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Sammanfattning 
 

 

Bakgrund: I Sverige år 2016 drabbades 25 700 personer av akut hjärtinfarkt och 25% av dem dog 

inom en månad. Ungefär 19% av Sveriges befolkning dvs 1,9 miljoner människor lever med en 

hjärtkärlsjukdom. År 2017 dog 31 616 svenskar av hjärtkärlsjukdom och det motsvarar 35,2% av alla 

avlidna svenskar det året. Dyslipidemi är en av de bakomliggande orsakerna till olika 

hjärtkärlsjukdomar och preparat vid behandling av dyslipidemi är i första hand statiner. Statiner är 

dessvärre kända för biverkningar såsom lever- och muskelpåverkan vilket har väckt frågan om de 

även påverkar effekter av fysisk aktivitet negativt. En eventuell interaktion mellan statiner och fysisk 

aktivitet skulle minska dess behandlande syfte då både statiner och fysisk aktivitet sägs sänka 

blodlipiderna. Syfte: Studiens syfte var att undersöka om statiner påverkar effekter av fysisk aktivitet/ 

skelettmusklernas funktion. Metod: Detta gjordes genom sökning efter relevanta artiklar på PubMed 

för att sedan sammanställa resultat från vetenskapliga artiklar inom området. Sökord som användes 

var ”statins physical activity”. Resultat: Det råder delade meningar gällande statiners ev. interaktion 

med effekter av fysisk aktivitet fast övervägande resultat pekar på att statiner inte påverkar effekter av 

fysisk aktivitet negativt. Även när det gäller muskelpåverkan som tex myalgi så är det svårt att koppla 

det till statinanvändningen. Däremot föreligger det inga delade meningar när det gäller statiners effekt 

som lipidsänkande läkemedel. Slutsats: Det är övervägande studieresultat som tyder på att statiner 

inte påverkar effekter av fysisk aktivitet/ skelettmuskelfunktion negativt men trots detta så fortsätter 

inrapportering av biverkningar som statininducerad muskelpåverkan att ske. Framtida forskning 

kanske kräver andra tillvägagångssätt, studiemarkörer etc. för att kunna påvisa ev. interaktioner 

mellan statiner och effekter av fysisk aktivitet/ skelettmuskelfunktion. 
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SUMMARY 
 

 

Background: In Sweden in 2016, 25 700 people were affected by acute myocardial 

infarction and 25% of them died within a month. About 19% of the population in 

Sweden, i.e. 1.9 million people live with a cardiovascular disease. In 2017, 31 616 

Swedes died from cardiovascular disease, which corresponds to 35.2% of all 

deceased Swedes that year. Dyslipidemia is one of the main causes of various 

cardiovascular diseases and drugs for the treatment of dyslipidemia are primarily 

statins. In 2017, 4 185 219 statin recipes were written in Sweden where a 

prescription corresponds to a withdrawal of a statin package, regardless of size. 

Statins are unfortunately known for side effects that adversely affect the liver and 

muscles. Muscle discomfort is not specific but can be muscle aches, body aches, 

muscle twitching, muscle weakness, muscle inflammation, rhabdomyolysis, etc. has 

been reported which has raised the question whether statins also adversely interact 

with the effects of physical activity/ skeletal muscles function. Any interaction 

between statins and physical activity would reduce its therapeutic purpose as both 

statins and physical activity are said to lower the serum lipids. Purpose: The purpose 

of the study was to investigate whether statins affect the effects of physical activity / 

skeletal muscles function. Method: This was done by searching for relevant articles 

on PubMed and then compiling results from scientific articles in the area. Keywords 

that was used were “statins physical activity”. Result: The opinions regarding the 

possible interactions of statins, and if they influence physical activity, are divided, 

but results shows that statins do not adversely affect the effect of physical activity. 

Even when it comes to muscle pain such as myalgia, it is difficult to connect it to 

statin use. However, there is no doubt regarding the effect of statins as lipid lowering 

drugs. Conclusion: The predominant study results indicate that statins do not 

adversely affect physical activity / skeletal muscle function, but despite this, 

reporting of side effects such as statin-induced muscle damage continues to occur. 

Future research may require other approaches, study markers, etc. to prove possible 

interactions between statins and effects of physical activity / skeletal muscle 

function. 
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FÖRORD 
 

 

Examensarbetet ingår i Farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet och skrivs under 

10 veckors tid vilket motsvarar 15 hp.  

 

Ett stort tack till min handledare Anna Asplund Persson för all hjälp jag har fått. 

 

Ett stort tack vill jag även rikta till mina klasskamrater framför allt till Malin 

Femzén.  

 

Även nära och kära vill jag tacka som på alla möjliga sätt har stöttat mig under min 

studietid. 

 

Kalmar 2018-05-18 

 

Carina Andersson 
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FÖRKORTNINGAR 
 

LDL  Low density lipoprotein  

HDL  High density lipoprotein 

GAG  Glukosaminoglukan 

PDGF  Platelet derived growth factor 

ATC-kod  Anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem 

CK  Kreatinkinas 

ALAT  Alaninaminotransferas 

CYP3A4  Cytochrome P450 3A4 

WHO  World Health Organization 

DIC  Disseminerad intravasal koagulation 

ATP  Adenosintrifosfat 

ADP  Adenosindifosfat 

VO2max  Maximal syreupptagningsförmåga 

BMI  Body mass index 

6 MWD  6-minutes walk distance 

HR-QoL  Health-related quality of life 

KCCQ  Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 

Ventrikulär EF Ventrikulär ejektionsfraktion 

UNL  Upper normal limit 

RER  Respiratory exchange ratio  
RM  Repetition max 
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INTRODUKTION 
 

 

År 2016 drabbades 25 700 personer i Sverige av akut hjärtinfarkt och 25% av dem 

dog inom en månad (1). Ungefär 19% av Sveriges befolkning dvs 1,9 miljoner 

människor lever med en hjärtkärlsjukdom (1). År 2017 dog 31616 svenskar av 

hjärtkärlsjukdom och det motsvarar 35,2% av alla avlidna svenskar det året (2). En 

viktig bakomliggande orsak till hjärtkärlsjukdom är dyslipidemi dvs 

blodfettsrubbningar. När det gäller lipidsänkande läkemedel så är det statinerna som 

dominerar (3) trots att det har rapporterats många biverkningar av statinanvändare. 

Bara på det muskoskeletala systemet och bindväv är det vanligt att statiner 

(atorvastatin) ger biverkningar som myalgi (muskelvärk, ont i kroppen), smärta i 

armar och ben, värk i leder, muskelryckningar, svullna leder och ont i ryggen (4). 

Mindre vanliga biverkningar är muskelsvaghet och nacksmärta och sällsynta är 

muskelinflammation som ger muskelsvaghet och muskelvärk, muskelsjukdom, 

rabdomyolys och senskador (4). Pga. dessa biverkningar har det väckts frågor om 

statiner påverkar musklernas funktion negativt och om de hämmar effekten av fysisk 

aktivitet vilket är denna studiens syfte att försöka besvara. 
 

 

 

Kolesterol 
 

 

Kolesterol har viktiga funktioner i kroppen då det stabiliserar cellmembran, utgör 

grundstrukturen för våra steroidhormoner och det används till att bilda gallsalter (3). 

Kolesterol absorberas i tarmen från födan och tas upp av levern (3). Levern kan 

producera kolesterol (3) vilket den gör och där mängden den producerar beror på hur 

mycket kolesterol som kommer från födan. Kolesterol kan inte självt transporteras i 

blodet utan måste transporteras i lipoproteinpartiklar. Lipoproteinpartiklar består av 

ett hydrofilt ytskikt innehållande kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner (3). 

Lipoproteinpartiklarna delas in i de olika grupperna kylomikroner, kylomikronrester, 

VLDL, IDL, LDL och HDL beroende på dess storlek och innehåll (5). LDL-

kolesterol är det som ofta kallas för ”det onda kolesterolet” pga. att oxiderat LDL är 

grunden för aterosklerosbildningen. Önskvärda mängder av de olika blodfetterna är 

olika dels pga. vilken typ av blodfett det är men sjukdomar som diabetes mellitus 

spelar in (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Önskvärda nivåer av olika blodfetter (6, 7). 

Typ av blodfett 
Önskvärda normala 

blodfettvärden 

Önskvärda blodfettvärden vid förhöjd 

risk ex vid diabetes mellitus 

 mmol/L mg/dl mmol/L mg/dl 

Totalkolesterol 5,0 193,1 4,5 173,7 

LDL <3,0 <115,8 1,8 - 2,5 69,5 - 96,5 

HDL >1,0 >38,6 >1,0 >38,6 

Triglycerider <2,0 <77,2 <2,0 <77,2 
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Blodfettsrubbningar 
 

 

Höga blodfetter vid sekundär hyperlipidemi, orsakas av diabetes, minskad 

glukoskänslighet, njur-, leversjukdom eller underfunktion av sköldkörteln, 

hypotyreos (8). Även livsstilen kan ge blodfettsrubbningar såsom höga blodfetter och 

då är det bla. kosten, övervikt, fysisk inaktivitet och en hög alkoholkonsumtion som 

är orsakerna (8). Mycket LDL-kolesterol i blodet gör att kolesterolet lagras in i bl.a. 

artärväggarna, aterom (9). Det är inlagringarna i artärväggarna, ateromen, som blir 

inflammatoriska och sedan gör att blodet har svårare att passera och på så sätt bildas 

ateroskleros (9). Aterosklerosuppkomsten initieras av att glukosaminoglukaner, 

GAG, i intiman i artärväggen binder till oxiderat LDL. Då uttrycks 

adhesionsmolekyler på endotelet som binder till T-lymfocyter och monocyter. T-

lymfocyterna bidrar till en inflammatorisk process (5) och monocyten ”omvandlas” 

till en makrofag i intiman. Makrofagen fagocyterar oxiderat LDL och blir till en 

skumcell (5). Tillväxtfaktorn Platelet Derived Growth Factor, PDGF har effekt på 

den inflammatoriska processen samt att den kraftigt stimulerar mitos av glatta 

muskelceller i artärerna och av bindvävsceller (10). Den glatta muskulaturen och 

bindväven tillväxer och växer in från median in i intiman och det blir en förträngning 

i artären. Makrofagerna dör och de oxiderade LDL-partiklarna kommer ut i 

plackvävnaden vilket leder till att inflammationen ökar, bindvävsmembranet tunnas 

ut och placket blir skört (5). Till slut blir placket så skört att det spricker och då 

kommer vävnad som vanligtvis finns under endotelet fram vilket lockar till sig 

trombocyter som vill laga skadan genom att fästa på den (5) och då kan en trombos 

uppstå.   

