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Sammanfattning  

Bakgrund Insjuknande i hjärtinfarkt har minskat kraftigt i Sverige de senaste åren men drabbar 

fortfarande många. Ateroskleros i hjärtats kranskärl är den viktigaste bakomliggande orsaken. 

Utvecklingen av ateroskleros sker under lång tid och processen är komplex men kan kopplas till 

inflammatoriska processer, apoB-innehållande lipoprotein och endoteldysfunktion. LDL bedöms av 

många forskare vara en kausal faktor vid aterosklersutvecklingen. Denna bedömning grundar sig på 

djurförsök, observationsstudier, resultat från kliniska prövningar med LDL-sänkande läkemedel samt 

mendelska randomiseringsstudier. Behandlingsrekommendationerna vid sekundärprevention av 

hjärtinfarktpatienter innefattar behandling med hög dos statin där vissa av rekommendationerna sätter upp 

ett mål på en LDL-sänking till nivåer under 1.8 mmol/l. 

Syfte Syftet med detta arbete var att undersöka vilka behandlingseffekter som finns vid 

läkemedelsbehandling som sänker LDL till låga nivåer vid sekundärprevention för hjärtinfarktpatienter 

och om de nuvarande behandlingsriktlinjerna på nivåer under 1.8 mmol/l kan anses rimliga. Vidare 

gjordes en ansats för att belysa frågan om huruvida LDL-sänkning eller pleiotropa effekter kan förklara 

effekten vid statinbehandling.  

Resultat Behandling med hög dos statin som sänker LDL till låga nivåer minskar risken för större 

kardiovaskulära/koronara händelser. Effekten beror främst på minskat antal hjärtinfarkter och 

revaskulariseringsprocedurer. Effekten på koronar/kardiovaskulär mortalitet förefaller emellertid vara i 

bästa fall liten. Samma mönster sågs i studier av PCSK9-hämmaren evolocumab och NPC1L1-hämmaren 

ezetimib. Då dessa läkemedel sänker LDL genom andra mekanismer än statiner indikerar detta att LDL-

sänkning i sig har en effekt men pleiotropa effekter kan inte uteslutas.  

Slutsats Läkemedelsbehandling som sänker LDL till nivåer under 1.8 mmol/l förefaller ha effekt och 

därmed är det inte orimligt att ha ett sådant behandlingsmål. Det går emellertid inte att finna en optimal 

nivå för LDL-koncentrationen i plasma baserat på de studier som gjorts. NNT-talen blir relativt höga och 

en betydande residualrisk kvarstår även vid sänkning till låga LDL-nivåer vilket indikerar potentiell vikt 

av tidigare insatt LDL-sänkande behandling men även ett behov av nya behandlingsformer  



Summary 

Background Despite substantial reductions in the incidence of myocardial 

infarction, the incidence remains high. Rupture of an atherosclerotic plaque within 

the coronary arteries is the most important direct causal factor. Atherosclerosis 

typically develops slowly and silently and can be described as a build-up of 

cholesterol-containing plaques within the artery wall. Theories of the causal 

mechanisms behind atherosclerosis point to a high degree of complexity. Most 

theories focus on an interaction between inflammatory processes, cholesterol-

containing lipoproteins and dysfunction of the endothelial cells within the artery 

wall. Much focus has been put on the role of cholesterol-containing low-density 

lipoprotein (LDL). This lipoprotein seems to have a direct causal role in the process. 

Such a standpoint is based on animal experiments, observational studies, randomized 

clinical trials with LDL-lowering drugs and Mendelian randomization studies. 

Treatment guidelines for patients with myocardial infarction therefore recommend 

LDL-lowering therapy. These guidelines recommend treatment with a high dose 

statin and some include recommendations to lower LDL to levels below 1.8 mmol/l 

(69 mg/dl).  

Objective The aim of this thesis was to look at the treatment effects of lowering 

LDL to low levels for secondary prevention of myocardial infarction and whether the 

current recommendations of 1.8 mmol/l or less are reasonable. A second objective 

was to elucidate the question of whether statins have other, pleiotropic effects beside 

their LDL-lowering capacity. Searches were conducted in pubmed for randomized 

clinical statin-trials where low average LDL-levels were obtained. Further, a trial 

with PCSK9-inhibitor evolocumab and a trial with NPC1L1-inhibitor ezetimibe were 

included in order that the effects of these drugs could be compared with the effects of 

statins. Thereby, the question of statin-pleiotropy could be analyzed. 

Results Treating patients with a high dose statin to obtain lower levels of LDL 

reduced the risk of major coronary/cardiovascular events when compared with a low 

dose statin. The absolute risk reduction was however low. The effect was driven 

mainly by a reduction in the number of myocardial infarctions and coronary 

revascularization procedures whereas the effects on mortality seem absent or at best 

rather modest. The same pattern was seen in the FOURIER-trial where PSCK9-

inhibitor evolocumab was compared with standard statin treatment. The active 

treatment group obtained an average LDL-level of 0.78 mmol/l (30 mg/dl). This 

pattern was also seen in the IMPROVE-IT-trial, where NPC1L1-inhibitor ezetimibe 

was compared with standard statin treatment. 

Conclusion Treatment to obtain low levels of LDL have an effect - even at levels 

below 1.8 mmol/l. LDL-lowering in and of itself seems to have an effect given the 

results from studies where patients were treated with evolocumab and ezetimibe. The 

number of patients that need to be treated to prevent one event is however high and a 

substantial number of patients remain at risk even at very low levels of LDL. This 

implies the need for other forms of therapy or initiation of LDL-lowering therapies at 

earlier stages for selected groups of patients before they experience a myocardial 

infarction.  
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Förkortningar 

 

ABCA1 = ATP-Binding Casette Transporter A1 

Apo A1 = Apolipoprotein A1 

Apo B48 = Apolipoprotein B48 

Apo B100 = Apolipoprotein 100 

Apo CII = Apolipoprotein C II 

Apo E = Apoliprotein E 

ACE = Angiotensin II Converting Enzyme 

ARB = Angiotensin-Receptor Blocker 

ARR = Absolut riskreduktion 

ASA = Acetylsalicylsyra 

CETP = Cholesterol Ester Transfer Protein 

CRP = C-reaktivt protein 

HDL = High Density Lipoprotein 

HMGCoA = 3-hydroxy-3-metylglutaryl-coenzymA 

HR = Hazard Ratio 

IDL = Intermediate Density Lipoprotein 

LCAT = Lecithin-Cholesterol Acyltransferase 

LDL = Low Density Lipoprotein 

MINCA = Myocardial Infarction with Normal Coronary Arteries 

NNT = Number Needed to Treat 

NO = Nitric Oxygen 

NPC1L1 = Niemann-Pick C1-Like 

PCI = Percutaneous Coronary Intervention 

PCSK9 = Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 

RRR = Relativ riskreduktion 

SR-B1 = Scavanger Receptor B1 

VLDL = Very Low Density Lipoprotein 
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INTRODUKTION 

 

Hjärtinfarkt 

 

Hjärtinfarkt tillhör gruppen koronara hjärtsjukdomar som förutom hjärtinfarkt även 

innefattar stabila och instabila former av angina pectoris (kärlkramp). Ateroskleros i 

hjärtats kranskärl är en viktig bakomliggande orsak men faktorer som störningar i 

tonusreglering, vasospasm och trombbildning är också viktiga komponenter(1).  

Hjärtinfarkt definieras som ett tillstånd av ischemi (otillräcklig blodförsörjning) i 

myokardiet (hjärtmuskeln) som leder till celldöd (2). Ischemin leder till syrebrist, 

vilket leder till nekros eller apoptos av cellerna (3). Hur snabb och omfattande denna 

process är beror på cellernas känslighet för syrebrist, deras syrebehov, hur länge 

ischemin varar och om det finns kollateralkärl som kan överta blodförsörjningen (2).  

Definitionen ovan gör det möjligt att skilja hjärtinfarkt från andra närliggande 

sjukdomstillstånd. Till exempel finns tillstånd där nekros av celler föreligger men om 

orsaken inte är ischemi ska detta inte definieras som hjärtinfarkt. Exempel på sådana 

tillstånd kan vara myokardit, arrytmier och hjärtsvikt. Det finns även tillstånd där 

ischemi föreligger utan att leda till nekros - ett sådant exempel är angina pectoris. (2)  

Vanligen uppstår en hjärtinfarkt när ett aterosklerotiskt plack rupterar och ibland på 

grund av erosion av ett plack. Detta leder till trombos och ocklusion av 

kranskärlslumen (4). Hjärtinfarkter där patienterna saknar eller har väldigt lindrig 

ateroskleros förekommer också, vilket benämns MINCA (myocardial infarction with 

normal coronary arteries). Dessa antas orsakas av exempelvis vasospasm, 

trombosutveckling utan plackruptur eller hyperkoagulativa tillstånd (1). Vidare 

särskiljs hjärtinfarkter som uppkommer vid revaskularisering (2).  

Den åldersstandardiserade incidensen, mortaliteten och i något mindre utsträckning 

letaliteten (dödligheten inom ett år efter en infarkt) minskar stadigt i Sverige men 

fortfarande insjuknar cirka 25 000 personer per år varför mer insatser behövs (5). 

Prognosen efter en hjärtinfarkt beror på dess omfattning. Dödligheten är högre hos de 

patienter som drabbas av komplikationer som hjärtsvikt eller arrytmier (1). 

 

 

Lipidmetabolism 

 

Lipider som kolesterol och triacylglycerider (TAG) har många viktiga funktioner och 

för att försörja kroppens olika delar har ett antal transportsystem utvecklats. Dessa 

system transporterar lipider som tagits upp från födan eller som syntetiserats i levern 

där mycket av kroppens egen lipidsyntes sker. Störningar i dessa metabola vägar är 



7 
 

kopplade till kroppens omsättning av kolesterol och antas vara en riskfaktor för 

ateroskleros och koronar hjärtsjukdom då ateroskleros är kopplat till en ansamling av 

kolesterol i kärlväggarna (6).  

Lipider har generellt låg löslighet i polära faser. För att transporteras effektivt i 

blodet sker transporten därför i stor utsträckning via lipoproteinkomplex. Sju 

lipoproteinkomplex har karakteriserats: very low density lipoprotein (VLDL), 

intermediate lipoprotein (IDL), low-density lipoprotein (LDL), high density 

lipoprotein (HDL), kylomikroner, kylomikronrester samt Lp (a) som är en form av 

LDL (7). Deras storlek, sammansättning och densitet skiljer sig åt och allmänna 

karakteristika presenteras i tabell I nedan. Lipoproteinerna består av en hydrofob 

kärna av triglycerider och förestrat kolesterol omgivet av ett hydrofilt skal av polära 

fosfolipider, fritt kolesterol och apolipoprotein. Apolipoproteinernas funktion är 

bland annat att fungera som igenkänningsmolekyler för enzymer och cellreceptorer 

samt bidrar även till att öka proteinkomplexens löslighet (3).  

 

 

Tabell I. Karakteristika för olika klasser av lipoproteinkomplex (6, 7). 

Klass Huvudsaklig 

beståndsdel 

Apoliprotein Diameter 

(nm) 

Relation till ateroskleros 

Kylomikron TAG  

Kolesterol 

B48, CII, E 75-1200  

Kylomikronrest Kolesterol B48, E >30 Aterogen 

VLDL TAG B100, CII, E 30-80  

IDL Kolesterol B100, E 25-35 Aterogen 

LDL Kolesterol B100 18-25 Aterogen 

HDL Protein, 

Kolesterol 

AI, AII, C, E 5-12 Skyddande mekanismer: 

antioxidation, åteföring av 

kolesterol till levern 

 

 

Vidare beskrivs tre transportvägar som fyller olika funktioner: den endogena vägen, 

den exogena vägen och reverse cholesterol transport (3). Via den exogena vägen 

transporteras triglycerider och kolesterol från födan som absorberats över 

tarmepitelet. Dessa inkorporeras i kylomikroner. Det absorberade kolesterolet 

förestras och inkorporeras i kylomikronkärnan tillsammans med triglyceriderna. På 

partikelns yta finns apolipoproteinen apo CII, apo B48 och apo E. Kylomikronerna 

transporteras via lymfkärl ut i blodet till muskel-och fettvävnad. I dessa vävnader 

binder apo CII till och aktiverar lipoproteinlipas som hydroliserar triglyceriderna till 

fria fettsyror som tas upp av vävnaden. Kvar finns en liten partikel som benämns 

kylomikronrest och som innehåller en högre koncentration av förestrat kolesterol. 

Denna transporteras till levern där den tas upp genom att apo E binder in till LDL-

receptorer på levercellernas yta (6, 7) 
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Den endogena vägen utgår från levern och förser kroppens vävnader med 

triglycerider och kolesterol. I levern produceras kolesterol och triglycerider som 

inkorporeras i VLDL-partiklar. VLDL förser muskler och fett med triglycerider 

genom samma mekanismer som kylomikroner. Vidare förses VLDL med kolesterol 

från HDL och ökar sin kolesterolkoncentration och omvandlas till IDL (6). IDL antas 

på grund av sin storlek och sitt höga innehåll av kolesterol vara aterogen, det vill 

säga kunna orsaka ateroskleros. IDL kan transporteras tillbaka till levern för upptag 

genom att apoE binder till LDL-receptorn eller fortsätta överföra triglycerider för att 

omvandlas till LDL (6). LDL karakteriseras av en hög kolesterolkoncentration och 

har en viktig funktion i att förse kroppens celler med kolesterol för exempelvis 

produktion av steroidhormon eller för inkorporering i cellmembranet. Kroppens 

celler uttrycker LDL-receptorer som binder till apo B100 på LDL-partikeln som tas 

upp via endocytos (3). Omrking 80 procent av LDL tas emellertid upp av LDL-

receptorer på levern. LDL har betydligt längre halveringstid i plasma vilket innebär 

att en stor del av det totala plasmakolesterolet finns i LDL (6). Cellerna kan upp-eller 

nedreglera antalet LDL-receptorer beroende på hur stort deras kolesterolbehov är (3).  

