detta säger att 67 personer måste behandlas med statiner i 5 

år för att undvika ett dödsfall på grund av vaskulära händelser.  

Dödligheten på grund av kranskärlssjukdomar var också statistiskt signifikant med en 

dödlighet på 5,7 % för de som behandlades med statiner och 6,9% för de som behandlades 

med placebo. Detta gav en 18 % minskad dödlighet i kranskärlssjukdomar för de som 

behandlades med statiner. Detta ger en absolut riskreduktion på 1,2 %.  
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Studien var en randomiserad studie som jämförde statiner med placebo. Studien inkluderade 

20536 personer, vilket är ett högt antal för en RCT. Följsamheten ansågs vara ungefär 80% 

genom hela studien. Fler i placebogruppen än i behandlingsgruppen fick statiner utskrivna av 

sina egna läkare, vilket gjorde att 17% i placebogruppen tog statiner. Detta gjorde att ungefär 

67% av personerna i studien behandlades med statiner, dvs det gör att resultaten visade 

effekten av att två tredjedelar av personerna tog statiner, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Man borde ha exkluderat personerna som fick statiner från läkare i efterhand för att minska 

risk för fel i resultaten. Det skulle dock resultera i ett rätt stort bortfall från studien, men det 

hade gett studien en större trovärdighet då alla som tagit statiner i studien fått exakt samma 

typ av statin och samma dos, vilket borde ge ett säkrare resultat.  

Studien visade också en minskning av de icke-dödliga hjärtinfarkterna. 3,5 % i gruppen som 

behandlades med statiner och 5,6% i gruppen som behandlades med placebo drabbades av 

icke-dödlig hjärtinfarkt. Detta ger en absolut riskreduktion på 2,1 % vid behandling av 

statiner.  

Detta var en studie som behandlade personer för sekundär prevention, vilket gjorde att många 

var väldigt sjuka och därför skedde så många dödsfall. Enligt denna studien har statiner en 

effekt på dödligheten hos personer som redan är rätt sjuka, därför kan det vara lönsamt att 

behandla personer som har hög risk att drabbas av vaskulära sjukdomar med statiner. 

Studie 4 syftade till att undersöka effekten på dödligheten i CHD av behandling med 

pravastatin hos patienter som tidigare haft hjärtinfarkt eller ostabil angina. Studien var en 

randomiserad dubbelblind placebokontrollerad klinisk studie. 

Dödligheten i CHD för placebogruppen var 8,3% och för behandlingsgruppen 6,4% vilket gav 

en relativ riskreduktion på 24%. Den absoluta riskreduktionen kan då beräknas till 1,9% och 

NNT blir då 53 personer. Alltså måste 53 personer behandlas med pravastatin i 6,1 år för att 

förebygga ett dödsfall på grund av CHD.  

Den totala dödligheten sjönk med 22% enligt den relativa riskreduktionen. Detta kunde 

beräknas till en absolut riskreduktion på 3,1% och ett NNT på 32 personer. Detta betyder att 

32 personer måste behandlas med pravastatin i 6,1 år för att förebygga ett dödsfall.  

I slutet av studien hade 19 % av personerna i behandlingsgruppen slutat ta pravastatin, i 

placebogruppen hade 24% av placebogruppen börjat ta statiner. Detta kan ha påverkat 

resultaten så att resultaten för personerna som fick statiner blev mindre eftersom en viss effekt 

kan ha funnits i placebogruppen också. Det skulle inte ha varit tillåtet för personerna att vara 

kvar i studien om deras läkare förskrev läkemedel. Ifall läkaren tyckte att de behövde statiner 

skulle dessa personer ha exkluderats ur studien.  

HDL och triglyceridhalter mättes från blodprov som tagits från testpersonerna vid fasta. LDL 

halten räknades sedan ut med hjälp av Friedwalds formel (LDL≈ totalt kolesterol – HDL 

(0,45*triglycerider). Denna formel kan inte ge det exakta värdet på LDL halten, därför är det 

bättre att istället direkt mäta halten LDL i blodet eftersom det ger ett mer exakt resultat. Vid 

en triglyceridhalt på över 4,5 mmol/L ska inte formeln användas alls. I studien inkluderades 

personer som hade en triglyceridhalt på högst 5 mmol/L, vilket kan ha gjort att resultaten 

blivit påverkade i de fallen där personerna hade en högre triglyceridhalt. Det hade därför varit 

bättre om de mätt halten LDL direkt istället för med formeln.  
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Studien visade att pravastatin sänker risken för hjärtsjukdomar hos personer vid sekundär 

prevention där personerna har varierande kolesterolvärden. Även om personerna hade lägre 

värden så kunde en minskning ses i risken att dö. Detta tyder på att även de som inte har höga 

värden men har drabbats av hjärtsjukdom kan behöva behandlas med statiner. 

Studie 5 undersökte de oavsiktliga effekterna av statiner och utgick från observationsstudier 

gjorda på populationen. Studien hittade olika oönskade effekter av statiner. Myopati var en av 

de oönskade effekterna av statinerna som kunde visas i studien med en OR på 2,63, vilket 

betyder att det är 2,63 gånger högre odds att drabbas av myopati vid behandling med statiner. 

Det kunde inte hittas någon ökad risk för myopati i randomiserade kliniska studier som 

undersökte behandling vid primär prevention. Men detta kan bero på att studien inte var 

utformad för att undersöka biverkningar. 

Det kunde även hittas en svagt ökad risk för diabetes typ 2 där OR var 1,31. Detta betyder att 

det är 1,31 gånger högre odds att drabbas av diabetes typ 2 vid behandling av statiner. 