 

 

 

Läkemedelsbehandling 
 

 

Statiner är dominerande när det gäller behandling med lipidsänkande läkemedel (3) 

och indikationer är hyperkolesterolemi, prevention av kardiovaskulär sjukdom och 

pravastatin har även ”efter transplantation” som indikation (11). Statiner hämmar 

HMG-CoA-reduktas (3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA-reduktas) reversibelt genom 

att likna enzymets riktiga substrat HMG-CoA (3). I levern bildas kolesterol genom 

att Acetyl-CoA omvandlas till HMG-CoA som omvandlas till mevalonsyra av HMG-

CoA-reduktas för att sedan bli squalen och slutligen bli till kolesterol. Genom att 

omvandlingen till mevalonsyra uteblir så bildas det heller ingen kolesterol. Minskad 

kolesterolsyntes gör att levercellerna uppreglerar LDL-receptorer på sin yta och 

binder och tar därmed upp mer LDL-kolesterol (3). Detta ger att LDL-

koncentrationen i blodet minskar och kolesterol frisätts i levern (3). Pga. att 

kolesterol bildas mest nattetid så är rekommendationen för många statiner att de ska 

tas till kvällen (3). I Sverige finns det fyra registrerade statiner som tillhandahålls nu 

nämligen simvastatin (dosintervall 5-80 mg/dag), pravastatin (dosintervall 10-40 

mg/dag), atorvastatin (dosintervall 10-80 mg/dag) och rosuvastatin (dosintervall 5-40 
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mg/dag) (12). Det är bla. LDL-nivån (Figur 1), ev. interaktioner med andra 

läkemedel och biverkningar som avgör vilken statin som förskrivs till patienten.  

 

 

 
Figur 1. LDL-minskningen som de statiner som för närvarande tillhandahålls i Sverige gör 

vid olika dagliga doser. Modifierad bild från (13). 
 

 

År 2017 förskrevs det 418,72 recept/ 1000 invånare i Sverige (män och kvinnor, 0-85 

år) under ATC-koden C10AA HMG CoA reduktas-hämmare (Tabell 2). Antal 

förskrivna recept på HMG CoA-reduktas-hämmande läkemedel tilltar en hel del vid 

50-årsåldern för kvinnor (14) och för männen kommer denna ökning något tidigare, 

nämligen i 45-årsåldern (14).   

 

 
Tabell 2. Antal statinpatienter och statinrecept förskrivna i Sverige år 2017 (14). 

Läkemedel (ATC-

kod) 
Kön 

Ålder 

(år) 

Patienter 

(st.) 
Recept *(st.) 

Recept/1000 

invånare 

C10AA HMG CoA 

reduktas-hämmare 
Båda 0-85+ 933 393 4 185 219 418,72 

C10AA HMG CoA 

reduktas-hämmare 
Kvinnor 0-85+ 402 255 1 907 042 382,80 

C10AA HMG CoA 

reduktas-hämmare 
Män 0-85+ 531 138 2 278 177 454,42 

*Ett recept motsvarar ett uttag av en förpackning läkemedel. Om två förpackningar av ett läkemedel 

med olika antal hämtas ut innebär det två recept (14). 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

5 10 20 40 80

L
D

L
-m

in
sk

n
in

g
 (

%
) 

Statindos (mg/dygn)

Olika stainers minskning av LDL (%)

Atorvastatin Pravastatin Rosuvastatin Simvastatin



 

10 
 

Biverkningar 

 

 

Statiners vanligaste biverkningar är muskel- och leverpåverkan (15). Muskelbesvären 

är inte specifika utan muskelvärk, ont i kroppen, muskelryckningar, muskelsvaghet, 

muskelinflammation, rabdomyolys (muskelnekros) m.fl. har rapporterats (Tabell 3).  

 

 
Tabell 3. Prevalens för olika statiners biverkan på muskoskeletala systemet och på bindväv (16-19). 

Prevalens Simvastatin Pravastatin Atorvastatin Rosuvastatin 

Vanliga (≥1/100 till 

<1/10) 
  

Myalgi, smärta i 

armar och ben, 

ryggvärk, 

ledvärk, 

ledsvullnad, 

muskelryckningar 

Myalgi 

Mindre vanliga 

(≥1/1000 till 1/100) 
  

Muskelsvaghet, 

nacksmärta 
 

Sällsynta (≥1/10000 

till 1/1000) 

Myopati (inkl. 

myosit), 

rabdomyolys 

med el. utan 

akut 

njursjukdom, 

myalgi, 

muskelkramper 

 

Myopati, myosit, 

rabdomyolys, 

tendonopati 

(senskador) 

ibland med ruptur 

som 

komplikation 

Myopati (inkl. 

myosit), 

rabdomyolys 

Mycket sällsynta 

(≥1/10000) 
 

Rabdomyolys, 

som kan vara 

förenad med 

akut njursvikt 

sekundärt till 

myoglobinuri 

(myoglobin i 

urinen), 

myopati 

 Artralgi 

Ingen känd frekvens  

Immunmedierad 

nekrotiserande 

myopati 

Enstaka fall av 

påverkan på 

senor, någon 

gång med ruptur 

som 

komplikation. 

Immunmedierad 

nekrotiserande 

myopati 

Sensjukdomar, 

ibland med ruptur 

som 

komplikation, 

immunmedierad 

nekrotiserande 

myopati 

 

 

 

Även om muskelbiverkningarna sällan är kopplade till en ökning av kreatinkinas, 

CK, så kontrolleras CK-värdet vid långvariga muskelbesvär (15). Detta för att 

identifiera den mycket sällsynta biverkningen rabdomyolys (15). En CK-ökning 

behöver inte betyda rabdomyolys utan vid temporärt ökad fysisk aktivitet mm ökar 

CK-koncentrationen (15). För att få bukt med muskelbiverkningarna så räcker det 
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ofta med att antingen sänka dosen eller byta till en annan statin (15). 

Alaninaminotransferasvärdet, ALAT, ökar vid leverpåverkan men brukar gå tillbaka 

av sig självt efter ett tag och skadar inte levern eller påverkar dess funktion (15). 

Transaminasvärdena kontrolleras innan insättning av statinbehandling men sedan 

kontrolleras de värdena icke regelbundet (15).   

 

Atorvastatin och simvastatin metaboliseras av leverenzymet CYP3A4 vilket innebär 

att det interagerar med olika ämnen som påverkar CYP3A4-enzymer såsom olika 

läkemedel men även grapefruktjuice (20). Grapefruktjuice hämmar CYP3A4 och 

innebär att statinen bryts ner långsammare vilket leder till en ökad koncentration av 

statinen.  

 

 

 

Myalgi 

 

 

Myalgi är muskelvärk och beskrivs ofta som ”ont i kroppen”. Enligt 

Läkemedelsverkets genomgång av WHO:S biverkningsregister år 2006 (21) 

debuterade myalgin antingen senast tre månader efter eller mer än 12 månader efter 

startad simvastatinbehandling (21). Det fanns 789 biverkningsrapporter för 

simvastatin och 232 av dem var muskoskeletala biverkningar (21). Myalgi stod för 

65% av dessa muskoskeletala biverkningsrapporterna (21). Det fanns också 12 

rapporter i svenska biverkningsregistret om muskelsvaghet orsakad av simvastatin 

och i tre av dem hade även muskelsmärta och/eller förhöjt CK-värde rapporterats 

(21). I WHO:s biverkningsregister fanns det 706 rapporter om muskelsvaghet 

orsakad av simvastatin och i ca 39% av de rapporterna uppgavs även myalgi som en 

biverkning (21). När det gäller atorvastatin var siffrorna 645 rapporter om 

muskelsvaghet och i ca 40% av dem uppgavs även myalgi som en biverkning (21) 

och för pravastatin var det 187 muskelsvaghetsrapporter och i ca 38% av dem 

uppgavs även myalgi som en biverkning (21).  

 

Noyes et al. skrev 2017 en review av 32 studier för att undersöka effekten av statiner 

på motion och fysisk aktivitet (22). Förekomst av myalgi vid träning under 

behandling av statiner studerades i 17 av de 32 studierna (22) och resultatet visade att 

i 8 av 17 studier dvs i 47% av studierna ökade myalgin (22). Det påvisades ingen 

koppling i någon av studierna mellan användning av statiner och motion, ökning av 

myalgi eller någon sänkning av prestationen (22). 

 

 

 

Rabdomyolys  

 

 

Rabdomyolys innebär att skelettmuskeln faller sönder och dess ”innehåll” som tex 

muskelproteiner och elektrolyter hamnar i blod och urin (23). Det finns fler orsaker 
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till att rabdomyolys uppstår och statiner är inte det enda läkemedlet som kan ge den 

biverkningen. Rabdomyolys ger tre typiska symtom nämligen myalgi, tefärgad urin 

och ett ökat CK-värde (24). Vid allvarligare varianter kan symtom som buksmärtor, 

illamående, kräkningar, trötthet, feber, missfärgad hud, blåsor, takykardi (hjärtat slår 

snabbt) och/eller ischemiska vävnadsskador uppstå (24). Uppemot hälften av 

rabdomyolyspatienterna drabbas även av akut njursvikt (24). Vid de svårare fallen 

kan patienten även drabbas av disseminerad intravasal koagulation (DIC) (24). Ett 

allvarligt tillstånd då hemostasen är rubbad så det bildas mikrotromber i blodkärlen 

som orsakar hudnekros och organsvikt och blödningsrisken ökar pga. att det uppstår 

brist på koagulationsfaktorer och trombocyter (25).   