Den tredje vägen är reverse cholesterol transport och beskriver hur kolesterol från 

kroppens celler transporteras tillbaka till plasma och slutligen till levern via HDL och 

fungerar således som en mekanism för att förhindra ackumulering av kolesterol ute i 

kroppens vävnader. Detta är viktigt, då kroppens celler inte kan bryta ner kolesterol 

och kolesterolets höga fettlöslighet gör att det inte elimineras via njurarna utan allt 

kolesterol måste elimineras via levern genom utsöndring via gallblåsan till 

tunntarmen (8). HDL kan bildas i levern eller tunntarmen. Partikeln existerar till en 

början som en diskformad partikel med apoA1. Partikeln kan ta upp fritt kolesterol 

från kroppens celler via transportören ABCA1 (ATP-binding casette transporter A1). 

Detta kolesterol föresteras med hjälp av enzymet LCAT (Lecithin-cholesterol 

acyltransferase). HDL intar en mer sfärisk form och kan överföra det förestrade 

kolesterolet till VLDL eller IDL i plasma med hjälp av enzymet CETP (cholesterol 

ester transfer protein) (6). Eftersom VLDL omvandlas till LDL via IDL och IDL och 

LDL kan tas upp av levern är detta en mekanism för transport av kolesterol tillbaka 

till levern (7). HDL kan även överföra kolesterol direkt till levern genom inbindning 

till cellreceptorn SR-B1 (9). 

Av tabell I och ovan förda resonemang följer alltså att de lipoprotein som har en hög 

andel kolesterol och liten diameter är aterogena (IDL, LDL och kylomikronrester). 

Vidare kan sägas att det finns tre flöden av kolesterol: kolesterol från födan 

transporteras till levern, i levern syntetiseras kolesterol som transporteras till 

vävnaderna och slutligen transporteras kolesterol tillbaka från vävnaderna till levern 

via reverse cholesterol transport. Vidare betonas att HDL genom återföring av 

kolesterol till levern från periferin samt genom antioxidativa mekanismer kan utgöra 

ett skydd mot ateroskleros genom att minska ackumuleringen av kolesterol ute i 

vävnaderna (6). 
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Kolesterolmetabolism 

 

Kolesterol kan tas upp via födan eller syntetiseras av kroppens celler. Syntes sker 

främst i levern men även i annan vävnad och regleras av ett antal mekanismer. Det 

första steget i syntesen är syntes av isopentenyl pyrofosfat från acetyl CoA och 

acetoacetyl CoA via ett antal reaktioner. Enzymet 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA-

reduktas (HMGCoA-reduktas) spelar en viktig reglerande roll i detta första steg 

genom att katalysera reduktionen av 3-hydroxy-3-metyl-glutarylCoA till mevalonat. 

I det andra steget bildas squalen från sex molekyler isopentenyl pyrofosfat. Det tredje 

steget innebär att squalene via ett stort antal steg intar en ringstruktur och 

slutprodukten av dessa omvandlingar är kolesterol. (10). 

Reglering av kolesterolsyntesen medieras främst genom förändringar av mängden av 

och aktiviteten hos HMGCoA-reduktas. Vid låga cellulära kolesterolnivåer ökar 

syntesen av HMGCoA-mRNA genom att SREBP (sterol regulatory element binding 

protein) frisätts från det endoplasmatiska retikulumet och binder in till DNA och 

ökar transkriptionen. Translationen av detta mRNA inhiberas av höga 

kolesterolnivåer. Höga kolesterolnivåer leder även till en ökad nedbrytning av 

befintligt enzym. Vidare minskas enzymets aktivitet om ATP-nivåerna i cellen är 

låga genom fosforylering av ett AMP-aktiverat proteinkinas (10). 

Kolesterolmängden i cellerna regleras även genom upptag via LDL-receptorn. LDL-

receptorn finns på cellytan i levern och andra organ och kan binda till apoB100 på 

LDL-partikeln. Efter inbindning internaliseras komplexet. LDL transporteras till 

lysosomer där partikeln bryts ner och tillgängliggör kolesterol för cellen. LDL-

receptorn återvänder till cellytan. Vid höga nivåer av kolesterol hämmas syntes av 

nya receptorer vilket begränsar cellens LDL-upptag.  LDL-receptorn regleras även av 

proteinet PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9). Detta protein 

sekreras från levern och kan binda till LDL-receptorn. Efter inbindning transporteras 

receptorn in i cellen till en lysosom där den bryts ner (10).  

 

 

Ateroskleros 

 

Ateroskleros utvecklas vanligen under lång tid utan symptom och karakteriseras av 

utveckling av kolesterolinnehållande plack i framför allt små och medelstora artärer 

och en förtjockning av kärlväggen (11). Placken utvecklas i intima – det vill säga 

området närmast under kärlendotelet - och kan ha olika utseende, storlek och innehåll 

beroende på vilken fas sjukdomen befinner sig i (12). Tidigt i förloppet ses fatty 

streaks bestående av skumceller. Senare utvecklas fibrösa plack bestående av en 
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lipidrik kärna omgiven av fibrös vävnad med glatt muskultatur, kollagen och elastin. 

Att utvecklingen i många fall är asymptomatisk under lång tid hänger samman med 

att placket i många fall till en början inte växer in i lumen utan kärlväggen 

expanderar utåt. Vidare krävs relativt hög grad av ocklusison av lumen för att 

påverka blodförsörjningen i sådan grad att ischemisk smärta uppstår (1, 4).  

Ateroskleros kan leda till akut insjuknande genom erosion eller ruptur av ett plack. 

De fibrösa placken kan vara stabila eller instabila. De stabila placken har en tjock 

kapsel och en mindre lipidkärna. Kapseln skyddar placket från ruptur och hindrar 

blodets koaguleringsfaktorer och trombocyter från att komma i kontakt med 

lipidkärnan som innehåller material som är protrombotiskt (4). Det instabila placket 

har en svagare kapsel och en större lipidkärna, ofta med nekrotiskt material. Dessa 

plack är mer instabila och rupterar lättare (1). Imbalans i kollagenmetabolismen kan 

göra ett stabilt plack instabilt och antas hänga samman med graden av inflammation i 

placket. Hög immunologisk aktivitet gör att immunceller producerar ämnen som 

hämmar produktion av kollagen samt ämnen som bryter ner befintligt kollagen och 

gör kapseln instabil. Detta skulle kunna förklara varför inflammatoriska markörer 

ofta är förhöjda vid akuta koronara syndrom (4). Även plack med en intakt kapsel 

kan ruptera, exempelvis på grund av vasospasm eller punktinlagringar av kalk bakom 

kapseln som försämrar dess hållfasthet (4) 

Erosion av plack kan också orsaka ett akut insjuknande. Mekanismerna bakom detta 

är mindre kända men teorier finns om att oxidativ stress kan orsaka apoptos av 

endotelcellerna. De döende endotelcellerna utsöndar vävnadsfaktor som kan orsaka 

trombos. Andra teorier är att endotelcellerna kan producera enzym som bryter ner 

kollagen i cellernas basalmembran och får dem att lossna. Modifierade LDL-partiklar 

antas kunna bidra till att stimulera produktion av dessa enzym. (4) 

 

 

Aterosklerosens bakomliggande orsaker 

 

Beskrivningar av hur ateroskleros uppstår fokusear oftast på faktorer relaterade till 

lipoproteiner och inflammatoriska processer (13). Särskilt intresse har även riktats 

mot endoteldysfunktion (1). Klassiska riskfaktorer är rökning, diabetes, övervikt, 

ålder och hypertoni (1). 

Mycket fokus har riktats mot LDL:s roll. Argumentationen kring LDL:s kausala 

snarare än enbart associativa roll baseras på en sammanvägning av resultat från 

observationsstudier, djurförsök randomiserade kliniska prövningar med LDL-

sänkande läkemedel och på senare tid även resultat från mendelska 

randomiseringsstudier. Djurstudier har exempelvis visat att dieter som höjer LDL i 
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plasma ökar utvecklingen av ateroskleros i kärlen (14). Observationsstudier har visat 

på association mellan LDL-nivåer i plasma och risken för kardoiovaskulär sjukdom. 

Mendelska randomiseringsstudier av ett flertal olika genotyper som kodar för olika 

proteiner kopplade till LDL-metabolismen har visat att genotyper som är 

asssocierade med låga LDL-nivåer har ett samband med låg risk för kärlsjukdom. 

Vidare har ett flertal olika genotyper kopplade till förhöjda LDL-nivåer ett samband 

med förhöjd risk för kärlsjukdom. Denna association är betydligt starkare än det 

samband som funnits i observationsstudier och indikerar att det inte bara är LDL-

nivån i sig utan även den totala LDL-belastningen över en livstid som är viktig (15).  

För HDL-koncentrationen har något kausalt samband inte hittats i de mendelska 

studier som utförts, vilket inte stämmer överens med tidigare observationsstudier. 

Randomiserade kliniska prövningar för att höja HDL-koncentrationen har inte heller 

visat på någon effekt på kliniska utfallsvariabler. Detta antyder att HDL-

koncentrationens association med kärlsjukdom är korrelativ snarare än kausal (15). 

Detta ska dock inte tolkas som att HDL inte har en skyddande effekt utan snarare 

som att betydelsen av HDL är mer nyansrik än att enbart vara kopplad till den 

absouta nivån av HDL-kolesterol och att mer forskning behövs för att reda ut de 

exakta sambanden (16). 

Vidare har mendelska analyser påvisat en kausal koppling mellan triglyceridnivåer 

och kärlsjukdom. Tidigare observationsstudier har visat att höga nivåer av 

triglycerider har ett samband med låga HDL-nivåer och man har tolkat detta som att 

den association som funnits mellan triglycerider och kärlsjukdom kunnat förklaras 

med lågt HDL. De nya analyserna tyder emellertid på att höga triglyceridnivåer 

direkt kan kopplas till kärlsjukdom och en förklaring som framlagts är att det finns 

en koppling mellan triglycerider och höga nivåer av apoB-innehållande 

kylomikronrester som antas vara aterogena alternativt att höga nivåer av triglycerider 

ökar de inflammatoriska nivåerna i kärlväggen (17).  

Modeller som beskriver utvecklingen av ateroskleros foksuserar oftast på LDL men 

andra apoB-innehållande lipoproteiner antas också bidra till utveckligen. Små apoB-

innehållande lipoproteiner kan transporteras in och ut över endotelet (18). Enligt 

dessa teorier sker vid ateroskleros en ackumulering av LDL i intima och partiklarna 

binder exempelvis in till proteoglykaner som finns i detta område (12). Förändringar 

i endotelets permeabilitet antas kunna underlätta inflödet av LDL (19). Vidare antas 

sannolikheten för retention av dessa partiklar i intima öka ju högre 

plasmakoncentrationen är av dessa partiklar (18). I intima utsätts lipoproteinerna för 

oxidering av proteaser, lipaser och reaktiva syreradikaler (11). Oxideringen leder till 

en aktivering av inflammatoriska processer. Exempelvis spelar endotelcellerna en 

viktig roll genom att uttrycka adhesionsmolekyler som VCAM-1 på sin cellyta (11, 

19). Vidare aktiveras antigenpresenterade celler som presenterar material från de 

oxiderade LDL-partiklarna vilket aktiverar det adaptiva immunförsvaret (11).  
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Monocyter och andra immunceller i plasma kan binda in till endotelets 

adhesionsmolekyler och ta sig in i intima. I intima differentierar monocyterna till 

makrofager som har receptorer som tar upp LDL (11, 19). En del av dessa receptorer, 

som LDL-receptorn, är reglerade medan en typ av receptorer som benämns 

scavangerreceptorer (SR) inte regleras. Scavangerreceptorn har affinitet för oxiderat 

LDL och upptag via denna väg kan under normala omständigheter ses som en 

skyddsmekanism och ett sätt för kroppen att göra sig av med oxiderat LDL via 

makrofagupptag. Oxiderat LDL har låg affinitet för LDL-receptorn och mindre 

möjlighet att elimineras via denna väg (8). Då SR-receptorn inte regleras innebär 

detta att makrofagerna kan ta upp stora mängder oxiderat LDL, vilket gör att 

mängden intracellulärt kolesterol ökar om nivåerna av oxiderat LDL är hög (8).  Det 

intracellulära kolesterolet kan lagras som esterifierat kolesterol eller som fritt 

kolesterol. Det fria kolesterolet kan transporteras ut från cellerna via ABCA1-

receptorer till HDL vilket återför kolesterolet till levern – HDL fungerar som en 

regulator av makrofagens kolesterolmetabolism. Kolesterolet kan även lagras i 

kluster kring cellmembranet och påverka intracellulära signaleringsvägar. Vid för 

höga kolesterolnivåer induceras kroniska inflammatoriska processer och 

makrofagernas rörlighet försämras. Detta innebär att makrofagerna har svårt att ta sig 

ut ur intima samt att de genom att utsöndra inflammatoriska mediatorer kan höja den 

inflammatoriska nivån i området (20). Störs jämvikten mellan fritt och förestrat 

kolesterol kan mängden förestrat kolesterol öka (det förestrade kolesterolet kan inte 

transporteras ut till HDL) och bli så hög att makrofagen dör vilket leder till en 

utfällning av kolesterol och bildande av en nekrotisk kärna bestående av nekrotiskt 

material och kolesterolkristaller (11). Makrofager, andra immunceller och 

dysfunktionellt endotel utsöndrar cytokiner och tillväxtfaktorer som får muskelceller 

att tillväxa och producera fibröst material som bildar en kapsel som kapslar in kärnan 

av lipider, kolesterolkristaller och nekrotiskt material (21).  