Tretton av studierna som inkluderades undersökte effekten av statiner på demens och 

Alzheimers. De hittade en oddskvot på 0,7 vilket skulle betyda att behandling med statiner ger 

en lägre risk att drabbas av dessa sjukdomar. Studierna varierade dock väldigt mycket i 

effekten där de studierna som ansågs ha en högre kvalitet gav en lägre effekt med en OR på 

0,74 medan studierna som ansågs ha en lägre kvalitet gav en större effekt med OR på 0,53. 

Detta ger ett rätt osäkert resultat och det går inte säga om statiner har positiva effekter för att 

förebygga dessa sjukdomar. 

Studien undersökte många olika effekter av statiner, men de kunde inte ge säkra resultat. De 

undersökte neuropati, som gav en OR på 1,91, men resultatet varierade mellan 0,89 till 4,41 

vilket gör att det inte går att säga om statinerna ger en ökad risk för neuropati eller inte. 

Det hittades även en ökad risk för leversjukdomar vid behandling med statiner i två studier 

men resten av de oavsiktliga effekterna kunde de inte hitta någon ökad risk för.  

Studien baserades på observationsstudier vilka ofta ger bias och andra felkällor, vilket gör att 

resultaten får högre risk att påverkas felaktigt. Studien hade dock inkluderat ett mycket stort 

antal observationsstudier med väldigt många oavsiktliga effekter vilket ger studien en mer 

trovärdighet. Trots detta blev resultaten väldigt spridda och för vissa oavsiktliga effekter var 

det svårt att säga om det kunde bevisas ha effekt eller inte.  

Eftersom studien baserades på många artiklar betyder det att de inkluderade olika personer 

som var olika sjuka och använde olika typer av statiner i olika doser. Detta påverkar givetvis 

resultaten i studien.  

Denna studie visar att statiner kan ha många olika oavsiktliga effekter, men studien kunde inte 

påvisa alla av dem. Studien kunde dock visa att statiner kan ge myopati, leverskador och 

diabetes vilket är kända biverkningar vid statinanvändning. 

Studie 1 och studie 2 var båda metaanalyser som fokuserade på behandling med statiner för 

primärprevention. Resultaten från de båda studierna var liknande. Varken studie 1 eller 2 hade 

signifikanta resultat för minskningen i dödlighet på grund av hjärtsjukdomar. De liknande 

resultaten kan bero på att de båda studierna inkluderade ungefär samma studier. De studier 

som inkluderades i både studie 1 och 2 var WOSCOPS, AFCAPS/TexCAPS, PROSPER; 

ALLHAT, ASCOT och CARDS. Det var alltså bara HPS som inkluderades i studie 1 som 
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inte inkluderades i studie 2. Studie 1 och studie 2 visar på att statiner inte har någon effekt på 

dödligheten i hjärtsjukdomar eller den totala dödligheten, men att de kan minska antalet 

allvarliga hjärtsjukdomar hos personer vid primärprevention.  

Studie 3 och 4 var båda RCT som fokuserade på behandling vid sekundärprevention. Studie 3 

visade att dödligheten på grund av vaskulära orsaker minskade men inte dödligheten på grund 

av icke-vaskulära orsaker. Studie 4 visade att dödligheten minskade på grund av CHD och 

andra orsaker. Även antalet hjärtinfarkter minskade. Dessa studier hade båda problemet att 

personer i placebogruppen fick statiner utskrivna av sin egna läkare, vilket kan ha påverkat 

resultatet i båda studierna.  

Studierna som använts visar att statiner har bättre effekt vid sekundärprevention än 

primärprevention. Vid primärprevention verkar de inte ha så stor effekt så därför bör inte de 

som är friska ta statiner. Dessutom visade studie 5 på en del oavsiktliga effekter så därför bör 

statiner inte användas om det inte är nödvändigt, därför bör de inte ges till de fortfarande är 

friska. Enligt studierna som gjorts på personer vid sekundärprevention så ger statiner effekt på 

både dödlighet och minskning av olika hjärt-kärlhändelser, och därför bör kanske bara de som 

förut drabbats av hjärtsjukdomar ta statiner. 

 

SLUTSATS 
Många personer får idag statiner utskrivna av sina läkare för att sänka sitt kolesterol och 

minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Frågeställningen i detta arbete var ifall 

statinerna hade en effekt vid prevention av hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt studierna som 

använts har statiner en effekt för personer som tidigare haft hjärtsjukdomar som till exempel 

hjärtinfarkt eller angina. De kan även minska dödligheten i hjärtsjukdomar. Vid primär 

prevention har statinerna inte visat sig lika effektiva. De minskar inte risken att dö i 

hjärtsjukdomar eller av andra orsaker vid primärprevention. Statiner kan dock minska risken 

att drabbas av olika hjärtsjukdomar vid primärprevention. Statiner kan användas vid primär 

prevention för att förebygga hjärt- och kärlhändelser, frågan är dock om det är värt, både från 

ett ekonomiskt perspektiv och på grund av risken för biverkningar, att behandla så pass många 

människor för att förebygga så pass få händelser. Detta resultat kan tyda på att läkare skriver 

ut statiner i för hög utsträckning eftersom det inte visar sig ha en stark effekt ifall personen 

inte redan är sjuk i hjärt- och kärlsjukdomar. Slutsatsen som kan dras från dessa studier är att 

statiner inte har bra effekt för de som inte förut har drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar, och 

att de därför inte bör ges som primärprevention i första hand. 
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