 

 

 

Hur fysisk aktivitet påverkar markörerna i studierna 

 

 

Adenosintrifosfat, ATP, genereras till stor del i cellers mitokondrier och behövs i 

olika reaktioner. I skelettmuskler används bla ATP till att binda till myosinets (det 

tjocka filamentets) ”bryggor” så att det släpper ifrån aktinfilamentet (det tunna 

filamentet) och sen när ATP hydrolyseras så bildas energi i myosinbryggorna som 

används till att återigen fästa på aktinfilamentet (26). ATP används även till att 

pumpa tillbaka kalcium, Ca2+ till sarkoplasmatiskt retikulum, SR. Musklernas 

egenskaper anpassar sig utefter hur mycket de används, hur länge de aktiveras och 

intensiteten i aktiveringen (26). Fysisk aktivitet ökar mängden kontraktilitet vilket 

kan leda till att muskelfibrer produceras och ökar i storlek vilket ändrar deras ATP-

produktionskapacitet (26). 

 

Aerob träning innebär låg intensitet under en längre tid som ex distanslöpning. Vid 

aerob träning uppregleras antal mitokondrier i de muskelfibrer som används (26) och 

även kapillärerna i anslutning till dessa muskelfibrer ökar (26). Andra anpassningar 

som kroppen gör vid fysisk aktivitet är i andnings- och cirkulationssystemet för att 

öka syre- och energitillgången till musklerna (26).  

 

 

 

Citratsyntas 

 

 

Citratsyntas (mättes i studie 1 (27) och i studie 5 (28)) är ett enzym som katalyserar 

kondenseringen mellan oxaloacetat och Acetyl-CoA som är den första reaktionen i 

citronsyracykeln (29). Citronsyracykeln sker i mitokondrien och på så sätt lämpar sig 

citratsyntasaktiviteten som en markör för att undersöka ev. uppreglering av 

mitokondrier.  
 

När skelettmuskelfibrerna går från vila till att kontraheras så ökar ATP-

nedbrytningen mycket snabbt och den lilla mängd ATP som finns vid start av 
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kontraktil aktivitet går snabbt åt. Detta innebär att metabolismen måste producera 

ATP-molekyler lika snabbt som de bryts ner om muskelfibrerna ska kunna fortsätta 

att vara kontraktilt aktiva (26). Det finns tre sätt för muskelfibrerna att bilda ATP 

nämligen: 

 

• Fosforylering av ADP med kreatinfosfat 

• Oxidativ fosforylering av ADP i mitokondrier 

• Fosforylering av ADP i glykolysen i cytosolen  

 

 

 

Kreatinkinas, CK 

 

 

Fosforylering av ADP med kreatinfosfat är ett mycket snabbt sätt att bilda ATP i 

början av kontraktil aktivitet (26). När den kemiska bindningen mellan kreatin och 

fosfat bryts frisätts ungefär lika mycket energi som den energi som frisätts när 

bindningen mellan ATP och dess terminala fosfatgrupp bryts (26). Energin som 

frisätts när kreatin och fosfatbindningen bryts tillsammans med fosfatgruppen kan 

överföras till ADP så att ATP bildas. Denna överföring, reaktion, är reversibel och 

katalyseras av enzymet kreatinkinas, CK (26). (CK mättes i studie 3 (30), studie 4 

(31) och i studie 6 (32)).  

 

 
 

Vid vila bygger muskelfibrerna upp koncentrationen av kreatinfosfat så den blir ca 

fem gånger större än ATP-koncentrationen (26) (Tabell 4).  

 

 
Tabell 4. Typiska koncentrationer av olika metaboliter i en vilande muskel (29). 

Metabolit  Koncentration vid avslappnad muskel (mM) 

ATP 4,0 

ADP 0,013 

Kreatinfosfat 25,0 

Kreatin 13,0 

 

 

I början av kontraktionen då ATP-koncentrationen sjunker och ADP-koncentrationen 

ökar, när ATP används till att få myosinbryggorna att släppa ifrån aktinfilamentet, så 

börjar ATP att massproduceras av kreatinfosfat (26). Denna reaktion, 

energiöverföring, är så snabb att ATP-koncentrationen i muskelfibrerna i början av 

kontraktionen knappt ändras medan kreatinfosfatkoncentrationen minskar snabbt 

(26). Då omvandlingen av kreatinfosfat till ATP sker mycket snabbt och är bara 
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beroende av ett enzym, kreatinkinas, så begränsas omvandlingen av den initiala 

koncentrationen kreatinfosfat (26). Om den kontraktila aktiviteten skall pågå längre 

än i några sekunder så krävs ATP från de andra två vägarna/ källorna, oxidativ 

fosforylering och glykolysen (26). De vägarna är något långsammare och behöver 

några sekunder på sig att generera ATP och kunna bistå med de ATP-koncentrationer 

som matchar mängden ATP som bryts ner (26). Då passar det bra att ATP-

produktionen med kreatinfosfat är snabb och kan bistå med ATP under tiden.  

 

 

 

Maximal syreupptagningsförmåga, VO2max  

 

 

VO2max mättes i studie 1 (27), studie 2 (33), studie 3 (30) och i studie 6 (32). När 

intensiteten ökar i uthållighetsträning ökar syreförbrukningen proportionellt tills en 

viss punkt nås för sen kan inte syreförbrukningen öka mer trots att arbetsbelastningen 

ökar (26). När denna punkt nås definieras den som maximala 

syreupptagningsförmågan, VO2max. Rent teoretiskt kan den maximala 

syreupptagningsförmågan begränsas av hjärtminutvolymen dvs volymen blod hjärtat 

pumpar under en minut, andningssystemets förmåga att leverera syre till blodet eller 

den arbetande muskelns förmåga att använda syret (26). I ”vanliga” friska personer 

med undantag för vältränade atleter är det hjärtminutvolymen som avgör VO2max 

(26). När arbetsbelastningen ökar så ökar hjärtfrekvensen progressivt tills den når ett 

maximum (26). Slagvolymen ökar betydligt mindre och stannar av vid ca 75% av  

VO2max (26). Det finns två huvudsakliga faktorer som begränsar slagvolymen och 

därmed hjärtminutvolymen (26). Den ena är en mycket snabb hjärtfrekvens då tiden 

för diastolisk fyllning (blod fylls i kammarna) blir väldigt kort (26) och den andra 

faktorn är om det venösa återflödet inte är tillräckligt snabbt vilket påverkas av 

muskelpumpen, respiratoriska pumpen, venös vasokonstriktion och dilatation av 

arterioler (26). Långvarigt sängliggande kan sänka VO2max med 15-25% medan 

långvarig intensiv träning kan öka den med ungefär lika mycket (26). Tränade 

personer har en ökad slagvolym och en minskad hjärtfrekvens och ingen förändring i 

hjärtminutvolymen (26). Vid VO2max ökar hjärtminutvolymen hos tränade personer 

jämfört med otränade pga. ökad maximal slagvolym och inte pga. ändrad maximal 

hjärtfrekvens för träning ändrar inte den maximala hjärtfrekvensen (26). Den ökade 

slagvolymen beror på förändringar av hjärtats ventrikulära väggar vilket ger större 

kammare/ ventrikel i kombination med perifera effekter såsom ökad blodvolym och 

ökat antal blodkärl i skelettmuskler vilket ökar blodflödet till skelettmusklerna samt 

ökar det venösa återflödet (26). Som tidigare nämnts ökar träning koncentrationerna 

av enzymer såsom kreatinkinas och uppreglerar antal mitokondrier i de tränade 

musklerna (26). Dessa förändringar ökar hastigheten och effektiviteten av metabola 

reaktioner i musklerna och kan ge en ökning i uthålligheten vid träning med 200-

300% (26). 
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Alaninaminotransferasvärde, ALAT 

 

 

Alaninaminotransferas (ALAT) (mättes i studie 3 (30) och i studie 6 (32)) är ett 

enzym som finns i bl.a. levern. Enzymet är en bra markör för att undersöka leverns 

funktion (34) då enzymkoncentrationen ökar vid leverskador och leversjukdomar 

(34). Referensintervallet för normala ALAT-nivåer är något smalare för kvinnor 

jämfört med män, (Tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Referensintervallet för normala ALAT-värden för kvinnor och  

män (35).  

 Kön Referensintervall Enhet 

ALAT Kvinnor 0,15-0,75 µkat*/L 

ALAT Män 0,15-1,1 µkat/L 

*Enheten kat betyder katal och är SI-enheten för katalytisk aktivitet. 
 

 

 

Fotledens plantarflexorer (36) 

 

 

I studie 5 (28) testas simvastatins direkta effekter på skelettmusklers 

kontraktilitetsanpassningar och uthållighet genom att bedöma fotledens 

plantarflexion (Figur 2) hos möss.  

 

 
Figur 2. Här visas fotledens plantar- 

flexion hos människa. Bildkälla: (36) 

 

 

 

SYFTE 
 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om statiner påverkar effekter av fysisk 

aktivitet/ skelettmuskelfunktion.  
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MATERIAL OCH METOD 
 

 

För att besvara examensarbetets frågeställning gjordes sökningar i databasen 

PubMed via Linnéuniversitets bibliotek. Första sökorden i PubMed var ”statins 

physical activity” med begränsningen RCT och 10 år och denna sökning gav 91 

träffar, varav fem artiklar valdes. Även en sökning med sökorden ” statins muscle 

function” gjordes och de mest relevanta artiklarna var desamma som vid den första 

sökningen och därför valdes ingen ny artikel här. Den sjätte artikeln fanns i 

högerspalten på PubMed under ”similar articles”. Artiklar vars syfte inte kunde 

besvara examensarbetets frågeställning valdes bort. Även artiklar som saknade 

resultat, hade en ofullständig rapportering av resultatet eller hade väldigt få deltagare 

valdes bort. 

 

För att bedöma studiernas kvalitet användes Jadads poängskala för 

kvalitetsbedömning (37) där poängskalan sträcker sig mellan 0- 5 poäng och en 

poängsumma på <3 innebär låg kvalitet (37). Ja-svar på fråga 1-3 ger 1 poäng 

vardera medan ett Nej-svar på fråga 1-3 ger 0 poäng vardera (37). Ett ja-svar på fråga 

4 eller 5 ger 1 poäng vardera medan ett nej-svar på dessa frågor ger -1 poäng vardera 

(37). Studierna i detta examensarbete varierade i kvalitet vid bedömning med Jadads 

kvalitetsbedömning (Tabell 6). Studie 5 var ingen RCT utan en djurförsöksstudie och 

kan därmed inte bedömas efter Jadads kvalitetsbedömning.   

 

 
Tabell 6. Jadads kvalitetsbedömning av examensarbetets fem RCT-studier (37). 