Ett dysfunktionellt endotel antas bidra till aterosklerosutvecklingen. Det 

dysfunktionella endotelet karakteriseras av en pro-inflammatorisk fenotyp med 

uttryck av adhesionsmolekyler, utsöndring av proinflammatoriska mediatorer och 

minskning av produktion av kväveoxid (NO). Kväveoxid som utsöndras från 

endotelet verkar bland annat genom att minska adhesion av immunceller, hämmar 

trombocytaggregering och minskar kontraktiliteten av den glatta muskulaturen kring 

kärlet. Stimuli som oxiderat LDL, toxiner från cigarettrök, stört blodflöde och 

proinflammatoriska mediatorer kan bidra till ett dysfunktionellt endotel (21).   

Olika delar av kärlsystemet är olika drabbade av ateroskleros trots att många av 

riskfaktorerna som identifierats belastar hela kärlsystemet. Exempelvis tycks 

regioner där artärerna delar sig oftare drabbas av ateroskleros. En orsak till detta 

verkar vara att blodflödet i dessa områden störs, vilket leder till endoteldysfunktion. 

Studier har gjorts som visat att transkriptionen av gener kopplade till 

hemostasregulering, inflammatoriska processer och celltillväxt regleras av bland 

annat flödesmekanisk stimulering av endotelet. Områden med normalt flöde ger 
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upphov till ett endotel som kan motstå aterosklerosutveckling genom påverkan på 

cellernas morfologi och positionering i förhållande till varandra vilket hindrar inflöde 

av lipoproteiner, samt en minskning av proinflammatoriska mediatorer och ökad 

produktion av NO (21). 

 

 

Statiner 

 

Statiner är en grupp läkemedel som även benämns HMGCoA-reduktasinhibitorer. De 

verkar genom att inhibera HMGCoA-reduktas och hämmar därigenom 

kolesterolsyntesen. Detta leder till minskning av kolesterolnivåerna i cellen, vilket 

aktiverar kompensatoriska mekanismer som leder till ökat uttryck av LDL-receptorer 

och därmed ett ökat upptag av LDL från plasma och en medföljande sänkning av 

plasmakoncentrationen (7). 

Utöver statiners LDL-sänkande effekt har ett antal pleiotropa mekanismer diskuterats 

inom forskningen. Även om fokus framförallt riktats mot effekterna av inhibition av 

HMGCoA-reduktas har det även diskuterats huruvida det finns ytterligare 

mekanismer men någon enighet i denna fråga verkar för närvarande inte finnas (22). 

Inhiberingen av HMGCoA-reduktas minskar förutom kolesterolsyntesen även 

syntesen av isoprenoidintermediärer.  Dessa isoprenoidintermediärer stimulerar 

aktiviteten hos olika G-proteinmedierade signaleringsvägar, exempelvis via RhoA 

och Rac. Hämning av dessa signaleringsvägar har visats kunna förbättra 

endotelfunktionen genom att förbättra endotelets förmåga att byta ut skadade celler, 

minska permeabiliteten över endotelet och förbättra den flödesmedierade dilatationen 

av kärlen. Vidare har kunnat påvisas en minskning av endotelaktivering i form av 

minskning av uttryck av adhesionsmolekyler och medföljande minskning av 

infiltrering av leukocyter i kärlväggen. Hämning av dessa signaleringsvägar antas 

även kunna minska produktionen av reaktiva syreradikaler vilket skulle kunna 

minska oxideringen av LDL. Vidare kan även induktion av vävnadsfaktor (tissue 

factor) hämmas liksom trombocytaktiviteten, vilket skulle kunna minska risken för 

trombos (22, 23). Därmed finns det biologiskt rimliga mekanismer som skulle kunna 

förklara statiners effekt oberoende av LDL-sänkningen men det är komplicerat att 

bedöma den kliniska relevansen då det är svårt att skilja nyttan av dessa effekter från 

nyttan av den samtida LDL-sänkningen (22). 

Det finns en rad olika statiner som skiljer sig åt vad gäller deras förmåga att sänka 

LDL. Detta antas bero på exempelvis skillnader i halveringstid, metabolism, 

biotillgänglighet och huruvida de kan sägas vara vattenlösliga eller fettlösliga (7). I 

tabell II nedan presenteras ungefärlig nivå på LDL-sänkning för de statiner som 

använts i de studier som undersökts i detta arbete.  
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Tabell II. Ungefärlig genomsnittlig procentuell sänkning av LDL för olika statiner i olika doser (24). 

Dosering mg Atorvastatin Simvastatin Pravastatin 

10 37 28 20 

20 43 35 24 

40 48 39 30 

80 51 46  

 

 

Ezetimib och evolocumab 

 

Ezetimib verkar genom att hämma upptag av kolesterol från duodenum. Läkemedlet 

blockerar NPC1L1 som är ett transportprotein i tarmendotelet genom vilket 

absorption av kolesterol och växtsteroler från födan sker. Hämning av detta protein 

leder till ett minskat kolesterolupptag och en kompenserande uppreglering av LDL-

receptorer på liknande sätt som vid statinbehandling vilket sänker plasmanivåerna av 

LDL (3, 7). Ezetimib kan sänka LDL-nivåerna omkring 10-20 procent som tillägg till 

hög dos statin (25) 

Evolocumab tillhör gruppen PCSK9-inhibitorier som är monoklonala antikroppar 

och verkar genom att binda till proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 

(PCSK9) och hindrar det senare proteinet från att binda till LDL-receptorer på 

levercellernas yta. När PCSK9 binder till LDL-receptorer transporteras dessa in i 

cellen via endocytos till lysosomer där receptorn bryts ner. Blockering av PCSK9 

leder därför till en ökad mängd LDL-receptorer och en medföljande sänkning av 

plasma LDL (26).  PCSK9-hämmare kan sänka LDL-koncentrationen med ungefär 

50-60 procent som tillägg till hög dos statin (27). 

 

Låga LDL-nivåer 

 

En relevant fråga när det gäller behandlingar som syftar till att sänka plasma-LDL är 

i vilken utsträckning det finns risker med låga LDL-nivåer. Eftersom LDL fyller en 

viktig funktion i transporten av kolesterol skulle det kunna uppstå olika typer av 

komplikationer vid väldigt låga nivåer. Till exempel skulle störningar kunna uppstå i 

de organ som producerar steroidhormoner (binjurarna, könsorganen) eftersom dessa 

hormon produceras av kolesterol. Vidare skulle störningar kunna uppkomma i 

leverns gallsyraproduktion och medföra försämrad absorption av fettsyror och 

fettlösliga vitaminer. Störningar skulle även kunna uppkomma i cellmembranen då 

kolesterol behövs för optimal funktion (28). 

Denna fråga är inte helt utredd ännu men det finns ett antal faktorer som indikerar att 

viktiga funktioner kan upprätthållas även vid lägre LDL-koncentrationer. Till 

exempel har kinetiska studier av LDL-receptorn som används av cellerna för att ta 
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upp LDL visat att receptorn har ett KD-värde (dissociationskonstant) på 0.064 

mmol/l vilket innebär att LDL alltså skulle kunna tas upp även vid mycket låga 

koncentationer (28). Visserligen är det så att LDL-koncentrationen ute i vävnaden är 

betydligt lägre än i plasma – beräkningar har visat att nivåerna här är omkring 20 % 

av plasmakoncentrationen. Detta skulle innebära att plasmakoncentrationer på 

omkring 0,3 mmol/liter skulle räcka för att uppnå KD-värdet (28).  

Eftersom kroppens celler har ett antal regulatoriska system som gör att de kan reglera 

den intracellulära kolesterolkoncentrationen genom upp-eller nedreglering av 

transkription av gener som kodar för protein som är involverade i produktion och 

upptag av kolesterol skulle detta kunna medföra att cellerna därmed har inbyggda 

mekanismer för att parera en lägre LDL-nivå i plasma. Vidare kan cellen öka 

uttrycket av LDL-receptorer och öka upptaget av extracellulärt LDL. De vävnader 

som har stort behov av kolesterol har ett högre antal LDL-receptorer uttryckta på 

cellytan. Dessa organ är därmed mer känsliga för förändringar LDL-nivåerna (28). 

 

 

Behandlingsrekommendationer 

 

Behandlingsrekommendationerna för patienter som haft hjärtinfarkt innefattar 

riktlinjer för behandling för att sänka LDL. Dessa riktlinjer skiljer sig mellan olika 

länder. I USA är riktlinjen att behandla patienterna med hög dos statin utan något 

behandlingsmål för LDL-nivån. De europeiska riktlinjerna ställer upp ett 

behandlingsmål för LDL på under 1.8 mmol/l. De svenska 

behandlingsrekommendationerna för hjärtinfarktpatienter är behandling med hög dos 

statin med en riktlinje för LDL-nivåer under 1.8 mmol/l eller en 50 procentig 

sänkning (29).  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vilka behandlingseffekter som finns 

vid läkemedelsbehandling av hjärtinfarktpatienter som sänker LDL till låga nivåer 

och huruvida det är LDL-sänkningen i sig som ligger bakom behandlingseffekten. 

Vidare kommer även frågan om lämpliga behandlingsriktlinjer för LDL-nivåer att 

belysas. Är det så att det finns en rimlighet i att sätta upp ett mål eller en riktlinje för 

LDL-nivåer på under 1.8 mmol/l utifrån de studier som gjorts? I arbetet kommer 

statinstudier att undersökas men även PCSK9-hämmare och 
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kolesterolabsorptionshämmaren ezetimib som har andra verkningsmekanismer. På så 

sätt kan även frågan om statiners pleiotropa effekter belysas. 

 

 

METOD 

 

I syfte att besvara studiens frågeställning har studier där den aktiva 

behandlingsgruppen uppnått låga LDL-nivåer jämförts. För attt avgränsa arbetet har 

studier där den behandlade gruppen uppnådde 2.2 mmol/l eller lägre inkluderats. 

Vidare har primärpreventiva studier uteslutits. Fokus har varit på statinstudier då 

detta läkemedel är standardbehandling vid behandling av hjärtinfarktpatienter. 

Sökningar utfördes i pubmed med sökorden statins + myocardial infarction. Endast 

studier som redovisat statistiska beräkningar och med en duration på åtmistone två år 

har inkluderats. Totalt 6 studier hittades, varav 4 uppfyllde inklusionskriterierna. 

Resultaten från sökningen redovisas i tabell III nedan. Utöver dessa studier har en 

studie av PCSK9-hämmaren evolocumab inkluderats. Motivet till detta är att detta 

läkemedel kan sänka LDL till betydligt lägre nivåer än vad som är möjligt med 

statiner vilket gör att nivåer som är betydligt lägre än 1.8 mmol/l kan uppnås. Detta 

gör att information kan fås om effekten vid en sänkning av LDL till väldigt låga 

nivåer. Vidare har en studie med läkemedlet ezetimib inkluderats. 

Verkningsmekanismerna för PCSK9-hämmare och ezetimib skiljer sig från statiners 

verkningsmekanism. Detta innebär att frågan om huruvida det är LDL-sänkningen 

eller pleiotropa effekter av statiner som ligger bakom behandlingseffekt belysas.  
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Tabel III. Resultat från sökningar i pubmed med statinstudier som inkluderats samt statinstudier som 

exkluderats baserat på de kriterier som ställdes upp för inklusion. Vidare redovisas karakteristika för 

de studier som inkluderats som undersökte effekten av evolocumab och ezetimib (30-37). 

Studie Duration 

genomsnitt 

Statistiska 

beräkningar 

LDL-nivå aktiv 

behandlingsgrupp 

Sekundär

preventiv 

 

Inkluderade      

TNT (statin) 4.9 år Ja 2.0 mmol/l Ja  

PROVE-IT 

(statin)  

2 år Ja 1.60 mol/l Ja  

IDEAL 

(statin) 

4.8 år Ja 2.1 mmol/l Ja  

SEARCH 

(statin) 

6.7 år Ja 2.17 mmol/l Ja  

Exkluderade     Orsak till 

exklusion 

From A to Z 

(statin) 

721 dagar Ja 1.68 mmol/l Ja Duration 

mindre än 

2 år. 