Frågeställning Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 6 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

1. Är studien 

randomiserad? 
1  1  1  1  1  

2. Är studien 

dubbelblindad? 
 0  0 1  1   0 

3. Redovisas deltagare 

som inte fullföljde 

studien? 

1   0 1  1  1  

4. Genomförs 

randomiseringen 

korrekt? 

1  1  1  1  1  

5. Genomförs 

dubbelblindningen 

korrekt? 

 -1  -1 1  1   -1 

Summa poäng 2 1 5 5 2 

Kvalitet Låg Låg Hög Hög Låg 
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RESULTAT 
 

 

Studie 1. Simvastatin impairs exercise training adaptations (27) 

 

 

Studiens syfte var att undersöka om Simvastatin försämrar resultaten/anpassningarna 

av fysisk aktivitet. Studiedesignen var en RCT-studie som pågick under 12 veckor 

och bestod av två grupper, en med träning, n=18, och en med träning + simvastatin 

40 mg, n=19. Frivilliga rekryterades genom reklam och genomgick en medicinsk 

undersökning för att se om de uppfyllde kraven för att delta i studien. Deltagarna 

skulle vara mellan 25-59 år, överviktiga eller sjukligt överviktiga (BMI 26-39), 

stillasittande och utföra strukturerad fysisk aktivitet i max 30 min per vecka under de 

senaste sex månaderna, stabil vikt dvs max 5% viktförändring de tre senaste 

månaderna, ha minst två av fem riskfaktorer för metabolt syndrom och dessa 

riskfaktorer definierades av ”National Cholesterol Education Program´s Adult 

Treatment Panel III”. Exklusionskriterier var rökning, användning av statiner eller 

andra lipidsänkande läkemedel eller läkemedel som påverkar kroppsvikten såsom 

fibrater, resiner, nikotinsyra eller fiskolja, dosförändringar av mediciner de senaste 

tre månaderna, diagnos av kronisk sjukdom såsom hjärtkärlsjukdom, diabetes 

mellitus, andra metabola sjukdomar som thyroidearubbningar, cancer, HIV eller 

AIDS, positiv stegrande träningsstresstest, eller muskoskeletala eller andra 

begränsningar som gjorde det omöjligt att gå på ett löpband.  

 

Träningsprogrammet som övervakades började med 30 minuters löpband där 

deltagarna skulle gå eller jogga på 60-75% av hjärtfrekvensreserven och detta 

motsvarade 60-75% av VO2max på tre dagar under första veckan och på fem dagar 

under den andra veckan skulle de gå eller jogga på 60% av hjärtfrekvensreserven. De 

resterande 12 veckorna utförde deltagarna gång eller jogging på löpband vid 60-75% 

av hjärtfrekvensreserven fem dagar i veckan. Träningsintensiteten övervakades via 

polära pulsmätare och träningen övervakades noggrant av studiepersonalen när den 

utfördes på ett gym på University of Missouris (MU) campus.   

 

Resultaten i studien visade att det fanns ingen skillnad i följsamheten av träningen 

mellan grupperna. Simvastatin påverkade VO2max (ml/kg/min) genom att hämma den 

jämfört med gruppen som utförde enbart träning. Skillnaden mellan grupperna i 

förändring från ”baseline” till slut blev P<0,005. VO2max ökade med 10% i gruppen 

som utförde enbart träning (P<0,005 vid förändring från ”baseline”). I gruppen som 

tränade och fick simvastatin fanns det ingen statistisk signifikant skillnad i VO2max 

från ”baseline” till slut. Citratsyntasaktiviteten i skelettmusklerna hade minskat från 

”baseline” till 12 veckor efter behandling med träning och simvastatin med 4,5% (ej 

signifikant). I gruppen med enbart träning ökade skelettmuskelcitratsyntasaktiviteten 

med 13 % (P<0,05) efter 12 veckor med enbart fysisk aktivitet.  
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Studie 2. Statins and Exercise Training Response in Heart Failure Patients 

Insights From HF-ACTION (33) 

 

 

Syftet med studien var att utröna om det fanns interaktioner mellan statinbehandling 

och effekten av fysisk aktivitet. Studien var en randomiserad placebo-kontrollerad 

studie med 2331 deltagare. Alla deltagare behandlades med rekommenderad ”vanlig” 

medicinsk behandling vid kronisk hjärtsvikt samt att vissa behandlades med fysisk 

aktivitet. Den fysiska aktiviteten bestod av 36 övervakade tillfällen med aerob 

träning under tre månaders tid. Därefter fortsatte träningen under två års tid men 

bestod då av hemmaträning i form av löpband eller stationär träningscykel.  

 

Gruppen som enbart fick ”vanlig” vård vid kronisk hjärtsvikt fick material och 

information om sina mediciner, vätskehantering, natriumintag och 

rekommendationer om 30 minuters måttlig intensiv aktivitet varje dag tolererades. 

Efter tre månader analyserades eventuella förändringar från ”baseline”, dvs vid 

studiens start, i VO2max och i 6 minuters gångavstånd (6MWD) för att karaktärisera 

träningskapaciteten. Health-related Quality of Life (HR-QoL) mättes med Kansas 

City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) som innehåller 23 poster, är 

självadministrerande, specifikt för kronisk hjärtsvikt och mäter fysisk funktion, 

symtomens frekvens, symtomens svårighetsgrad, ev. förändringar på symtom, social 

funktion, självförmåga och kunskap samt livskvalitet (38). Sammanfattningsvis 

delades patienterna in i fyra grupper, en grupp med vanlig vård vid kronisk hjärtsvikt 

+ placebo, en grupp med vanlig vård vid kronisk hjärtsvikt + statiner, en grupp med 

vanlig vård vid kronisk hjärtsvikt + fysisk aktivitet + placebo och en grupp med 

vanlig vård vid kronisk hjärtsvikt + fysisk aktivitet + statiner. Grupperna var inte väl 

matchade då medelåldern var högre i statingrupperna jämför med grupperna utan 

statiner. Det fanns inga större skillnader i grupperna när det gäller användningen av 

ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller betablockerare men däremot 

var det färre som tog aldosteronantagonister i statingrupperna. Fokus i analysen var 

att utvärdera om det fanns behandlingsinteraktion mellan statinbehandling och 

effekten av fysisk aktivitet och därför var det av intresse att fokusera på patienter 

som vid ”baseline” hade statinbehandling och jämföra med de patienter som vid 

”baseline” inte gick på någon statinbehandling.  

 

Studiens deltagare skulle ha en stabil kronisk hjärtsvikt med en vänster ventrikulär 

EF, ejektionsfraktion på ≤35% vilket innebär att upp till 35% av hjärtats diastoliska 

volym pumpas ut och att minst 65% av blodet stannar kvar i hjärtat vid systole. EF 

för vänster ventrikel beräknas genom att ta slagvolymen (dvs den mängd blod som 

pumpas ut i systolefasen) dividerat med den end-diastoliska volymen (dvs den 

blodvolym som finns i vänster kammare i hjärtats vilofas) och sedan gånger 100 för 

att få det i procent (39). De skulle även klassificeras med New York Heart 

Associations funktionella klass II-IV-symtom vid en optimal hjärtsviktsbehandling 

som pågått i minst 6 veckor. Exklusionskriterier var stor samsjuklighet eller 

begränsningar som skulle utesluta fysisk aktivitet, om förhinder till att uppnå 

målhjärtfrekvenser fanns samt om viktiga kardiovaskulära ingrepp hade utförts de 
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senaste sex veckorna eller var planerade inom sex månader. Primär utfallsvariabel 

var förändring i VO2max (Figur 3) och förändring i KCCQ (Figur 4) från ”baseline” 

till tre månader. Sekundär utfallsvariabel var förändringen från ”baseline” till tre 

månader när det gäller 6 minuters gångavstånd (6MWD) (Figur 5). Patienterna som 

ingick i grupperna med vanlig vård saknade data oftare än de som ingick i grupperna 

med fysisk aktivitet. Studieresultatet blev att det fanns inga bevis för att statiner 

interagerar negativt på fysisk aktivitets effekter på träningskapacitet eller livskvalitet. 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan de olika statintyperna atorvastatin, 

simvastatin eller pravastatin och fysisk aktivitet (p>0,05). 
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Figur 3. Den primära utfallsvariabeln ”VO2max” resultat. Den vänstra  

stapeln är vid ”baseline” och den högra efter 3 mån. Värdena är  

medelvärden ± SD. 
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Figur 4. Resultatet av KCCQ. Den vänstra  

stapeln är vid ”baseline” och den högra efter 3 mån. 

Värdena är medelvärden ± SD. 
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Figur 5. Resultatet av den sekundära  

utfallsvariabeln ”6 minuters gångavstånd”. Den  

vänstra stapeln är vid ”baseline” och den högra  

efter 3 mån. Värdena är medelvärden ± SD. 
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Studie 3. The Effect of Statins on Skeletal Muscle Function (30) 

 

 

Syftet med studien var att undersöka statiners effekt på skelettmusklers funktion och 

prestation. Studien var en dubbelblindad RCT där det under fyra års tid rekryterades 

lika många kvinnor och män i åldrarna 20-39 år, 40-54 år och 55+ år. Vid start, 

”baseline” gjordes mätningar på lipiderna, levern, njurarna, sköldkörteln och CK. 

Studiedeltagarna fick dessutom fylla i ett kompletterande frågeformulär vid 

”baseline” angående muskelsymtom. Även ett träningstest inklusive ett maximalt 

träningstest med respiratory exchange ratio (RER) dvs en gasanalys gjordes på 

handtag (griptag med handen), flexa med armbåge, styrketest på extension av knä 

och ett uthållighetstest för extension av knä.  

 

Deltagarna fördelades randomiserat och dubbelblindat till placebo (identisk med 

atorvastatin) eller atorvastatin 80 mg (Lipitor, Pfizer, Inc., New York, NY). Två 

gånger i månaden fick deltagarna fastställa ev. symtom och de fick efter sex månader 

repetera testerna eller efter att ha fått muskelsymtom som uppfyllde kriterierna för 

statininducerad myalgi. Exklusionskriterier var cancer inom de senaste 5 åren, 

ALAT> dubbelt så högt som det normala gränsvärdet vid baseline (UNL= upper 

normal limits), kreatinvärde> 2 mg/l, onormala sköldkörtelhormonnivåer, 

kardiovaskulär sjukdom eller ischemisk påverkan vid fysiskt test, diabetes mellitus, 

subjektiva muskelsjukdomar och fysiska begränsningar som skulle omöjliggöra ett 

motionstest. Nivåer av LDL-kolesterol var varken ett inklusion- eller 

exklusionskriterier då många hjärtkärlpatienter erhåller statinbehandling oavsett 

deras LDL-värden. Kvinnorna fick inte vara eller bli gravida under studiens gång, 

patienter som behandlades eller hade behandlats med lipidsänkande läkemedel 

uteslöts likaså patienter som behandlades med läkemedel som var kända för att 

påverka skelettmuskler eller förändra statinmetabolismen. Patienter med högt 

blodtryck fick delta i studien om blodtrycket kontrollerades och var ≤140/90 vid 

”baseline”.  

 

Totalt rekryterades 468 patienter och randomiserades till atorvastatingruppen 

(n=203) eller till placebogruppen (n=214). Om patientens CK, överskred tio gånger 

UNL vid något tillfälle eller om ALAT överskred tre gånger UNL vid två mätningar 

inom en vecka efter det första tagna förhöjda värdet så uteslöts patienten ifrån 

studien. Ingen deltagare behövde uteslutas pga. förhöjda CK-värden men däremot 

uteslöts 9 deltagare i atorvastatingruppen och 1 deltagare i placebogruppen pga. 

förhöjda ALAT-värden. De mätningar som gjordes vid ”baseline” och efter sex 

månader var på totalt LDL- och HDL-kolesterol, triglycerider, ALAT, kreatin, 25-

hydroxyvitamin D (mäter både vitamin D2 och D3) och CK-nivån. 

Kroppsmätningar, den dominanta handens isometriska styrka i griprörelsen, 

armbågs- och knäextension/flexion- både isometrisk och isokinetisk styrka av 

knäuthålligheten, VO2max, utbytesförhållandet och ventilationsgränsen i vila och i 

maxansträngning (RER) samt självrapportering av direkt uppmätt fysisk aktivitet 

uppmättes vid ”baseline” och efter sex månaders läkemedelsbehandling. Uppföljning 
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av att läkemedlen togs under studietiden gjordes genom att räkna oanvända tabletter 

efter tre och efter sex månader. 

 

Vid ”baseline”, vid besöket efter tre månader och vid besöket efter sex månader 

fyllde patienterna i ett frågeformulär angående muskelsmärta. Detta gjordes även via 

telefon två gånger i månaden. Patienterna ansågs ha fått myalgi om de hade fått: 

 

• ny eller ökad muskelsmärta, kramper eller värk ej associerad till fysisk 

aktivitet 

• symtomen kvarstod i minst två veckor 

• om symtomen försvann inom två veckor efter att patienten hade slutat med 

studiens läkemedel 

• symtom återkom inom fyra veckor efter att läkemedlet återigen hade börjat 

användas  

 

Deltagare som testades som positiva för myalgi enligt dessa kriterier fick genomgå 

upprepade serologisk, muskel- och aeroba tester omedelbart efter återkommande 

muskelsymtom.  

 

Den primära utfallsvariabeln var att se förekomsten av statinassocierad myalgi. 

Resultatet blev att behandlingsgrupperna var lika vid ”baseline” trots att fler av 

atorvastatingruppens kvinnor använde orala preventivmedel eller hormonbehandling 

och att fler i placebogruppen använde receptbelagda analgetika. Följsamheten av 

studieläkemedlen var liknande i grupperna, atorvastatin (94,5 ± 7,0 %) och placebo 

(93,9 ± 8,2 %). CK-värdet ökade i atorvastatingruppen med 20,8 ± 141,1 U/L (p 

<0,0001) men ingen i den gruppen hade ett CK-värde> 10 x UNL (övre normala 

gränsen). I atorvastatingruppen hade 40 patienter mot 29 patienter i placebogruppen 

ett CK-värde>UNL (P=0,08). Även ALAT-värdena ökade i atorvastatingruppen med 

15,7 ± 27,4 U / L (p <0,0001).  

 

Ny oförklarlig muskelsmärta rapporterades av 23 patienter i atorvastatingruppen och 

av 14 patienter i placebogruppen. Av dessa uppfyllde 19 personer i 

atorvastatingruppen och 10 personer i placebogruppen studiekriterierna för myalgi 

(χ2 = 3,74; p = 0,05). I atorvastatingruppen var det ffa bensymtom såsom värk i 

höftböjarna, lårmusklerna, bakre lårmusklerna och/eller i vadmusklerna (n=10), 

lårmuskelvärk eller vadkramper (n=5) och/eller värk i lårmusklerna, värk i bakre 

lårmusklerna och/eller vadutmattning (n=6). I placebogruppen rapporterades det 

annorlunda symtom som att hela kroppen kändes utmattad (n=3), förvärrad smärta av 

tidigare skador (n=3), ljumsksmärta (n= 3), och kramp i fötterna (n=1). Symtomen 

uppstod tidigare hos myalgipatienterna i atorvastatingruppen (35 ± 31 dagar, 

p=0,045) jämfört med myalgipatienterna i placebogruppen (61 ± 33 dagar, p = 

0,045).  

 

Det fanns inga skillnader i CK eller ALAT mellan de som hade fått myalgi jämfört 

med de som icke hade symtom för myalgi i varken atorvastatin- eller i 

placebogruppen (p>0,19).  
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Grupperna var väl matchade vid ”baseline” så inga skillnader fanns i uppmätt styrka 

eller i aeroba resultat (båda p>0,06). Det fanns heller inga skillnader grupperna 

emellan när det gäller effekter på muskelstyrka och uthållighet hos skelettmuskler, på 

aerob uthållighet eller på fysisk aktivitetsnivå (samtliga p>0,17). Den fysiska 

aktivitetsnivån minskade i båda grupperna (p>0,007) men i atorvastatingruppen var 

det de äldsta studiedeltagarnas fysiska aktivitet som minskade (p=0,03).  

 

I atorvastatingruppen hade deltagarna med myalgi lägre muskelstyrka i 5 av 14 

uppmätta variabler jämfört med dem som inte hade myalgi. I placebogruppen hade 

deltagarna med myalgi en signifikant lägre muskelstyrka i 4 av 14 uppmätta variabler 

(χ2 = 0,16, p = 0,68) jämfört med deltagarna som inte hade myalgi i den gruppen.  

 

 

 

Studie 4. Increases in Creatine Kinase with Atorvastatin Treatment are Not 

Associated with Decreases in Muscular Performance (31) 

 

 

Syftet med denna dubbelblindade RCT-studie var att undersöka om statininducerad 

kreatinkinasökning påverkar muskelprestation. Detta gjordes genom att undersöka 

atorvastatins effekt på muskelprestation, träningsförmåga och förekomsten av 

statininducerade muskelkomplikationer. En atorvastatindos om 80 mg dagligen gavs 

till friska vuxna under sex månaders tid. Vid ”baseline” och under den sista 

behandlingsveckan mättes serologiska markörer, aerob träningsförmåga, 

uthållighetstest för extension av knä samt styrka i handtag, armbåge och knä. 

Studiepersonal kontaktade deltagarna två gånger i månaden då de ställde frågor 

utifrån ett frågeformulär till deltagarna angående muskelklagomål. Studiens 

definition av myalgi var: 

 

• ny eller ökad muskelsmärta, kramper eller värk ej associerad till fysisk 

aktivitet 

• symtomen kvarstod i minst två veckor 

• om symtomen försvann inom två veckor efter att patienten hade slutat med 

studiens läkemedel 

• symtom återkom inom fyra veckor efter att läkemedlet återigen hade börjat 

användas.  

 

Deltagare som testades som positiva för myalgi enligt dessa kriterier fick omgående 

genomgå upprepade tester för att sedan uteslutas från studien. Totalt rekryterades 

419 personer och 202 av dem tilldelades atorvastatin.   

 

Jämförelser gjordes mellan behandlingsgrupperna (atorvastatin 80 mg och placebo) 

av de deltagare som ökade mängden CK> två gånger värdet de hade vid ”baseline”, 

mellan de som hade myalgi och de som inte hade myalgi inom atorvastatingruppen 

(Pearson χ2-test). 
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De 419 patienterna randomiserades till atorvastatingruppen (n=202) eller till 

placebogruppen (n=217) och var väl matchade vid ”baseline”. Även deras 

medicinföljsamhet, som övervakades genom att räkna tabletter, var liknande. 

 

Resultatet blev att i atorvastatingruppen ökade CK-mängden från 132,3 ± 120,9 U/L 

(medelvärde ± SD) vid ”baseline” till 159,7 ± 170,4 (n = 186) efter tre månader och 

153,1 ± 139,4 U/L (n = 202) efter sex månader (P < 0,002 för båda) (Figur 6). Det 

fanns ingen relation mellan slutlig CK och förändringar i åtgärder av muskelfunktion 

eller fysiska aktivitetsnivåer (alla P≥0.23) hos atorvastatinbehandlade patienter 

genom linjär regressionsanalys. I placebogruppen var CK-mängden 135,1 ±136,0 vid 

”baseline”, 129,2 ±135,7 efter tre månader och 136,6 ±163,0 U/L efter sex månader. 