 

MIRACL 

(statin) 

16 veckor Ja 1.9 mmol/l Ja Duration 

mindre än 

2 år 

Övriga 

inkluderade 

studier 

     

FOURIER 

(evolocumab) 

2 år Ja 0.78 mmol/l Ja  

IMPROVE-IT 

(ezetimib) 

6 år Ja 1.4 mmol/l Ja  

 

 

 

RESULTAT 

 

Studie 1: Intensive Lipid Lowering with Atorvastatin in Patients with Stable 

Coronary Disease (TNT) (30) 

 

Studien inleddes 1998 och var en dubbelblind, randomiserad multicenterstudie med 

deltagare från 14 länder i Nordamerika och Europa med en genomsnittlig duration på 

4.9 år. Syftet med studien var att undersöka effekterna av en LDL-sänkning till 

nivåer under 2.6 mmol/l hos patienter med koronar hjärtsjukdom. För att uppnå detta 

randomiserades deltagarna till två grupper och behandlades med antingen 10 mg eller 

80 mg atorvastatin per dag. Studien sponsrades av Pfizer (30). 
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Deltagare 

 

Inklusionskriterier var personer mellan 35 och 75 år med etablerad koronar 

hjärtsjukdom i form av tidigare hjärtinfarkt, nuvarande eller tidigare angina pectoris 

med aterosklerotiska fynd eller genomgången revaskulariseringsprocedur (30). 

Exlusionskriterier för studien var överkänslighet för statiner, tecken på 

leverdysfunktion eller förhöjda kreatinkinasnivåer; graviditet och amning; nefrotiskt 

syndrom; okontrollerad diabetes eller hypotyroidism; okontrollerat blodtryck; 

hjärtinfarkt, instabil kärlkramp eller revaskulariseringsprocedur mindre än en månad 

innan screening; planerad revaskulariseringsprocedur; ejektionsfraktion under 30 

procent; annan samtida lipidsänkande behandling. Andra exklusionskriterier var 

sjukdom i mage eller tarm som kan tänkas störa läkemedelsabsorptionen, annan 

sjukdom som kan antas påverka överlevnaden samt alkoholmissbruk (38). 

Till screening kallades 18 468 patienter. Patienter insatta på lipidsänkande 

behandling genomgick en utsättningsfas. Därefter uteslöts 3036 patienter på grund av 

exklusionskriterierna eller om de hade LDL-nivåer utanför intervallet 3.4–6.5 

mmol/l. Övriga genomgick en insättningsperiod och behandlades med 10 mg 

atorvastatin per dag. Under insättningsperioden uteslöts 5461 varav 4364 då de inte 

uppfyllde randomiseringskriterierna (30). Vidare uteslöts 70 patienter på grund av 

bristande följsamhet, 195 som drabbades av något av de tillstånd som ingick i 

studiens utfallsvariabler, 16 personer avled, 193 personer drabbades av någon övrig 

komplikation (35 drabbades av myalgi) och 349 personer uteslöts av övriga orsaker 

(30). Ett krav på LDL under 3.4 mmol/l för vidare deltagande efter 

insättningsperioden sattes upp för att uppnå ett genomsnittligt värde på 2.6 mmol/l 

för deltagarna i gruppen behandlad med 10 mg (38). Deltagarnas allmäna 

karakteristika presenteras i tabell IV. 

 

Tabell IV. Allmäna karakteristika för deltagarna i TNT-studien (30, 38). Vissa av patienterna var 

belastade med mer än ett sjukdomstillstånd – exempelvis kan en patient både ha haft en hjärtinfarkt 

och samtidigt vara diagnostiserad med angina pectoris. 

Allmänt  Riskfaktorer  

Medelålder 61 år Diabetes 15 % 

Andel män 81 % Hjärtsvikt 8 % 

- Hjärtinfarkt 58 % Arrytmier 18 % 

- Angina pectoris 81 % Rökare 13  % 

- Angioplasti 54 % Tidigare rökare 63 % 

- Kranskärlsoperation 46 % BMI 28.5 % (30 procent fetma) 
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Utfallsvariabler och statistik 

 

Studien hade en sammansatt primär utfallsvariabel benämnd större kardiovaskulär 

händelse och gällde för första händelse, det vill säga en patient som exempelvis först 

fått en hjärtinfarkt och därefter en stroke registrerades endast en gång. Denna 

sammansatta variabel innehöll fyra variabler: död i koronar hjärtsjukdom; ej dödlig 

hjärtinfarkt som inte uppkommit i samband med revaskulariseringsprocedur; dödlig 

och icke-dödlig stroke samt återupplivning efter hjärtstillestånd (30). Studiens 

resultat analyserades enligt intention to treat och alla deltagare som fått minst en dos 

av något av läkemedlen togs med i analysen. Studien beräknades ha en styrka på 85 

procent för att upptäcka en relativ riskreduktion på 17 procent avseende den primära 

utfallsvariabeln med en tvåsidig signifikansnivå på 0.05. Den primära 

utfallsvariabeln analyserades som tid från första dos till tidpunkt för första händelse 

(30). 

 

 

Resultat 

 

LDL-nivåerna för gruppen som behandlades med 10 mg per dag var 2.6 mmol/l mätt 

som ett genomsnitt för hela studien. I gruppen behandlad med 80 mg per dag var 

LDL-nivåerna 2.0 mmol/l. Triglyceridnivåerna var signifikant lägre för gruppen 

behandlad med 80 mg men inga signifikanta skillnader uppmättes för HDL (30).  

I gruppen behandlad med 80 mg drabbades 434 (8.7 %) av en primär händelse 

jämfört med 548 (10.9 %) i gruppen behandlade med 10 mg. Detta motsvarar en 

absolut riskreduktion (ARR) på 2.2 procent, en relativ riskreduktion (RRR) på 22 

procent, hazard ratio (HR) på 0.78 (0.69-0.89, p < 0,001) och ett number needed to 

treat-tal (NNT) på 46 (30). Resultaten för den primära utfallsvariabeln med 

delvariabler presenteras i tabell V. Biverkningar redovisas i tabell VI. 
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Tabell V. Resultat för LDL-nivåer, primär utfallsvariabel och delvariabler. Resultaten för 

delvariablerna omfattar samtliga händelser medan den primära utfallsvariabeln omfattar första 

händelser (30) 

Variabel Atorvastatin 

80 mg Antal 

(%) 

Atorvastatin 

10 mg Antal 

(%) 

HR p-

värde 

NNT 

Genomsnittlig LDL-nivå 2.0 mmol/l 2.6 mmol/l    

Större kardiovaskulär 

händelse 

434 (8.7) 548 (10.9) 0.78 (0.69-0.89) < 0.001 46 

- Koronar död 101 (2.0) 127 (2.5) 0.80 (0.61-1.03) 0.09  

- Hjärtinfarkt 243 (4.9) 308 (6.2) 0.78 (0.66-0.93) 0.004  

- Återupplivning 25 (0.5) 26 (0.5) 0.96 (0.56-1.67) 0.89  

- Stroke 117 (2.3) 155 (3.1) 0.75 (0.59-0.96) 0.02 

 

 

 

 

Tabell VI. Biverkningar i de båda behandlignsgrupperna i TNT-studien (30). 

Biverkning Atorvastatin 80 

Antal (%) 

Atorvastatin 10 

Antal (%) 

p-värde  

Myalgi 241 (4.8) 234 (4.7) 0.72  

Rabdomyolys 2 3   

Förhöjda 

leverenzym 

60 (1.2) 6 (0.2)  <0.001  

 

 

Studie 2: Intensive versus Moderate Lipid Lowering with Statins after Acute 

Coronary Syndromes (PROVE-IT) (31) 

 

Studiens syfte var att undersöka effekten på kardiovaskulär sjukdom av behandling 

med hög dos statin i form av atorvastatin 80 mg dagligen jämfört med låg dos statin i 

form av pravastatin 40 mg dagligen hos patienter med akut koronart syndrom. Det 

var en randomiserad, dubbelblind studie med 4162 deltagare utförd vid 349 centra i 

åtta länder som sponsrades av Bristol-Myers Squibb och Sankyo. Den genomsnittliga 

uppföljningstiden var 24 månader (31). 

 

Deltagare 

 

Inklusionskriterier var personer 18 år eller äldre som maximalt tio dagar före 

studiestart insjuknat i akut koronart syndrom definierat som antingen hjärtinfarkt 

eller högriskformer av instabil angina pectoris. Vidare krävdes ett 

totalkolesterolvärde på 6.21 mmol/l eller lägre för patienter som inte behandlade med 
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lipidsänkande läkemedel eller 5.18 mmol/l eller lägre för patienter behandlade med 

sådant läkemedel (31). 

Exklusionskriterier var patienter med leverdysfunktion eller förhöjda nivåer av 

kreatinkinas. Vidare uteslöts patienter som redan behandlades med någon statin i 

doseringen 80 mg, andra lipidsänkande läkemedel eller läkemedel som interagerar 

med CYP 3A4. Patienter som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) eller 

kranskärlsoperation de senaste sex respektive två månaderna uteslöts med undantag 

för patienter som genomgått sådana behandlingar utförda efter tidpunkten för det 

koronara syndrom som föranledde deltagande i studien. Patienter med riskfaktorer 

för förlängt QT-intervall uteslöts samt patienter vars beräknade överlevnad av någon 

orsak var mindre än två år (31). 

Totalt randomiserades 4162 patienter för behandling med pravastatin 40 mg dagligen 

eller behandling med atorvastatin 80 mg dagligen. Grupperna var likvärdiga i de 

flesta avseenden med undantag för att 6.6 procent i pravastatingruppen hade perifer 

artärsjukdom jämfört med 5.0 procent i atorvastatingruppen (31). Allmäna 

karakteristika för studiens deltagare presenteras i tabell VII nedan. 

 

 

Tabell VII. Allmäna karakteristia för deltagarna i PROVE-IT-studien (31). 

Allmänt  Riskfaktorer  Läkemedel  

Medelålder 58 år Diabetes 18 % ASA 93 % 

Andel män 78 % Rökare 37 % Warfarin 8 % 

- Hjärtinfarkt 70 % Hypertoni 50 % Klopidogrel  72 % (initialt) 

20 % (efter ett år) 

- Instabil angina 

pectoris 

30 %   Betablockerare 85 % 

PCI vid insjuknande 70 %   ACE-inhibitor 69 % 

Tidigare hjärtinfarkt 18 %   ARB 14 % 

 

 

Utfallsvariabler och statistik 

 

Studiens primära utfallsvariabel var en sammansatt variabel som gällde för första 

händelse och bestod av delvariablerna total dödlighet, hjärtinfarkt, sjukhusvård för 

instabil angina pectoris, revaskulariseringsprocedur (PCI eller kranskärlsoperation) 

samt stroke (31)  

Studiens resultat analyserades enligt intention to treat som tid från första dos till 

tidpunkt för första händelse. Studien designades som en non-inferioritystudie med 

nollhypotesen att behandling med pravastatin 40 mg är sämre än atorvastatin 80 mg 
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avseende den primära utfallsvariabeln. Marginalen för non-inferiority definierades 

som en skillnad i relativ risk på 1.17, vilket innebar att för att pravastatin inte ska 

klassas som underlägsen atorvastatin får det övre värdet i ett 95-procentiga 

konfidensintervall för ett ensidigt signifikanstest avseende den relativa risken i utfall 

maximalt vara 17 procent högre för gruppen behandlad med pravastatin. Studien 

beräknades ha en styrka på 87 procent att vederlägga nollhypotesen om varje 

behandlingsgrupp hade 2000 deltagare. Om nollhypotesen inte förkastades 

analyserades den primära utfallsvariabeln för atorvastatins överlägsenhet med ett 

tvåsidig test med ett konfidensintervall på 95 procent (31). 

 

Resultat 

 

Gruppen behandlad med pravastatin 40 mg uppnådde ett genomsnittligt LDL-värde 

på 2.46 mmol/l och gruppen behandlad med atorvastatin 80 mg uppnådde ett 

genomsnittligt värde på 1.60 mmol/l (p<0.001). HDL höjdes med 8.1 procent i 

pravastatingruppen och höjdes med 6.5 procent i atorvastatingruppen (p<0.001). 

CRP var hos deltagarna vid studiens start 12.3 mg/l och sänktes till 2.1 mg/l i 

pravatatingruppen jämfört med 1.3 mg/l i atorvastatingruppen (p<0.001) (31). 

Den primära utfallsvariabeln uppnåddes av 26.3 procent i pravastatingruppen och 

22.4 procent i atorvastatingruppen efter två år. Detta motsvarar ett HR på 0.84 (0.74-

0.95), en ARR på 3.9 procent och ett NNT-tal på 26. HR för gruppen patienter med 

LDL över 3.2 mmol/l vid studiestart var 0.66 jämfört med 0.93 för gruppen med 

LDL under 3.2 mmol/l (31). I tabell VIII redovisas andelen i procent som uppnådde 

den primära utfallsvariabeln respektive denna variabels delvariabler. Delvariablerna 

redovisas som det totala antalet händelser oavsett om dessa var en första eller en 

efterföljande händelse. 

Andelen som avbröt behandling inom två år var 33.0 procent i pravastatingruppen 

och 30.4 procent i atorvastatingruppen. 8 procent i pravastatingruppen ökade 

doseringen till 80 mg pravastatin och 1.4 procent minskade doseringen till 20 mg 

pravastatin. 1.9 procent i atorvastatingruppen minskade doseringen till 40 mg. 

Biverkningar redovisas i tabell IX nedan. 
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Tabell VIII. Resultat för genomsnittlig LDL-nivå samt primär utfallsvariabel inkluderande dess 

delvariabler (31). 