CK-värdena fördubblades efter sex månader jämfört med ”baseline” hos 36 patienter, 

24 i atorvastatingruppen och hos 12 i placebogruppen (χ2 = 5,37, P = 0,02). Det 

fanns inga skillnader när det gäller förändringar av muskelfunktion och fysisk 

aktivitet mellan atorvastatinbehandlade patienter som hade ett fördubblat CK-värde 

och atorvastatinbehandlade patienter som ej hade ett fördubblat CK-värde. Fler 

patienter i atorvastatingruppen uppfyllde studiens kriterier för myalgi nämligen n=19 

i atorvastatingruppen och n=10 i placebogruppen (p=0,05). Fast det fanns inga 

skillnader mellan dessa grupper när det gäller CK-värdena vare sig vid ”baseline”, 

förändringar i CK eller de slutliga CK-värdena (alla P ≥0.35). Av dessa patienter som 

utvecklade myalgi så var det tre patienter som även fördubblade sitt CK-värde och 

alla tre hade behandlats med atorvastatin (χ2 = 1,87, P = 0,17). Inga skillnader 

upptäcktes heller mellan grupperna atorvastatinbehandlade som hade fördubblat sitt 

CK med myalgi (n=3) eller utan myalgi (n=21) när det gäller CK-värdena vare sig 

vid ”baseline”, förändringar i CK eller de slutliga CK-värdena (p≥0,40). 
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Figur 6. Kreatinkinasnivåerna (U/L) i Atorvastatingruppen (vänster) och i placebogruppen  

(höger) vid "baseline", efter tre månader och efter sex månader (P≤0,002 för båda). Medel- 

värden ± SD. 
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Studie 5. Skeletal muscle metabolic adaptations to endurance exercise training are 

attainable in mice with simvastatin treatment (28) 

 

 

Studiens syfte var att undersöka om simvastatinbehandling dämpade 

skelettmusklernas anpassning vid lågintensiv träning. Möss i åldern åtta veckor, 

endast hanar, randomiserades till en av de fyra grupperna, stillasittande (n=8), 

stillasittande med simvastatinbehandling (n=7), hjulmotion (n=8) eller hjulmotion 

med simvastatinbehandling (n=8). Storleksberäkningar gjordes på prover som 

baserades på PGC-1α-uttryck då denna är en robust indikator för mitokondriell 

biogenes. Minst fem provstorlekar per grupp beräknades för att detektera en tvåfaldig 

ökning i PGC-1α:s uttryck med ett antagande om en effekt på 0,8 och en 

signifikansnivå om 0,05. Alla möss bedömdes genom löpbandsträning under de 

följande sex veckorna och 72 timmar efter löpbandstestet bedömdes mössens 

funktion av ankelplantarflexionsmuskeln in vivo. Muskler såsom yttre vadmuskeln, 

fotsulemuskeln, breda djupa vadmuskeln, främre skenbensmuskeln och främre 

fingersträckarmuskeln dissekerades, vägdes och behandlades omedelbart för 

vävnadsanalys eller omedelbar nedfrysning i flytande kväve då den förvarades vid -

80˚C.  

 

Simvastatin 20 mg/kg/dag administrerades via dricksvattnet och dosen motsvarar en 

dos ca 100 mg/dag för en vuxen person som väger 60 kg och som ligger strax över 

den högsta godkända simvastatindosen på 80 mg/dag. Vattnet byttes varannan dag 

för samtliga grupper och konsumtionen övervakades genom att väga vattenmassan 

före och efter flaskbyte.  

 

Mössen som motionerade i ett löphjul placerades individuellt i ett utrymme med fri 

tillgång till ett löphjul medan de stillsamma mössen var placerade i var sin 

standardbur för möss utan tillgång till ett löphjul. Den dagliga mängden löpning 

beräknades genom att var femte minut samla in antal hjulvarvtal. Om genomsnittet 

minst 1500 m löpning per dag inte uppfylldes varje vecka så exkluderades musen 

ifrån studien vilket skedde med 2 möss ifrån hjulmotionsbehandlingen. Uteslutna 

möss ersattes med ytterligare möss som uppfyllde kriterierna genomsnittlig löplängd 

på minst 1500 m/dag. 

 

Alla möss fick bekanta sig med löpbandet i fem minuter på låga hastigheter såsom 2-

5 m/min under tre dagar i sträck före löpbandstestet. På testdagen mättes via svansen 

laktathalten i vila och därefter placerades mössen i enskilda banor på löpbandet. 

Testet startades med en hastighet på 7,5 m/min i 7 min, därefter en ökning till 10 m/ 

min i 7 min följt av en ökning med 2,5 m/min var 10:e minut tills en maximal 

hastighet på 27,5 m/min uppnåddes. Mössen avlägsnades snabbt från löpbandet vid 

utmattning och ett laktattest togs och registrerades. Även löpbandsmängden och tiden 

registrerades för alla möss.     
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Resultatet i studien blev att de fysiskt aktiva mössen förbrukade 44,8% mer vatten än 

de stillsamma oberoende av simvastatinbehandlingen. Simvastatindosen 

uppskattades till 22,1 ± 2,8 mg/kg/dag hos de stillsamma mössen och till 34,8 ± 5,4 

mg/kg/dag hos de fysiskt aktiva. Varje vecka registrerades kroppsmassan och den 

ökade signifikant ca 12% från ”baseline” (24,4 ± 1,4 g) tom vecka sex (27,3 ± 1,5 g) 

oberoende av simvastatin eller fysisk aktivitet (p<0,0001).  
 

De fysiskt aktiva mössen sprang ca 296% fler meter på löpbandet jämfört med de 

stillsamma mössen (p<0,001). Laktatmängden i blodet mättes för att säkerställa att 

mössen sprang tills de blev utmattade och laktatet ökade i samtliga grupper med ca 

1,7 mmol/L från ”baseline” (p<0,001). Prestandan på löpbandet mäter 

kardiorespiratoriska träningsanpassningar samt en indirekt mätning av 

skelettmuskulaturens anpassningar så för att direkt testa effekterna av simvastatin på 

skelettmusklers kontraktilitetanpassningar och uthållighet så bedömdes fotledens 

plantarflexorer. De fysiskt aktiva mössen hade en signifikant mindre förlust av 

plantarflexionen under metaboliskt utmanande kontraktilprov jämfört med de 

stillasittande mössen oberoende av simvastatinbehandling (p=0,04). De fysiskt aktiva 

mössen förlorade ca 53% av sina ursprungliga plantarflexionsmoment medan de 

stillsamma mössen förlorade ca 58%. Detta tillsammans med löpbandets resultat 

tyder på att simvastatinbehandling inte påverkar fysiologiska anpassningar i 

utmattningstillstånd som har orsakats av uthållighetsträning.  

 

En rapporterad biverkning av statiner är muskelsvaghet och det fanns en stark trend 

för att vridmomentet i plantarflexorerna var lägre i de simvastatinbehandlade mössen 

jämfört med de möss som ej fick simvastatinbehandling (p=0,051). Hos de 

simvastatinbehandlade mössen var den kombinerade muskelmassan hos 

plantarflexoren (yttre vadmuskeln, fotsulemuskeln och den breda djupa vadmuskeln) 

ca 6% lägre jämfört med mössen som ej fick simvastatinbehandling (p=0,039). När 

muskelmassan normaliserade ankelflexionsmomentet så fanns det ingen signifikant 

interaktion och inga signifikanta huvudeffekter upptäcktes.  

 

För att bestämma simvastatinbehandlingens effekter på cellulär nivå såsom 

mitokondriella anpassningar undersöktes uttrycket av PGC-1α- och COXIV-generna, 

båda är pålitliga och väletablerade markörer för mitokondriell biogenes. De fysiskt 

aktiva mössen hade ett dubbelt så stort uttryck för PGC-lα-genen (p<0,003) och ett 

trippelt så stort uttryck för COXIV-genen (p<0,001) jämfört med de stillsamma 

mössen oberoende av simvastatinbehandling. Då det krävs vaskulära genresponser 

när ett mitokondrienätverk ökar så bedömdes sådana responser och 

simvastatinbehandlingen hade inga effekter på vaskulära genresponser på 

uthålligheten vid fysisk aktivitet.   
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Studie 6. Adding exercise training to rosuvastatin treatment: influence on serum 

lipids and biomarkers of muscle and liver damage (32) 

 

 

Studiens syfte var att bestämma effekten av statinbehandling och tillägg av träning 

på lipidprofilen, inklusive oxiderat lågdensitetslipoprotein samt nivåer av CK och 

ALAT som är biomarkörer för muskel- och leverskador. I denna studie 

randomiserades 31 patienter med hyperkolesterolemi till två olika grupper. Den ena 

gruppen bestod av åtta kvinnor och sju män och behandlingen omfattade fysisk 

aktivitet, from studievecka 10 tom studievecka 20, samt medicinsk terapi i form av 

rosuvastatin 10 mg dagligen under 20 veckors tid. Den andra gruppen bestod av åtta 

kvinnor och åtta män där behandlingen bestod av enbart rosuvastatin 10 mg dagligen 

under 20 veckors tid. Männen var i åldern 40-65 år, hade ett totalkolesterol> 200 

mg/dl och ett LDL-kolesterol>130 mg/dl och var fysiskt inaktiva. Kvinnorna var 45-

65 år och postmenopausala, skulle uppfylla samma kriterier angående totalkolesterol 

och LDL som männen samt vara fysiskt inaktiva. Det fanns även en kontrollgrupp 

bestående av åtta kvinnor och sju män vars totalkolesterol>200 mg/dl, LDL<160 

mg/dl och de var fysiskt aktiva. Kontrollgruppen fick ingen behandling för de hade 

ingen förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom enligt ”Adult Treatment Program III 

Guidelines”. Alla studiedeltagare hade ett BMI <35 kg/m2. Totalt rekryterades 49 

personer varav 46 av dessa fullföljde studien.  

 

Studiens exklusionskriterier var hjärtinfarkt, stroke, lever- och/eller njursjukdom, 

muskoskeletala eller ortopediska begränsningar, tecken på akut sjukdom, 

hypotyroidism, diabetes mellitus eller otillräcklig njurfunktion. Även behandling 

med läkemedel som är kända för att interagera med statiner exkluderades såsom 

cyklosporin, warfarin, gemfibrozil, andra lipidsänkande läkemedel m.fl. 

Inklusionskriterier för kontrollgruppen var träning minst tre dagar i veckan de 

senaste sex månaderna, uppskattningsvis ha en god till förstklassig VO2max, kvinnor> 

28 ml/[kg min] och män>35 ml/[kg min]. Rosuvastatin+ fysisk aktivitetsgruppen och 

rosuvastatingruppens deltagare fick ha en liten eller ingen regelbunden fysisk 

aktivitet de senaste sex månaderna och en rimlig till en mycket dålig VO2max, kvinnor 

<25 ml/[kg min] och män< 32 ml/[kg min]. 