Variabel Atorvastatin 

80 mg (%) 

Pravastatin 40 

mg (%) 

HR (%) p-värde NNT 

Genomsnittlig LDL-nivå 1.60 mmol/l 2.46 mmol/l    

Primär utfallsvariabel 22.4  26.3  84 (74-95)  0.05 26 

- Total död 2.2 3.2 72            0.07  

- Hjärtinfarkt 6.6 7.4 87             N.S  

- Instabil angina 3.8 5.4 71             0.02  

- Revaskularisering 16.3 18.8 86             0.04  

- Stroke 1.0 1.0 91            N.S  

 

 

Tabell IX. Rapporterade bivkningar i PROVE-IT-studien (31). 

Biverkan Atorvastatin 80 mg 

Antal (%) 

Pravastatin 40 mg 

Antal (%) 

p-värde 

Myalgi, kreatinkinasstegringar 69 (3.3) 56 (2.7) < 0.001 

Stegringar alanin aminotransferas 69 (3.3) 23 (1.1) 0.23 

Rabdomyolys 0 fall 0 fall  

 

 

Studie 3: High-Dose Atorvastatin vs Usual-Dose Simvastatin for Secondary 

Prevention After Myocardial Infarction (IDEAL) (32) 

 

Studien pågick mellan 1999 och 2005 och var en randomiserad, open-label 

multicenterstudie utförd vid 190 centra i de nordiska länderna och Nederländerna. 

Syftet var att undersöka effekterna på kärlsjukdom av behandling med 80 mg 

atorvastatin jämfört med 20 mg simvastatin hos hjärtinfarktpatienter (32). 

 

 

Deltagare 

 

Inklusionskriterier var personer 80 år eller yngre med tidigare hjärtinfarkt samt 

lämplighet för statinbehandling. Exklusionskriterier var patienter med 

kontraindikationer för statinbehandling eller tidigare intolerans mot statinbehandling; 

nefrotiskt syndrom eller obehandlad diabetes; hjärtsvikt av graderna IIIb och IV; 

klaffsjukdom av hemodynamisk betydelse; gradivitet och amning samt okontrollerad 

hypotyreoidism. Vidare uteslöts patienter med leverenzymhöjningar, sjukdomar i 

mage-tarm med påverkan på läkemedelsabsorption samt patienter som behandlades 

med andra lipidsänkande läkemedel eller läkemedel som påverkar farmakokinetiken 
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för statiner. Patienter som tidigare behandlats med statiner inkluderades om de 

behandlats med en maximal dos motsvarande simvastatin 20 mg (32). 

Innan studiestart screenades 9689 patienter 8888 inkluderades. Av de som 

exkluderades var 246 ovilliga att delta, 416 mötte inte kriterierna för deltagande, 14 

gick förlorade vid follow-up och 125 exkluderades av övriga orsaker. Ingen 

insättningsperiod föregick studiens start. Behandlingsgrupperna var relativt 

välbalanserade vid studiens start med undantaget att 244 (5.5 %) patienter i 

simvastatingruppen hade hjärtsvikt jämfört med 293 (6.6 %) patienter i 

atorvastatingruppen. Allmäna karakteristika för deltagarna presenteras i tabell X. 

 

 

Tabell X. Allmäna karakteristika för deltagarna i IDEAL-studien (32). 

Allmänt  Riskfaktorer  Läkemedel  

Medelålder 62 år Arrytmier 7 % ASA 80 % 

Andel män 81 % Rökare 20 % Warfarin 12 % 

>1 tidigare hjärtinfarkt 17 % Tidigare rökare 58 % Betablockerare 75 % 

Angioplasti 20 % BMI genomsnitt 27 Kalciumantagonist 20 % 

Kranskärlsoperation 17 %   ACE/ARB 36 % 

    Tidigare statinbehandling  75 % 

Utfallsvariabler och statistik 

 

Studien hade en sammansatt primär utfallsvariabel benämnd större kardiovaskulär 

händelse bestående av variablerna död i koronar sjukdom, sjukhusvistelse för ej fatal 

hjärtinfarkt samt återupplivning efter hjärtstillestånd och analyserades som tid till 

första händelse. Resultaten analyserades enligt intention to treat och beräknades ha 

en styrka på 90 procent för att upptäcka en relativ riskreduktion på 21 procent vid 

signifikansnivå 0.05 i gruppen behandlad med atorvastatin avseende den primära 

utfallsvariabeln (32). 

 

 

Resultat 

 

Under studien ökade 23 procent av deltagarna som behandlades med simvastatin 20 

mg doseringen till 40 mg simvastatin. I atorvastatingruppen minskade 13 procent av 

deltagarna doseringen till 40 mg atorvastatin. Vidare avbröt 14 procent i 

atorvastatingruppen och 7 procent i simvastatingruppen behandlingen under studien. 

De flesta av dessa bytte till behandling med en annan statintyp (32). 
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Den genomsnittliga LDL-nivån var 2.7 mmol/l för gruppen behandlad med 20 mg 

simvastatin per dag och 2.1 mmol för gruppen behandlad med 80 mg atorvastatin per 

dag, vilket motsvarar en signifikant skillnad på 0.6 mmol/l. Gruppen behandlad med 

atorvastatin hade signifikant lägre triglyceridnivåer medan gruppen behandlad med 

atorvastatin hade en något högre, signifikant nivå av HDL (32).  

Den primära utfallsvariabeln uppnåddes av 463 patienter (10.4 %) i 

simvastatingruppen, jämfört med 411 (9.3 %) i atorvastatingruppen. Detta motsvarar 

en RRR på 11 procent, ett HR på 0.89 (0.78-1.01) och en ARR på 1.1 procent samt 

ett NNT-tal på 90. Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta (p = 0.07) (32). 

Resultaten för den primära utfallsvariabelns delvariabler presenteras i tabell XI. 

Biverkningar presenteras i tabell XII. 

 

Tabell XI. Resultat för genomsnittlig LDL-nivå samt primär utfallsvariabel med dess delvariabler 

(32). 

Variabel Atorvastatin 80 

mg Antal (%) 

Simvastatin 

20 mg Antal 

(%) 

HR p-

värde 

NNT 

LDL 2.1 mmol/l 2.7 mmol/l    

Större kardiovask. 

händelse 

411 (9.3) 463 (10.4) 0.89 (0.78-1.01) 0.07 90 

- Koronar död 175 (3.9) 178 (4.0) 0.99 (0.80-1.22) 0.90  

- Hjärtinfarkt 267 (6.0) 321 (7.2) 0.83 (0.71-0.96) 0.02  

- Återupplivning 10 (0.2) 7 (0.2)  -  

 

Tabell XII. Biverkningar i IDEAL-studien (32). 

Variabel Atorvastatin 80 mg 

Antal (%) 

Simvastatin 20 mg 

Antal (%) 

p-värde 

Myalgi 97 (2.2) 51 (1.1) < 0.001 

Rabdomyolys 2 (0.05) 3 (0.07) N.S 

 

 

Studie 4: Intensive lowering of LDL cholesterol with 80 mg versus 20 mg 

simvastatin daily in 12 064 survivors of myocardial infarction: a double-blind 

randomised trial (SEARCH) (33) 

 

I studien undersöktes effekten av sänkning av LDL-nivåer hos patienter med hög risk 

för kardiovaskulär sjukdom genom att jämföra effekten av daglig behandling med 

simvastatin i doserna 20 mg eller 80 mg. Studien var en randomiserad, open-

labelstudie utförd vid 88 centra i Storbritannien mellan 1998 och 2008. Sponsorer var 

Merck, UK Medical Research Council och British Heart Foundation. Genomsnittlig 

uppföljningstid var 6.7 år (33). 
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Deltagare 

 

Inklusionskriterier var personer mellan 18 och 80 år med tidigare hjärtinfarkt som 

stod under statinbehandling eller hade klara indikationer för sådan behandling. 

Exklusionskriterier var kontraindikationer för behandling med statiner eller folsyra; 

totalkolesterol under 4,5 mmol/l om personen inte behandlades med statin eller 3,5 

mmol/l om patienten behandlades med statin samt leverdysfunktion. Vidare uteslöts 

personer med svår njursjukdom eller nedsatt njurfunktion, inflammatorisk 

muskelsjukdom eller förhöjda nivåer av kreatinkinas, personer behandlade med 

fibrater eller niacin; kvinnor med potential för graviditet. Slutligen uteslöts personer 

med medicinska besvär som kunde tänkas minska behandlingsföljsamneten (39).  

Erbjudande om deltagande skickades till 83 237 hjärtinfarktpatienter baserat på 

register från 88 sjukhus. Av dessa screenades 34 780 personer och 15 990 sorterades 

bort: 75 procent hade svårigheter eller ovilja att delta, sju procent led av livshotande 

sjukdom (undantaget diabetes eller kärlsjukdom) och sex procent rapporterade att de 

haft infarkt, sjukhusvistelse för angina pectoris eller genomgått koronär 

revaskularisering de senaste tre månaderna eller hade sådan procedur inplanerad 

inom tre månader. Vidare uteslöts fem procent som behandlades med kontraindikerat 

läkemedel och fem procent uteslöts av okänd anledning. Sedan följde en 

utsättningsperiod för de som behandlades med lipidsänkande läkemedel följt av 

insättningsbehandling med 20 mg simvastatin. Deltagare som under insättningen 

drabbades av biverkningar, uppvisade bristande följsamhet eller uttryckte ovilja att 

fortsätta uteslöts. Vidare uteslöts personer som uppnådde någon av studiens 

utfallsvariabler. Totalt uteslöts 7126 personer. 39 procent uteslöts på grund av 

blodvärden; 6 procent på läkares inrådan; 49 procent valde att inte delta; sex procent 

på grund av nytillkommen muskelsmärta och fyra procent av övriga orsaker (39). 

Hos de som randomiserades var medelåldern 64,2 år. 33 procent hade genomgått 

koronär revaskulariseringsprocedur, 11 procent hade diabetes, 42 procent stod under 

blodtryckssänkande bahandling och 12 procent var rökare (39). 

 

 

Utfallsvariabler och statistik 

 

Studiens primära utfallsvariabel var en sammansatt variabel benämnd större 

kardiovaskulär händelse bestående av koronar död, hjärtinfarkt, stroke samt arteriell 

revaskulariseringsprocedur (33). Studien beräknades ha en styrka på 90 procent för 

att upptäcka en riskreduktion på tio procent mellan behandlingsgrupperna avseende 
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den primära utfallsvariabeln. Signifikansnivån var 0.05. Resultaten analyserades 

enligt intention-to-treat och tid från första dos till tidpunkt för första händelse (33). 

 

Resultat 

 

Den genomsnittliga behandlingstiden var 6.7 år. Följsamheten var något lägre för 

gruppen som behandlades med 20 mg simvastatin, vilket i stor utsträckning berodde 

på att en del patienter ansågs behöva behanding med högre dos statin. Den 

genomsnittliga LDL-nivån var 2.17 mmol/l i gruppen som behandlades med 80 mg 

och 2.52 mmol/l i gruppen som behandlades med 20 mg. Ingen signifikant skillnad 

uppmättes för HDL. Gruppen som behandlades med 80 mg uppnådde en signifikant 

genomsnittlig sänkning av triglycerider med 0.15 mmol/l.  (33). 

Antalet patienter som uppnådde den primära utfallsvariabeln var 1553 (25.7 procent) 

i gruppen som behandlades med 20 mg och 1477 (24.5 procent) i gruppen behandlad 

med 80 mg. Detta motsvarar en ARR på 1.2 procent, en relativ risk på 0,94 (0.88-

1.01) och ett NNT-tal på 84. Skillnaden var inte statistisk signifikant (p=0,10) (33). I 

tabell XIII redovisas resultatet för primär utfallsvariabel samt dess delvariabler. I 

tabell XIV redovisas rapporterade biverkningar. 

 

Tabell XIII. Resultat för genomsnittlig LDL-nivå samt den primära utfallsvariabeln (första händelse) 

och dess delvariabler (samtliga händelser) och subgruppsanalys utifrån LDL-nivå vid studiestart (33). 

Variabel Simvastatin 80 

mg 

Antal (%) 

Simvastatin 20 mg 

Antal (%) 

RR p NNT 

Genomsnittlig LDL-

nivå 

2.17 2.52    

Större kardiovaskulär 

händelse 

1477 (24.5) 1553 (25.7) 0.94 (0.88-1.01) 0.10 84 

Subgruppsanalys efter 

LDL-nivå vid 

studiestart 

     

- < 2.2 mmol/l 473 (23.9) 503 (25.7) N.S   
- > 2.2  <  2.7 

mmol/l 
474 (23.5) 478 (23.8) N.S   

- > 2.7 mmol/l 530 (26.0) 572 (27.7) N.S   
Delvariabler      

Koronar död 447 (7.4) 439 (7.3) 1.02 (0.89-1.16)   

- Hjärtinfarkt 397 (6.6) 463 (7.7) 0.85 (0.75-0.99)   

- Koronar 

revask. 

570 (9.5) 610 (10.1) 0.93 (0.83-1.04)   

- Övrig revask. 144 (2.4) 186 (3.1) -   

- Stroke 255 (4.2) 279 (4.6) 0.91 (0.77-1.08)   
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Tabell XIV. Biverkningar hos deltagarna i SEARCH-studien (33) 

Biverkning Simvastatin 80 mg 

Antal (%) 

Simvastatin 20 mg 

Antal (%) 

p-värde 

Myopati 53 (0.9) 2 (0.9) < 0.001 

Rabdomyolys 7 (0.1) 0   

Misstänkt rabdomyolys 7 (0.1) 0  

Diabetes 625 (11.6) 587 (10.9) N.S 

 

 

 

Studie 5: Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes 

(IMPROVE-IT) (34) 

 

Studien var randomiserad och dubbelblind med syfte att undersöka 

behandlingseffekten av ezetimib som tillägg till simvastatin 40 mg dagligen jämfört 

med simvastatin 40 mg dagligen plus placebo hos patienter som inom tio dagar från 

studiestart behandlats för akut koronar sjukdom. Studien omfattade 18 144 patienter 

vid 1147 centra i 39 länder och sponsrades av Merck. Uppföljningstid var 6 år (34). 