 

Efter tio veckor fick gruppen rosuvastatin + fysisk aktivitet under tre dagar 

acklimatisera sig genom att dag ett lära sig rätt teknik för de olika övningar de skulle 

utföra, dag två skulle de ta fram sin maxvikt där de kunde göra åtta repetioner dvs 8-

RM (8 repetition max) i varje styrkeövning och dag tre skulle de ta fram sitt 1 RM 

dvs en repetition max i bröstpress, benpress och bencurls. Efter dessa tre dagar 

utförde gruppdeltagarna under ungefär 10 veckor (tre dagar per vecka), kombinerad 

uthållighets- och styrketräning. Uthållighetsträningen bestod av 20 min gång på 

löpband i 60-70% av hjärtfrekvenskapaciteten. Efter löpbandsträningen fick 

deltagarna utföra en serie med sex stretchövningar och därefter utföra två set med 

åtta styrketräningsövningar (70-80% av ett RM). I slutet av träningsperioden dvs 

efter 30 träningspass omvärderades åtta RM, ett RM och ett nytt VO2max beräknades.  
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Blodprover togs vid ”baseline”, efter 10 veckor och efter 20 veckor i samtliga 

grupper och deltagarna fick dagen innan provtagning följa en endagsdiet bestående 

av 50% kolhydrater, 35% fett och 15% protein. Deltagarna hade fastat på morgonen 

innan provtagning och det hade gått minst 72 timmar sen det senaste träningspasset.  

 

Serumnivåer av CK och ALAT mättes i både gruppen rosuvastatin + fysisk aktivitet 

och i enbart rosuvastatingruppen 0, 5 och 10 veckor efter insatt 

rosuvastatinbehandling. I rosuvastatin + fysisk aktivitet-gruppen gjordes dessa 

mätningar även 48 timmar efter det första och det femte träningspasset.  

 

Resultatet blev att kontrollgruppen hade en signifikant bättre VO2max jämfört med de 

andra grupperna (Figur 7). I rosuvastatin +fysisk aktivitet ökade den maximala 

syreupptagningsförmågan signifikant 29% ± 6% (p<0,0001). Muskelstyrkan ökade i 

samtliga styrkeövningar, åtta RM gick från 30% ± 4% till 57% ± 10% och för ett RM 

var siffrorna först 16% ± 3% för att sedan bli 20% ± 17%. CK-nivån hade ökat 48 

timmar efter första träningspasset jämfört med CK-värdet innan träningen. Fast 48 

timmar efter det femte träningspasset hade CK-nivån återgått till värdena vid 

”baseline”. Det maximala CK-värdet uppnåddes av en deltagare i rosuvastatin+ 

fysisk aktivitetgruppen med ett värde på 1076 U/L. Inget CK-värde överskred 10 

gånger över den normala gränsen, UNL (upper normal limit). Serum-ALAT-

koncentrationen ökade något i rosuvastatingruppen i mitten av studietiden jämfört 

med ”baseline” men värdena höll sig inom spannet för normala fysiologiska värden. 

Deltagarna i rosuvastatin+ fysisk aktivitetsgruppen rapporterade ömma, trötta och 

utmattade muskler men inte mer än vad som förväntades av deltagare i ett 

träningsprogram. Det var inget träningsprogram som missades pga. ömma, trötta och/ 

eller utmattade muskler.   
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Figur 7. Studiegruppernas VO2max vid vecka 0 och 

vid vecka 20 (P<0,0001 för R och kontroll, P<0,02  

för R+FA). Värdena är medelvärden ± SD. 

 

 

 

I tabell 7 visas en sammanställning av samtliga artiklar där endast den första artikelns 

resultat visar ev. interaktion mellan statiner och effekter av fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 7. Sammanställning av de artiklar som har studerats. 

Studie 

Publ

.år 

Studie

design Syfte Inklusionskriterier Exklusionskriterier Resultat 

Simvastatin impairs exercise 

training adaptations 
2013 RCT 

Avgöra om simvastatin hämmar 

träningsanpassningar 

25-59 år, BMI 26-39, 
stillasittande, fysisk aktivitet 

max 30 min /vecka de senaste 6 

mån, max 5% viktförändring de 
3 senaste mån, minst 2 av 5 

riskfaktorer för metabolt 

syndrom. 

Rökning, statiner, fibrater, resiner, nikotinsyra eller fiskolja, 

dosförändringar av mediciner de senaste 3 mån, 

hjärtkärlsjukdom, diabetes mellitus, thyroidea, cancer, HIV, 
AIDS, stegrande träningsstresstest, muskoskeletala eller 

begränsningar för löpbandgång. 

VO2max ökade med 10% i 

träningsgruppen medan gruppen 
bestående av träning + simvastatin 

ändrades inte VO2max från 

”baseline” till slut. 
Citratsyntasaktiviteten ökade i 

träningsgruppen och minskade i 

träning + simvastatingruppen. 
 

Statins and Exercise Training 

Response in Heart Failure 

Patients Insights From HF-
ACTION 

2016 RCT 

Bedöma om det finns 

behandlingsinteraktioner mellan 

statiner och effekten av fysisk 
aktivitet 

Stabil kronisk hjärtsvikt med en 

vänster ventrikulär EF på ≤35% 

Samsjuklighet, begränsningar i fysisk aktivitet, förhinder att 
uppnå målhjärtfrekvenser, kardiovaskulära ingrepp de senaste 

6 veckorna eller var planerade inom de närmsta 6 mån. 

Statiner interagerar inte negativt på 
fysisk aktivitets effekter på 

träningskapacitet eller livskvalitet. 

The Effect of Statins on 

Skeletal Muscle Function 
2013 RCT 

Bestämma förekomsten om 

statininducerade muskelbesvär 
och undersöka effekten av 

statiner på muskelprestanda och 

träningskapacitet 

Friska vuxna 

Cancer senaste 5 åren, ALAT>2 x UNL, kreatinvärde> 2 mg/l, 

onormala sköldkörtelhormonnivåer, kardiovaskulär sjukdom, 

ischemisk påverkan vid fysiskt test, diabetes mellitus, 
subjektiva muskelsjukdomar, fysiska begränsningar att utföra 

motionstest, graviditet, lipidsänkande läkemedel, läkemedel 

som påverkar skelettmuskler eller förändra 
statinmetabolismen.  

Det fanns inga skillnader i CK, 
ALAT, lipider eller D-vitamin 

mellan dem som hade fått myalgi 

jämfört med dem som icke hade 
symtom för myalgi i varken 

atorvastatin- eller i placebogruppen. 

Increases in Creatine Kinase 

with Atorvastatin Treatment 

are Not Associated with 

Decreases in Muscular 

Performance 

2013 RCT 

Undersöka om statininducerad 

kreatinkinasökning påverkar 

muskelprestation. 
 

Friska vuxna  

Det fanns inga skillnader mellan 

studiegrupperna när det gäller CK-

värdena vare sig vid ”baseline”, 

förändringar i CK eller de slutliga 

CK-värdena. 

Skeletal muscle metabolic 
adaptations to endurance 

exercise training are 

attainable in mice with 
simvastatin treatment 

2017 
Djur- 
försök 

Utvärdera i vilken utsträckning 

behandling med statiner 

förändrade träningskapacitet och 
skelettmusklers anpassningar till 

uthållighetsträningsträning. 

 

Möss, hanar, 8 veckor gamla  

Simvastatinbehandling påverkar 

inte fysiologiska anpassningar i 

utmattningstillstånd som har 
orsakats av uthållighetsträning hos 

möss.  

 

Adding exercise training to 

rosuvastatin treatment: 

influence on serum lipids and 

biomarkers of muscle and 

liver damage 

2009 RCT 

Bestämma effekten av 

statinbehandling och tillägg av 
träning på lipidprofilen, inklusive 

oxiderat LDL samt nivåer av CK 

och ALAT 
 

Männen 40-65 år, kvinnorna 

45-65 år och postmenopausala, 

samtliga totalkolesterol> 200 

mg/dl, LDL-kolesterol>130 

mg/dl, fysiskt inaktiva.  

Hjärtinfarkt, stroke, lever- eller njursjukdom, muskoskeletala 

eller ortopediska begränsningar, tecken på akut sjukdom, 
hypotyroidism, diabetes mellitus, otillräcklig njurfunktion, 

läkemedel som interagerar med statiner, andra lipidsänkande 

läkemedel.  
 

Statinbehandling påverkar inte CK- 

och ALAT-nivåerna. 



 

 
 

DISKUSSION 
 

 

Syftet med examensarbetet var att sammanställa vetenskapliga artiklar för att finna 

svar på om statiner påverkar effekten av fysisk aktivitet / musklernas funktion. Fem 

av sex studier som granskades i arbetet kunde inte påvisa några interaktioner mellan 

statiner och fysisk aktivitet/ muskelfunktion.  

 

Mikus et al. (studie 1 (27)) visade att simvastatin hämmade effekter av fysisk 

aktivitet såsom ökat VO2max och ökad citratsyntasaktivitet. Den fysiska aktiviteten 

övervakades av studiepersonalen på det aktuella gymmet i denna studie vilket var bra 

för det kan ha ökat compliance. Det var trots allt stillasittande personer med högt 

BMI som deltog så det kan även ha varit ett stöd att ha studiepersonalen med på 

gymmet då gymupplevelsen kan ha varit ny. Grupperna bestod av enbart fysisk 

aktivitet eller fysisk aktivitet + simvastatin vilket innebar att deltagarna var väl 

medvetna om de fick simvastatin eller inte. Simvastatindeltagarna kan 

undermedvetet ha presterat sämre pga. vetskapen om att de fick simvastatin och att 

studien gjordes för att undersöka om statiner försämrade effekter av fysisk aktivitet. 

Enligt Mikus et al. (studie 1 (27)) så var deras studie den första där enbart fysisk 

aktivitet jämfördes med fysisk aktivitet + simvastatin när det gäller både funktionella 

förändringar som VO2max och biokemiska förändringar som citratsyntasaktivitet. 

Detta tillsammans med vetskapen om att det bara var 37 personer som slutförde 

studien kan anses för ”tunt” och att fler studier krävs för att kunna dra slutsatser om 

simvastatin påverkar VO2max och citratsyntasaktiviteten.  