 

Deltagare 

 

Inklusionskriterier för deltagande var personer över 50 år som inom tio dagar från 

studiestart behandlats för akut koronart syndrom (hjärtinfarkt eller allvarlig instabil 

angina pectoris) (34). Patienterna skulle ha varit stabila i minst 24 timmar före 

studiestart. Krav ställdes på en LDL-nivå mellan 1.3 mmol/l och 2.6 mmol/l om 

patienten behandlades med lipidsänkande läkemedel eller nivåer mellan 1.3 mmol/l 

och 3.2 mmol/l om patienten inte stod under sådan behandling (40). 

Exklusionskriterier var tillstånd som gjorde att patienten bedömdes som kliniskt 

instabil och patienter med inplanerad kranskärlsoperation inom 30 dagar. Vidare 

uteslöts patienter med njur-eller leverfunktionsnedsättning. Patienter som var 

känsliga för statiner eller ezetimib, patienter som stod under långtidsbehandling på 

statin starkare än 40 mg simvastatin samt patienter som behandlats med simvastatin 

eller ezetimib de senaste 30 dagarna uteslöts. Patienter med drog-eller 

alkoholmissbruk uteslöts liksom gravida eller kvinnor med graviditetspotential samt 

patienter som av annan orsak inte bedömdes kunna fullfölja studien. Slutligen 

uteslöts patienter som stod på behandling med läkemedel som är CYP3A4-

inhibitorer (40). Patienterna randomiserades till att behandlas med 40 mg simvastatin 
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en gång om dagen eller 40 mg simvastatin plus 10 mg ezetimibe dagligen. Allmäna 

karakteristika för deltagarna presenteras i tabell XV. 

 

Tabell XV. Allmäna karakteristika för patienterna i IMPROVE-IT-studien (34) 

Allmänt  Riskfaktorer  Läkemedel  

Medelålder 64 år Rökning 33 % ASA 97 % 

Andel män 76 % Diabetes 27 % Betablockerare 87 % 

Inkluderingsorsak: Hjärtinfarkt 76 % Hypertoni 61 % ACE/ARB 75 % 

- Instabil angina  24 %     

PCI i anslutning till studiestart 70 %     

Tidigare hjärtinfarkt 21 %     

Tidigare PCI/kranskärlsoperation 29 %     

 

Utfallsvariabler och statistik 

 

Studiens primära utfallsvariabel var en sammansatt variabel bestående av 

delvariablerna kardiovaskulär död, ej dödlig hjärtinfarkt, sjukhusvistelse för instabil 

angina pectoris, koronär revaskularisering mer än 30 dagar efter studiestart samt ej 

dödlig stroke.  Biverkningar som studerades var leverenzymstegringar, 

kreatinkinasnivåer, myopati inkluderainde rabdomyolys, cancer samt 

gallblåserelaterade händelser (34). Studien var händelsedriven och det beräknades att 

om 5250 patienter uppnådde den primära utfallsvariabeln skulle det ge studien en 

styrka på 90 procent avseende denna variabel för att upptäcka en riskreduktion på 

9,375 procent hos gruppen behandlad med ezetimibe. Resultaten beräknades enligt 

intention to treat enligt tid till första händelse (34).  

 

Resultat 

 

Mediantiden för uppföljning var 6 år och 42 procent i båda grupperna hade vid 

studiens avslut avbrutit sin behandling av olika anledningar. Den totala 

uppföljningen för den primära utfallsvariabeln var 91 procent (34). 

Den genomsnittliga LDL-nivån beräknades till 1.8 mmol/l för placebogruppen och 

1.4 mmol/l för ezetimibgruppen (p<0,001). Triglyceridnivåerna var signifikant lägre 

för ezetimibgruppen medan HDL var signifikant högre (34). 

 Den primära utfallsvariabeln uppnåddes av 2742 (34.7 %) i placebogruppen jämfört 

med 2572 (32.7 %) i ezetimibgruppen efter sju år. Detta motsvarar en ARR på 2 

procent, ett HR på 0,936 (0.89-0.99, p<0,016) och ett NNT-tal på 50 (34). Resultaten 

från den primära utfallsvariabeln och dess delvariabler redovisas i tabell XVI nedan. 
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Tabell XVI. Resultat för genomsnittlig LDL-nivå samt primär utfallsvariabel och dess delvariabler. 

Resultaten för den primära utfallsvariabeln är för första händelser medan resultaten för delvariablerna 

är för samtliga händelser (34). 

Variabel Ezetimib Placebo Hazard Ratio 

(95 % KI) 

p-

värde 

NNT 

Genomsnittlig LDL-nivå 1.4 mmol/l 1.8 mmol/l    

Primär utfallsvariabel 2572 (32.7 ) 2742 (34.7) 0,936 (0.89-0.99) 0.016 50 

- Kardiovask. död 537 (6.9) 538 (6.8) 1.00 (0.89-1.13) 1.00  

- Hjärtinfarkt 945 (12.8) 1083 (14.4) 0.87 (0-80-0.95) 0.002  

- Instabil angina 156 (2.1) 148 (1.9) 1.06 (0.85-1.33) 0.62  

- Koronar revask. 1690 (21.8) 1793 (23.4) 0.95 (0.89-1.01) 0.11  

- Stroke 296 (4.2) 345 (4.8) 0.86 (0.73-1.00) 0.05  

 

 

Resultaten för den primära utfallsvariabeln redovisades även utifrån patienternas 

LDL-nivå vid studiens start indelat i kvartiler. Hazard ratio för primär endpoint var 

0.951 för kvartil 1, 0.899 för kvartil 2, 0.958 för kvartil 3 och 0.932 för kvartil 4 (34). 

Avseende biverkningar upptäcktes inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna för något av de tillstånd som studerades. Andelen patienter som avbröt 

behandling på grund av biverkningar var 10.1 procent i placebogruppen och 10.6 

procent i ezetimibgruppen (34). 

 

Studie 6: Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular 

Disease (FOURIER) (35) 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie med 27 564 deltagare 

utförd vid 1242 centra i 49 länder mellan februari 2013 och juni 2015. Studiens syfte 

var att undersöka effekterna på kardiovaskulär sjukdom vid behandling med PCSK9-

inhibitorn evolocumab hos patienter med kardiovaskulär sjukdom som redan 

behandlades med optimerad statindos. Studien sponsrades av Amgen (35). 

 

Deltagare 

 

Inklusionskriterier för deltagande var personer mellan 40-85 år med kliniskt evident 

aterosklerotisk sjukdom definierad som tidigare hjärtinfarkt, ischemisk stroke eller 

symptomatisk perifer aterosklerotisk sjukdom. Vidare krävdes att patienterna hade 

ytterligare en allvarlig eller två mindre allvarligare riskfaktorer såsom diabetes, 

rökning eller metabolt syndrom och ett LDL-värde över 1.8 mmol/l efter optimerad 

behandling med statin definierat som en dos motsvarande minst 20 mg atorvastatin 
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med eller utan ezetimib (41). Exklusionskriterier var patienter med svår hjärtsvikt; 

infarkt eller stroke mindre än 4 veckor innan studiestart; historia av blödningsstroke; 

inplanerad revaskulariseringsprocedur inom 3 månader; okontrollerad ventrikulär 

arrytmi, hyper-eller hypotyreoidism eller blodtryck. Vidare uteslöts patienter med 

njur-eller leverdysfunktion eller förhöjda nivåer av kreatinkinas samt patienter med 

muskelsjukdom. Patienter som tidigare behandlats med PCSK9-hämmare eller 

patienter känsliga mot läkemedlet uteslöts också. Slutligen uteslöts patienter som inte 

antogs kunna genomföra studien på grund av malignitet, annan sjukdom eller annan 

orsak samt gradivitet, amning eller graviditetspotenital (41). Deltagarna 

randomiserades till placebo eller aktiv behandling. Den aktiva behandlingen kunde 

ges genom subkutan injektion i dosen 140 mg varannan vecka eller 420 mg varje 

månad beroende på patientens preferens. Allmänna karakteristika för patienterna 

presenteras i tabell XVII nedan. (35). 

 

Tabell XVII. Allmäna karakteristika för deltagarna i FOURIER (35). 

Allmänt  Riskfaktorer  Läkemedelsbehandling  

Medelålder 63 år Hypertoni 80 % Hög dos statin 70 % 

Andel män 75 % Diabetes 37 % Låg dos statin 30 % 

Tidigare Hjärtinfarkt 81 % Rökare 28 % Trombocythämmare 92 % 

- Stroke 19 %   Betablockerare 76 % 

- Perifer artärsjukdom 13 %   ACE/ARB 78 % 

    Ezetimib 5 % 

 

Utfallsvariabler och statistik 

 

Studiens primära utfallsvariabel var en sammansatt variabel som benämndes större 

kardiovaskulär händelse och bestod av följande delvariabler: kardiovaskulär död, 

hjärtinfarkt, stroke, sjukhusvistelse på grund av instabil angina pectoris samt koronar 

revaskulariseringsprocedur. Studien hade även en sammansatt sekundär 

nyckelvariabel bestående av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke (35). 

Studiens resultat analyserades enligt intention to treat och tid till första händelse och 

samtliga deltagare som fått minst en dos räknades med. Om den primära 

utfallsvariabeln var statistiskt signifikant med ett p-värde under 0.05 analyserades 

den sekundära nyckelvariabeln för signifikans med en signifikansnivå p 0.05. 

Studien beräknades ha en styrka på 90 procent för att upptäcka en relativ 

riskreduktion på 15 procent för gruppen behandlad med evolocumab avseende den 

sekundära nyckelvariabeln (35). 
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Resultat 

 

Den genomsnittliga LDL-nivån vid studiestart var 2.4 mmol/l. Den genomsnittliga 

sänkningen för gruppen behandlad med evolocumab var 59 procent efter 48 veckor 

(p<0.001) och sänkningen höll i sig under resten av studien. Det genomsnittliga 

LDL-värdet i evolucumabgruppen var 0.78 mmol/l. 87 procent i denna grupp hade 

LDL-nivåer under 1.8 mmol/l, 67 procent hade nivåer under 1 mmol/l och 42 procent 

hade nivåer under 0.65 mmol/l (35). Triglyceridnivåerna var i genomsnitt 16.5 

procent lägre för evolocumabgruppen. (41). 

Den primära utfallsvariabeln uppnåddes av 1344 (9.8 %) av patienterna behandlade 

med evolocumab jämfört med 1563 (11.3 %) av patienterna i placebogruppen. Detta 

motsvarar ett HR på 0.85 (0.79-0.92, p<0.001), en ARR på 1.5 procent och ett NNT-

tal på 67. Den sekundära nyckelvariabeln uppnåddes av 816 (5.9 %) patienter 

behandlade med evolocumab jämfört med 1013 (7.4 %) i placebogruppen. Detta 

motsvarar ett HR på 0.80 (0.73-0.88, p<0.001), en ARR på 1.5 procent och ett NNT-

tal på 67 (35). Resultat för primär och sekundär variabel med delvariabler redovisas i 

tabell XVIII inkluderande subgruppsanalys för primär utfallsvariabel utifrån LDL-

nivå i mmol/l vid stutiestart. 

Andelen patienter som avbröt behandling på grund av biverkningar skilde sig inte 

mellan grupperna. Rabdomyolys rapporterades av 8 patienter i evolucumabgruppen 

och 11 patienter i placebogruppen. Neurokognitiva störningar rapporterades av 217 

(1.6 %) i evolocumabgruppen och 202 (1.5 %) i placebogruppen. Muskelrelaterade 

problem rapporterades av 682 (5 %) i evolocumabgruppen och 656 (4.8 %) i 

placebogruppen (35). 
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Tabell XVIII. Genomsnittlig LDL-nivå och resultat för primär utfallsvariabel (kardiovaskulär död, 

hjärtinfarkt, instabil angina pectoris, koronar revaskularisering samt stroke), sekundär nyckelvariabel 

(kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke) samt dess delvariabler (35). 

Variabel Evolocumab Placebo Hazard Ratio P-värde NNT 

LDL-nivå 0.78 mmol/l 2.4 mmol/l    

Primär 

utfallsvariabel 

1344 (9.8) 1563 (11.3) 0.85 (0.79-0.92) < 0.001 67 

Subgruppsanalys 

utifrån LDL-nivå 

vid studiestart 

     

- < 2.1 8.3 % 10.4 % 0.80 (0.69-0.93) P-värde för 

interaktion: 

0.37 

 

- > 2.1 

<2.4 

9.3 % 11.2 % 0.82 (0.71-0.96)  

- > 2.4 < 

2.8 

10.2 % 11.3 % 0.89 (0.77-1.03)  

- > 2.8 11.2 % 12.5 % 0.89 (0.77-1.02)  

Sekundär 

nyckelvariabel 

816 (5.9) 1013 (7.4) 0.80 (0.73-0.88) < 0.001 67 

Kardiovaskulär 

död 

251 (1.8) 240 (1.7) 1.05 (0.88-1.25) 0.62  

Hjärtinfarkt 468 (3.4) 639 (4.6) 0.73 (0.65-0.82) <0.001  

Instabil angina 236 (1.7) 239 (1.7) 0.99 (0.82-1.18) 0.89  

Koronar revask. 759 (5.5) 965 (7.0) 0.78 (0.71-0.86) <0.001  

Stroke 207 (1.5) 262 (1.9) 0.79 (0.66-0.95) 0.01  

 

 

Sammanfattning av resultaten 

 

Fyra studier som undersökte effekten av statinbehandling har jämförts i detta arbete. 