 

De sjukaste studiedeltagarna fanns i studien av Kelly et al. (studie 2 (33)) där 

inklusionskriteriet var stabil kronisk hjärtsvikt med en vänster ventrikulär EF på 

≤35%. I de andra studierna där deltagarna var människor hade antingen 

inklusionskriteriet friska vuxna eller exklusionskriteriet hjärtkärlsjukdom/ 

kardiovaskulär sjukdom mm. Det var vanligare att äldre män med högt blodtryck, 

ischemisk hjärtsjukdom och inopererad pacemaker en s.k. ICD (Automatisk 

implanterbar cardioverter defibrillator) använde statiner så grupperna var inte väl 

matchade för medelåldern blev högre i statingrupperna. Trots dessa faktorer så hade 

de liknande medicinering vid ”baseline” som patienter utan statinbehandling och det 

fanns inga bevis för att statiner påverkade effekten av fysisk aktivitet hos patienter 

med kronisk hjärtsvikt. Ev. interaktioner mellan statiner och fysisk aktivitet är av 

särskilt intresse för denna grupp då motion rekommenderas vid stabil kronisk 

hjärtsvikt med en vänster ventrikulär EF på ≤35% (40). Studien var stor och 

omfattade 2331 deltagare vilket ger mer trovärdighet till resultatet. En nackdel kan 

vara att deltagarna var ganska sjuka och att det därmed kan vara svårt att mäta 

effekter av fysisk aktivitet då begränsningarna att utföra fysisk aktivitet kan vara 

många. 

 

I studien av Parker et al. (studie 3 (30)) var studiepopulationen friska vuxna personer 

och av de 419 personer som deltog utvecklade 19 personer i atorvastatingruppen och 

10 personer i placebogruppen myalgi. Deltagarna i atorvastatingruppen fick 80 mg 
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atorvastatin per dag vilket är den högsta rekommenderade dagliga dosen och detta 

bör finnas i åtanke när ev. biverkningars prevalens utvärderas. Myalgin uppstod 

tidigare i atorvastatingruppen, efter en månad, jämfört med placebogruppens efter två 

månader och det var vanligare att myalgin uppstod hos äldre, friska och/ eller 

kvinnor (60% var kvinnor). Då det inte fanns andra skillnader som tex CK-, ALAT-

värden mm grupperna emellan så kan det ha funnits andra orsaker till att kvinnor 

drabbades i större utsträckning. Som tex att kvinnor kanske är mer känsliga för den 

typen av smärta eller att männen mer nonchalerar smärta. Det bör också nämnas att 

tio personer i placebogruppen uppfyllde studiekriterierna för myalgi som var; ny eller 

ökad muskelsmärta, kramper eller värk ej associerad till fysisk aktivitet, symtomen 

kvarstod i minst två veckor, om symtomen försvann inom två veckor efter att 

patienten hade slutat med studiens läkemedel och symtom återkom inom fyra veckor 

efter att läkemedlet återigen hade börjat användas. Deltagarna fick förfrågan om 

muskelsmärtor vid besöken vid ”baseline”, efter tre månader och efter sex månader 

och två gånger per månad via telefon och kan ha påverkats och ”inbillat” sig att 

muskelsmärta hade uppstått då fokus var på det. Så att ställa frågor om ev. uppkomst 

om smärtor är kanske inte tillförlitligt då smärtupplevelsen är så individuell.  

 

I denna studie (studie 3 (30)) utfördes dessutom olika styrkemätningar som den 

dominanta handens isometriska styrka i griprörelsen, armbågs- och 

knäextension/flexion- både isometrisk och isokinetisk styrka av knäuthålligheten. 

Just att det var flera olika styrkemätningar ökar studieresultatets trovärdighet.  

 

Statinassocierad myopati brukar definieras som att CK-värdet ska vara minst 10 

gånger högre än det högsta normalvärdet. I studien av Ballard et al. (studie 4 (31)) 

uppnådde två deltagare (båda i atorvastatingruppen) tillfälligt dessa CK-nivåer, den 

ena pga. ansträngande träning och den andra av okänd anledning. CK-nivåerna sjönk 

inom några dagar för båda deltagarna och det nämns inte att deras muskelfunktion 

eller prestation vid fysisk aktivitet skulle ha påverkats. Det fanns alltså inget 

samband mellan höga CK-värden och myalgi då endast tre personer uppfyllde 

studiekriterierna för myalgi och hade ett förhöjt CK-värde. Här bör också nämnas att 

deltagarna i atorvastatingruppen fick en daglig dos av atorvastatin på 80 mg vilket är 

den högsta rekommenderade dagliga dosen. 

 

Det går inte att utesluta att statiner ger muskelpåverkan då många användare har 

rapporterat det som biverkning men något som är intressant är att deltagarna med 

ökat CK-värde återfanns inte bara i atorvastatingruppen utan de fanns även i 

placebogruppen. Det är oklart varför CK-värdet ökar hos vissa men det kan vara 

genetiskt eller bero på den fysiska aktiviteten i sig. Detta gör att CK-värdet kanske 

inte är den optimala markören för att definiera olika statinassocierade 

muskelåkommor utan fokus kanske ska läggas på att hitta mer lämpade markörer 

innan avgörandet om statiner påverkar muskelfunktion och fysisk aktivitets effekter 

kan tas.  

 

William et al. (studie 5 (28)) studerade om simvastatin påverkade 

skelettmuskelanpassningar vid lågintensiv träning i möss. Till studiens fördel gjordes 
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det flera olika undersökningar såsom uthållighetsträning på löpband, bedömning av 

fotledens plantarflexorer för att undersöka skelettmusklers kontraktilitetanpassningar 

och uthållighet samt genuttryck för mitokondriell biogenes. Inget resultat i studien 

stödde hypotesen om att simvastatin skulle hämma skelettmusklers anpassningar till 

fysisk aktivitet. Nackdelar med denna studie var att grupperna bestod av endast sju 

eller åtta möss och att den bara pågick under sex veckors tid.  

 

Både William et al. (studie 5 (28)) och Mikus et al. (studie 1 (27)) undersökte 

citratsyntasaktiviteten och fick helt skilda resultat då den ena inte fann någon 

interaktion mellan statin och citratsyntasaktivitet medan den andra fann ett sådant 

samband. Skillnaderna mellan studierna var att i William et al. (studie 5 (28)) studie 

undersöktes möss under sex veckor med en simvastatindos som motsvarade ca 100 

mg simvastatin per dag för en människa som väger 60 kg och i Mikus et al. (studie 1 

(27)) studie undersöktes människor under 12 veckors tid med en daglig 

simvastatindos på 40 mg. Dosintervallet för simvastatin är 5-80 mg där 80 mg enbart 

rekommenderas vid svår hyperkolesterolemi som ökar risken för kardiovaskulära 

komplikationer (41). Intressant är att Mikus et al. (studie 1 (27)) fann interaktioner 

mellan simvastatin och effekter av fysisk aktivitet på en så låg dos som 40 mg 

dagligen då den högsta rekommenderade dosen är 80 mg och att William et al. 

(studie 5 (28)) inte fann några interaktioner mellan simvastatin och effekter av fysisk 

aktivitet trots att de använde en dos om 100 mg dagligen vilket är 20 mg mer än den 

högsta rekommenderade dagliga dosen som är 80 mg.  

 

Coen et al. (studie 6 (32)) konstaterade att rosuvastatin 10 mg inte påverkar CK-

nivån som är en biomarkör för muskelskada. Studien pågick under 20 veckors tid och 

endast 49 personer rekryterades vilket kan tyckas lite för mycket kan hända på 20 

veckor. Dock var det bara tre som föll bort så 46 personer fullföljde studien men det 

är ett litet antal och påverkar därmed studieresultatets tillförlitligt.  

  

Sammanfattningsvis så bör det finnas i åtanke att många av deltagarna i de olika 

studierna var stillasittande, hade högt BMI, blodfettsrubbningar och/ eller ett par 

riskfaktorer för metabolt syndrom vilket kanske kan påverka kroppens respons på 

fysisk aktivitet, metabolism mm oavsett statiners inblandning. 

 

Andra aspekter som kan ha gjort resultaten lite spretiga och inte riktigt jämförbara 

studierna emellan är att studierna använder sig av olika markörer för att mäta ev. 

interaktioner mellan statiner och effekter av fysisk aktivitet samt att den fysiska 

aktiviteten i studierna skiljer sig åt. Trots att biverkningarna skiljer sig åt i både typ 

och i prevalens så var det enbart Kelly et al. som jämförde olika statiner som 

atorvastatin, simvastatin samt pravastatin och fysisk aktivitet. Så val av statintyp och 

dosering skiljer studierna åt vilket också gör det svårt att jämföra studieresultaten.  

 

Även i Noyes et al. reviewartikel (22) går det att utläsa i resultatet att det fanns ingen 

koppling i någon av studierna mellan användning av statiner och motion, ökning av 

myalgi eller någon sänkning av prestationen (22).  
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Parker et al. (42) fann däremot olika resultat i deras reviewartikel (42) när det gäller 

statiners påverkan på muskelstyrka och aerob prestation. De skriver bla. om 

statinanvändare som hade en signifikant lägre muskelstyrka i benen efter 2,6 års 

behandling med statiner jämfört med kontrollgruppen vid uppföljning (42). Att de 

flesta av studierna som studerades i detta examensarbete inte kunde påvisa någon 

interaktion mellan statiner och effekter av fysisk aktivitet kan bero på att studiernas 

behandlingstid var betydligt kortare än 2,6 år. Parker et al. (42) skriver också att det 

finns studier som inte har kunnat påvisa att högdos statinbehandling har påverkat 

styrkan i handtag (griptag med handen), styrkan i överkroppen eller muskelstyrkan i 

benen (42). När det gäller aerob träningsprestation fann Parker et al. (42) att VO2max  

inte påverkades av statiner men att patienter med myopati hade en signifikant lägre 

VO2max vilket kan bero på att de var mer fysiskt inaktiva pga. myopatin (42). Parker 

et al. (42) sammanfattar resultaten med att statiners effekter på muskelstyrka och 

aerob träningsprestation är oklara (42) vilket stämmer väl överens med resultatet i 

detta examensarbete.  

 

 

 

SLUTSATS 
 

 

Detta examensarbete visar på att statiner inte påverkar effekter av fysisk aktivitet 

eller skelettmusklers funktion negativt. Det rapporteras trots allt biverkningar som 

påverkar skelettmusklerna och skulle pga. det även kunna påverka effekter av fysisk 

aktivitet negativt. Framtida forskning kanske kräver ett annat sätt att påvisa ett 

samband som andra mätmetoder, studiemarkörer etc.  
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