Studierna TNT och PROVE-IT uppvisade signifikanta skillnader mellan 

behandlingsgruppen behandlad med hög dos statin och jämförelsegruppen behandlad 

med låg dos statin för den primära utfallsvariabeln (30, 31). Signifikans uppnåddes 

inte i IDEAL och SEARCH (32, 33). I IDEAL och SEARCH innebar det stora 

antalet patienter som bytte dosering eller statinpreparat att den genomsnittliga 

skillnaden i LDL mellan grupperna blev lägre än beräknat vilket skulle kunna 

förklara det insignifikanta resultatet (32, 33). I tabell XIX presenteras den 

genomsnittliga LDL-sänkningen samt NNT-tal och HR avseende den primära 

utfallsvariabeln för samtliga studier. Vidare presenteras NNT-tal för lägsta teoretiskt 

möjliga NNT-tal baserat på andelen i jämförelsegruppen som uppfyllde den primära 

utfallsvariabeln. Det går inte att jämföra studierna i tabell XIX rakt av då de hade 

olika primära utfallsvariabler. Vidare var den uppnådda LDL-sänkningen olika stor i 

studierna. Dock förefaller det finnas en behandlingseffekt vid sänkning av LDL till 

låga genomsnittliga nivåer även om NNT-talen blir höga i jämförelse med de 

teoretiskt möjliga NNT-talen. 
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Tabell XIX. Sammanfattning av resultaten för samtliga studiers primära utfallsvariabler avseende 

NNT-tal, lägsta möjliga NNT-tal samt uppnådd genomsnittlig LDL-nivå för aktiv behandlingsgrupp 

och skillnad mot jämförelsegruppen (30-35). 

Studie LDL-nivå 

behandlingsgr. 

LDL-skillnad mot 

jämförelsegrupp 

HR NNT Lägsta 

möjliga 

NNT 

TNT 2.0 mmol/L -0.6 mmol/l 0.78 (0.69-0.89) 46 10 

PROVE-IT 1.60 mmol/l -0.86 mmol/l 0.84 (0.74-0.95) 26 4 

IDEAL 2.1 mmol/l -0.6 mmol/l 0.89 (0.78-1.01) 90 (NS) 10 

SEARCH 2.17 mmol/l -0.35 0.94 (0.88-1.01) 84 (N.S) 4 

IMPROVE-IT 1.4 mmol/l -0.4 mmol/l 0.94 (0.89-0.99) 50 3 

FOURIER 0.78 mmol/l -1.62 mmol/l 0.85 (0.79-0.92) 67 9 

 

 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

LDL-sänkning, pleiotropi och optimala LDL-nivåer 

 

Utgångspunkten i samtliga studier var att LDL-sänkningen är den effektiva 

verkningsmekanismen och inga undersökningar av pleiotropa mekanismer utfördes. 

Dock utfördes mätningar av triglycerider och en minskning av dessa sågs i samtliga 

studier för den aktiva behandlingsgruppen och det är möjligt att denna minskning 

också påverkade resultatet. Läkemedlen som testades i FOURIER och IMPROVE-IT 

har andra verkningsmekanismer än statiner och att behandlingseffekt sågs även med 

dessa läkemedel indikerar att LDL-sänkning i sig har en effekt (34, 35). Det bevisar 

dock inte att det inte även finns pleiotropa effekter av statiner. Effekten i IMPROVE-

IT var liten (34). I FOURIER var effekten större men den genomsnittliga LDL-

sänkningen var betydligt större än i övriga studier. FOURIER hade en 

uppföljningstid på endast två år och det är möjligt att effekten ökar över tid (35).  

Det går inte att säga något om en optimal LDL-nivå. Detta beror på att samtliga 

studier endast undersökte effekten av ett visst läkemedel i en viss dos och de LDL-

värden som presenteras är genomsnittliga värden. Därför kan inte direkt utläsas 

huruvida de som uppnådde en LDL-nivå under den genomsnittliga fick samma 

behandlingseffekt som de som uppnådde en LDL-nivå över den genomsnittliga. 

Vidare presenterades inte individuella patientdata, varför exempelvis 

regressionsanalyser som skulle kunna undersöka samband mellan storlek på LDL-

sänkningen och behandlingseffekt inte har utförts. I de studier där subgruppsanalyser 

baserat på LDL-nivå vid studiestart utfördes förefaller dock effekten ha varit 

likvärdig för patienter med höga respektive låga utgångsnivåer med undantag för 

PROVE-IT (31). Detta indikerar att en effekt finns även för patienter som uppnår 

nivåer under de genomsnittliga. Studierna var dock inte designade för dessa 
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subgruppsanalyser. I FOURIER-studien var de genomsnittliga LDL-nivåerna långt 

under 1.8 mmol/l. Andelen patienter som uppnådde nivåer under 1.8 mmol/l var 87 

procent och omkring två tredjedelar uppnådde nivåer under 1.0 mmol/l (35). Detta 

tyder på behandlingseffekt även när LDL sänks till betydligt lägre nivåer än 

nuvarande behandlingsriktlinjer men NNT-talet på 67 är högt.   

 

 

Studiernas primära utfallsvariabler 

 

De primära utfallsvariablerna som sattes upp i studierna som jämförts i detta arbete 

bestod av delvariabler som inte är kliniskt likvärdiga. Å ena sidan kan argumenteras 

för att de sammansatta variablerna är relevanta då samtliga variabler rimligen 

fungerar som indikatorer för den bakomliggande patofysiologin. Vidare fångar en 

sammansatt variabel upp fler olika aspekter av sjukdomen då ju en aterosklerotisk 

sjukdom kan leda till olika komplikationer hos olika patienter. Att då endast studera 

en enkel utfallsvariabel medför att nyanser går förlorade. Samtidigt är det uppenbart 

att exempelvis kardiovaskulär död och revaskularisering inte är jämförbara. 

Dessutom finns det ett större mått av subjektivitet vad gäller revaskularisering då en 

revaskulariseringsprocedur föregås av mänskligt beslutsfattande.  

Ett mönster framträdde vad gäller de sammansatta variablernas delvariabler. Det 

förefaller inte finnas någon effekt för delvariabeln kardiovaskulär eller koronär död i 

många av studierna. En skillnad sågs i TNT och PROVE-IT (som inte var 

signifikant) men i övriga studier var utfallet i princip lika för behandlingsgupp och 

placebogrupp (30, 31). I samtliga studier sågs emellertid en tydlig effekt för icke-

dödlig hjärtinfarkt samt revaskulariseringsprocedurer och en viss effekt även för 

stroke. Ingen tydlig effekt sågs för instabil angina pectoris i de studier där denna 

variabel studerades. Som nämnts var studierna inte designade för dessa variabler 

varför de ska tolkas med viss försiktighet men det faktum att mönstret är 

genomgående ökar sannolikheten för att det inte bara är ett slumpmässigt utfall.  

 

Studiernas styrkor och brister 

 

Samtliga studier redovisade information om studiens statistiska styrka och 

information om den skillnad mellan behandlingsgrupperna avseende den primära 

utfallsvariabeln studien var beräknad att kunna finna. Alla studier hade en styrka 

mellan 80 och 90 procent. 
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Samtliga studier var randomiserade och deltagarna i behandlings-respektive 

placebogrupp var likvärdiga vilket minskar risken för förväxlingsfaktorer som kan 

påverka utfallet. Alla studier var dubbelblindade med undantag för SEARCH (33).  

Alla studier hade inklusionskriterier som gjorde att deltagarna var belastade med 

sjukdom som i stor utsträckning kan kopplas till en underliggande aterosklerotisk 

sjukdom. I de flesta studierna utgjordes deltagarna huvudsakligen av 

hjärtinfarktpatienter eller patienter med angina pectoris. I FOURIER inkluderades 

även patienter med ischemisk stroke och perifer aterosklerotisk sjukdom (35). 

Deltagarna kan därför sägas tillhöra ungefär samma riskgrupp för koronara 

hjärtsjukdomar även om sammansättningen skiljer sig något mellan studierna.  

Många av studierna satte upp exkluderingskriterier som gjorde att vissa svårt sjuka 

patienter uteslöts. Av särskilt intresse är att patienter med svår hjärtsvikt och 

obehandlad diabetes uteslöts i många av studierna. Vidare exkluderades patienter 

som behandlades med läkemedel som interagerar med statiner (exempelvis via 

CYP3A4) vilket innebär att vissa patienter med annan sjukdom uteslöts. I TNT och 

SEARCH föregicks studierna av en insättningsperiod där deltagare som under denna 

period dog eller insjuknade i kardiovaskulär sjukdom uteslöts vilket ockå medför en 

bortselektion av svårare sjuka patienter (30, 33). Det finns i viss mening en rimlighet 

i att sätta upp exkluderingskriterier – exempelvis skulle patienter med läkemedel som 

interagerar med statiner kanske inte vara aktuella för statinbehandling över huvud 

taget. Samtidigt är det bra att vara medveten om att exkluderingen innebär att det 

finns vissa patientgrupper med koronar hjärtsjukdom som är mer svårbehandlade och 

för vilka resultaten av studierna inte är direkt tillämpliga. 

Samtliga studier hade sammansatta primära utfallsvariabler. Dessa skilde sig något 

från varandra vilket gör att studiernas resultat inte direkt kan jämföras. Vidare 

innebär detta att studierna inte var designade för de sammansatta utfallsvariablernas 

delvariabler och resultaten av dessa måste tolkas med viss försiktighet. Samtliga 

resultat analyserades enligt intention to treat som tid till första händelse. Detta 

innebar att samtliga deltagare räknades med i studien även om de inte fullföljde 

behandlingen. Detta innebär att effekten av behandling kan komma att underskattas i 

vissa fall. I SEARCH och IDEAL var det exempelvis en del patienter av de som 

behandlades med låg dos statin som ökade behandingsstyrkan vilket innebar att 

skillnden i LDL-nivå mellan grupperna blev mindre än beräknat (32, 33). 

När det gäller biverkningar sattes i samtliga statinstudier upp exkluderingskriterier 

som medförde en bortselektering av vissa patientgrupper som kan tänkas ha högre 

risk för biverkningar. Exempelvis exkluderades patienter med leverdysfunktioner, 

patienter behandlade med läkemedel som interagerar med statiner samt patienter med 

förhöjda kreatinkinasnivåer. I TNT och SEARCH uteslöts dessutom patienter som 

fick biverkningar udner insättningsperioden (30, 33).  

 



37 
 

 

Jämförelse med annan forskning 

 

En ofta citerad metastudie utförd av CTT (Cholesterol Treatment Trialist´s 

collaboration) har analyserat och slagit samman resultaten från fem statinstudier 

(inkluderande de fyra som jämförts i detta arbete) som undersökt effekten av högdos 

jämfört med lågdos statinbehandling samt även effekten av 21 studier där effekt av 

låg dos statin jämfördes med placebo. En sammansatt variabel benämnd större 

kardiovaskulär händelse bestående av större koronar händelse (koronar död, 

hjärtinfarkt), koronar revaskularisering och stroke var en av utfallsvariablerna i 

metatudien. Den genomsnittliga skillnaden i LDL-koncentration var 0.51 mmol/l när 

hög dos statin jämfördes mot låg dos statin och utfallet för större kardiovaskulär 

händelse visade på en relativ risk på 85 procent (82-89, p < 0.0001) för 

högdosbehandling. Detta indikerar att det finns en effekt vid behandling med högre 

statindoser (42).  

Resultaten från denna studie redovisas i tabell XX nedan avseende variabeln 

kardiovaskulär händelse för lågdos jämfört med högdos statin och låg dos statin mot 

placebo. I denna studie uppskattades även den relativa risken per 1 mmol/l sänkning 

av LDL. Eftersom jämförelsen mellan hög och låg dos statin endast sänkte LDL med 

i genomsnitt 0.51 mmol/l är detta värde en extrapolering som inte alltså är grundad i 

kliniska studier som faktiskt uppnått en LDL-sänkning av sådan storlek (42).  

Emellertid förefaller det vara så att den relativa risken minskar ungefär lika mycket 

vid behandling med hög dos statin som vid behandling med låg dos statin mot 

palcebo om hänsyn tas till storleken på den faktiska LDL-sänkningen. Detta stämmer 

överens med annan forskning baserad på mendelsk randomisering, 

observationsstudier och kliniska studier. Denna forskning har uppskattat att 

relationen mellan LDL-nivå, LDL-sänkning och utfall för kardiovaskulära händelser 

är log-linjär. Detta innebär att den relativa riskminskningen är likvärdig för en viss 

storlek på sänkningen av LDL oavsett utgångsvärde på LDL. Emellertid gäller detta 

inte för den absoluta riskminskningen, som avtar ju lägre LDL-nivå som uppmäts. 

(14, 18). Detta återspeglas i de relativt höga NNT-talen i de studier som jämförts i 

detta arbete då LDL-nivåerna var låga vid behandlingsstart. 

Om detta samband gäller vid större sänkningar än vad som uppnåtts i studien är det 

tänkbart att den faktiska nyttan vid behandling med hög dos statin är större för en 

population patienter där samtliga verkligen tar läkemedlet. I många av studierna i 

detta arbete fanns det flera patienter som av olika orsaker avbröt behandlingen, 

varför den absoluta skillnaden i LDL blev lägre än vad som potentiellt är möjligt.  
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Tabell XX. Metastudie utförd av CTT (42). Observera att den uppskattate relativa risken per mmol/l 

endat är en extrapolering för gruppen hög dos jämfört med låg dos. 

Jämförelse Genomsnittlig 

LDL-sänkning 

Större kardiovaskulär 

händelse  RR 

RR per mmol/l 

LDL-sänkning 

Hög dos – låg dos 0.51 mmol/l 0.85 (0.81-0.89) 0.72 (0.66-0.78) 

Låg dos - placebo 1.07 mmol/l 0.78 (0.76-0.81) 0.78 (0.76-0.80) 

 

 

Jämförs värdena från CTT:s metastudie med resultaten från FOURIER, där LDL 

sänktes med 1.62 mmol/l vid behandling med evolucumab och resulterade i ett HR 

på 0.85, förefaller det vara så att den relativa riskminskningen vid behandling med 

evolucumab är mindre i relation till storleken på LDL-sänkningen (35, 42). Detta ska 

tolkas med försiktighet. Durationen i FOURIER var endast 2 år, jämfört med 

statinstudierna som i genomsnitt pågick omkring 5 år (35). Vidare är de sammansatta 

utfallsvariablerna inte exakt de samma. Emellertid skulle det kunna tolkas som att det 

log-linjära sambandet inte gäller för väldigt låga LDL-nivåer eller som att det finns 

pleiotropa effekter hos statiner som gör att effekten är större för dessa läkemedel.  

I CTT:s metastudie analyserades även variabeln koronar död separat och 

omdefinierades så att dödsorsaker kopplade till händelser som kan antas bero på 

andra orsaker än koronar hjärtsjukdom sorterades bort (exempelvis hjärtsvikt, 

arrytmier och ospecifika dödsorsaker) (42). Resultaten visade på en insignifkant 

relativ riskreduktion på 7 procent (-7-19). Effekten på hjärtinfarkt visade en relativ 

riskreduktion på 15 procent (6-24 %) (42). I metastudien undersöktes även effekten 

på större kardiovaskulär händelse i subgrupper baserat på LDL-nivå vid studiestart. 

Denna analys visade en likvärdig behandlingseffekt oavsett LDL-nivå inkluderande 

de med LDL-nivåer under 2.0 mmol/l vilket indikerar effekt även hos patienter med 

LDL-nivåer nära 1.8 mmol/l (42). 

 

Effekt på mortalitet 

 

En viktig fråga är varför effekten på koronär/kardiovaskulär mortalitet förefaller vara 

obefintlig eller i bästa fall väldigt liten. En förklaring är som tidigare nämnts att 

studierna inte var designade för mortalitetsvariablerna och antalet utfall var för få för 

att ge signifikans. CTT:s metastudie visade emellertid inte heller någon signifikant 

skillnad trots större antal utfall (42). I de flesta studierna redovisades inte hur dessa 

mortalitetsvariabler i detalj definierades. I FOURIER-studien innefattade denna 

variabel emellertid död på grund av hjärtinfarkt, stroke, kardiovaskulära procedurer, 

pötslig hjärtdöd, hjärtsvikt, kardiovaskulär blödning och övriga kardiovaskulära 

orsaker (41). Av de totalt 491 patienter som uppnådde variabeln dog endast 55 i 

hjärtinfarkt och 63 i stroke, vilket innebär att en betydande del förefaller ha avlidit av 
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orsaker där LDL-sänkande behandling skulle kunna ha mindre effekt på grund av 

mindre koppling till en bakomliggande aterosklerotisk patofysiologi (35). Det är 

dock svårt att bedöma detta med något större mått av precision. Metaanalyser av 

statinstudier där lågdosstatin mot placebo jämförts har dock påvisat en signifikant 

minskad mortalitet (42). 

Två tidigare statinstudier som undersökt effekten hos patienter med etablerad 

koronar hjärtsjukdom och hjärtsvikt visade ingen behandlingseffekt för denna 

patientgrupp. De primära utfallsvariabelrna i dessa studier var dödlighet respektive 

en sammansatt variabel bestående av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke (43, 

44). Många av de studierna som undersökts i detta arbete selekterade bort patienter 

med svår hjärtsvikt medan dessa studier även inkluderade patienter med svår 

hjärtsvikt. Andra förklaringar till den uteblivna effekten på dödlighet kan vara att det 

finns patientgrupper som på grund av ålder eller så svåra former av ateroskleros inte 

går att rädda med LDL-sänkande läkemedel. Som nämndes i introduktionen finns det 

dessutom hjärtinfarkttillstånd (MINCA) som inte orsakas av ateroskleros, vilket 

skulle kunna utgöra ytterligare ett tillstånd där LDL-sänkande behandling inte har 

någon effekt. Oavsett vad orsaken är kan det konstateras att det finns en grupp 

patienter som inte blir tillräckligt hjälpta av LDL-sänkande behandling vilket 

indikerar att andra behandlingsformer behövs för denna grupp. 

Vidare har studierna åtminstone i viss mån exkluderat svårt sjuka patienter och 

patienter som behandlas med läkemedel som interagerar med statiner vilket skulle 

kunna medföra att det i den kliniska praktiken finns patientgrupper som är mer 

svårbehandlade. Då många patienter som haft en hjärtinfarkt också drabbas av 

komplikationer på grund av skador i hjärtat – exempelvis hjärtsvikt eller arrytmier. 

innebär detta att komplikationer uppstår som är svåra att behandla genom att sänka 

LDL. Detta implicerar alltså att om det är så att teorierna om att låga LDL-nivåer 

skyddar mot ateroskleros är korrekta bör dessa patienter behandlas innan de 

insjuknat. I detta sammanhang får inte glömmas bort livsstilsfaktorer. I studierna som 

analyserats var exempelvis en stor andel nuvarande eller tidigare rökare.  

 

 

Biverkningar 

 

Myopatier och diabetes mellitus är de biverkningar det verkar finnas starkast stöd för 

som komplikation vid statinbehandling (14). I de statinstudier som jämfördes i detta 

arbete sågs generellt något fler fall av myalgi och myopati i behandlingsgrupperna 

behandlade med hög dos statin men generellt var skillnaderna inte så stora med 

undantag för SEARCH där simvastatin 80 mg gav betydligt fler fall (33). En 

metaanalys som jämförde biverkningar i fem statinstudier som undersökte effekten 
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av hög dos statin mot låg dos statin visade en statistiskt signifikant skillnad med fler 

fall av myopati (ARR 0.4 %) och muskelvärk (ARR 0.6 %) men ingen skillnad för 

rhabdomyolys (45).  

Emellertid finns en selektionsbias i statinstudierna som jämförts i detta arbete där 

patienter som kan tänkas ha svårigheter att tolerera statiner bortselekterats. Rapporter 

från klinisk praktik tyder på att muskelproblem är betydligt vanligare än i de 

randomiserade studierna och en vanlig orsak till att patienter avbryter behandlingen 

(46). Det är svårt att bedöma dessa biverkningar. Dels förefaller det inte finnas någon 

allmänt godtagbar definition av myopati och dels är det så att det kan vara svårt att 

bevisa att muskelproblemen orsakats av statinbehandlingen (46). Emellertid är det en 

fråga som är viktig att reda ut då det påverkar följsamheten till behandlingen.  

När det gäller sänkning av LDL till låga nivåer är det intressant att notera att ingen 

skillnad i biverkningsprofil förelåg i FOURIER-studien (35). En prespecifierad 

sekundäranalys visade att några ökade biverknignar inte heller sågs i subgrupper som 

uppnådde LDL-nivåer under 0.5 mmol/l (47). Inte heller sågs någon ökad frekvens 

av biverkningar i IMPROVE-IT-studien (34). Detta skulle kunna tolkas som att de 

biverkningar som är kopplade till statinanvändning beror på någon annan mekanism 

än LDL-sänkningen. Dock var behandlingstiden kort i FOURIER och vissa 

patientkategorier selekterades bort (35). Således bör mer forskning bedrivas kring 

frågan om effekterna av väldigt låga LDL-nivåer. 

 

Biologiska mekanismer bakom behandlingseffekten 

 

Analysen av studierna i detta arbete visar alltså att det finns en effekt av läkemedlen 

och att mycket tyder på att LDL-sänkning i sig har en effekt även om pleiotropa 

effekter inte kan uteslutas. Frågan är då vilka biologiska mekanismer som skulle 

kunna förklara denna effekt. Inom forskningen har ett antal teorier presenterats. 

Vissa studier har visat att hög dos statinbehandling kan minska progressionen och 

eventuellt även leda till regression av de aterosklerotiska plackens volym jämfört 

med låg dos statinbehandling. Denna minskning förefaller dock vara relativt liten och 

antas inte kunna förklara behandlingseffekten (48, 49). 

Andra studier har visat en förändring av de aterosklerotiska plackens struktur. 

Exempelvis förefaller statinbehandling öka kalcifieringen av placken (49). Som 

tidigare nämnts kan punktinlagrinar av kalk bakom den fibrösa kapseln öka risken 

för ruptur men kalcifieringen vid statinbehandling antas vara av en annan typ som då 

skulle medföra en ökad plackstabilitet. Andra teorier som lagts fram är en ökning av 

andelen av placket som utgörs av fibrös kapsel samt en minskning av plackens 

lipidkärna. Vidare finns det studier som har påvisat en minskad inflammatorisk 
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aktivitet i de aterosklerotiska placken både hos patienter behandlade med statiner och 

patienter behandlade med ezetimib (50).  

En intressant teori som presenterats är att denna plackförändring kan vara en del i en 

pågående evolution av manifestationen av aterosklerotiska hjärtsjukdomar. Stabilare 

plack anses minska risken för plackruptur men kan fortfarande orsaka trombos 

genom erosion. Histologiska analyser har visat på en minskning av andelen instabila 

plack mellan åren 2001 och 2011. En tolkning är att detta delvis är en effekt av ökad 

statinbehandling men det kan även bero på förändringar i livsstil (51). Om detta 

stämmer implicerar det att statinbehandling kan stabilisera placken och minska 

risken för ruptur. Emellertid kan dessa plack fortfarande orsaka tromboser genom 

erosion och skulle då kunna vara en orsak till att det finns en betydande residualrisk 

även bland patienter behandlade med statiner (51).  

Vidare har den allmänna riskprofilen i befolkningen förändrats. Exempelvis minskar 

tobaksrökningen i många länder samtidigt som en ökning sker av det metabola 

syndromet (51). Det metabola syndromet är en riskfaktor för koronar hjärtsjukdom 

som verkar via mekanismer som inte enbart är kopplade till LDL-nivåerna utan 

exempelvis även till förhöjda triglyceridnivåer (1). De mendelska 

randomiseringsstudier som nämndes i introduktionen till arbetet antydde att 

triglyceridnivån förefaller vara kausalt kopplad till koronara hjärtsjukdomar. Således 

är det möjligt att denna förändring innebär att ett mer nyanserat grepp måste tas kring 

behandling av kärlsjukdom i framtiden där några tänkbara ingångar är triglycerider 

och antiinflammatorisk behandling. Vidare behövs även insatser göras vad gäller diet 

och motion i förebyggande syfte. En studie av antikroppen canakinumab som 

blockerar interleukin 1β och dämpar inflammation visade exempelvis 

behandlingseffekt vid behandling av hjärtinfarktpatienter med förhöjda 

inflammatoriska markörer (52).  

 

 

SLUTSATS 

 

Denna undersökning har visat att det förefaller finnas en effekt av 

läkemedelsbehandling som sänker LDL till låga nivåer. Reslutaten från studierna 

IMRPOVE-IT och FOURIER indikerar att LDL-sänkning i sig har en effekt och att 

effekt även föreligger vid sänkning till nivåer under 1.8 mmol/l (34, 35). Således är 

det inte orimligt att sätta upp en riktlinje på att uppnå nivåer under 1.8 mmol/l. Det 

går dock inte att hitta ett optimalt behandlingsmål för LDL då ingen av studierna 

designades för att undersöka detta och därför blir riktlinjen på 1.8 mmol/l något 

abiträr. NNT-talen blir höga både vid behandling med hög dos statin och 
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evolucumab/ezetimib och det kvarstår en betydande residualrisk. Detta indikerar 

behov antingen av tidigare insatt LDL-sänkande behandling eller behandling med 

andra typer av läkemedel även bland patienter som alltså uppnår väldigt låga LDL-

nivåer. Vidare ökar risken för biverkningar vid höga statindoser och det finns 

problem med följsamheten för dessa läkemedel. Evolucumab gör det möjigt att sänka 

LDL långt under nuvarande behandingsrekommendationer men även vid sådana låga 

nivåer kvarstår en betydande residualrisk. Bedömningarna från tandvårds-och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) är att denna behandling inte i nuläget ska 

subventioneras som standardbehanling vid sekundärprevention av hjärtinfarkt utan 

reserveras för patienter med hyperkolesterolemi eller hjärtinfarktpatienter som trots 

statinbehandling har LDL-nivåer över 4 mmol/l. Detta förefaller rimligt givet den 

höga kostnaden för behandlingen i förhållande till NNT-talen (53).  
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