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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kolesterol är en viktig byggsten i våra celler. Kolesterol stabiliserar cellmembranen och 
används bland annat till syntesen av östrogen, testosteron, kortisol och vitamin D samt för att bilda 
gallsyror. Kolesterol syntetiseras i levern men tas även upp via kosten. Kolesterol transporteras i blodet 
med hjälp av olika lipoproteiner som t. ex. low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein 
(HDL). Höga värden av LDL och låga värden av HDL är kopplade till en ökad risk att drabbas av 
ateroskleros som i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar som t. ex. hjärtinfarkt. Syfte:  
Syftet med arbetet var att studera hur plasmakoncentrationen av LDL och HDL förändras vid olika dieter 
i kombination med statiner eller utan statiner samt se hur koncentrationerna förändras vid  
läkemdelsbehandling med statiner som monoterapi eller i kombination med ezetimib. Metod: Detta arbete 
är en litteraturstudie baserad på sju olika randomiserade kontrollerade studier sökta från databasen 
PubMed. I tre av studierna utvärderas kostens roll att sänka kolesterolet. I två studier behandlades 
patienter med atorvastatin som monoterapi eller med kombination av ezetimib. Två studier utvärderade 
om simvastatin ska tas på morgon eller kväll samt om simvastatin skall tas i kombination med LCHF-kost 
jämfört med simvastatin plus ezetimib i kombination med LCHF-kost. Resultat: Resultaten visar att 
viktreducering och kostomläggning har stor betydelse vid förhöjda nivåer av LDL samt vid låga nivåer av 
HDL. Resultaten visar även att statiner i kombination med ezetimib har störst effekt att sänka nivåerna av 
LDL och öka HDL-nivåerna. Av resultaten framgår också att kontrollerad frisättning av simvastatin har 
likvärdig effekt oavsett om de adminstreras morgon eller kväll. Slutsats: Denna litteraturstudie har visat 
att viktreducering och kost är ett bra och säkert tillvägagångssätt att få positiva effekter på HDL- och 
LDL-koncentrationerna. Statiner är förstahandspreparat vid blodfettsrubbningar och vid förhöjda 
kolesterolvärden och har en god effekt på kolesterol-nivåerna. För bästa resultat bör kost med låg andel 
kolhydrater kombineras med statiner och ezetimib.  
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Summary 
 
 
Background 
 
Cholesterol is an important part in our cells. Cholesterol stabilize cell membranes and 
is needed for the synthesis of estrogen, testosterone, cortisol, vitamin D and in the 
formation of bile acid. Cholesterol is synthesized in the liver but the body also absorbs 
cholesterol from the diet. The transport of cholesterol in the blood is taken care of by 
LDL and HDL. When the levels of LDL are increased and HDL are decreased there is 
an increased risk of developing atherosclerosis and cardiovascular diseases which are 
the main cause of death in the western countries.  
 
 
Purpose 
 
One of three different purposes of this presented study was to evaluate if the levels of 
low-density lipoprotein (LDL) and high-density lipoprotein (HDL) were changed when 
following different diets. The second purpose was to study the change in levels of LDL 
and HDL change after treatment with statins as monotherapy or in combination with 
ezetimibe. The third part of this study was to see how LDL and HDL were changed 
when different diets were combined with statins.  
 
 
Method 
 
This work was a literature study based on seven different randomized controlled trials 
that were found in the database PubMed. Three of the studies evaluated the role of the 
different diets when aiming at reducing the cholesterol levels. In two of the studies 
patients were either treated with atorvastatin as monotherapy or with atorvastatin plus 
ezetimib. The last two studies evaluated the use of simvastatin in combination with 
LCHF-diet as compared to the use of simvastatin plus ezetimib which were used in 
combination with a LCHF-diet.  
 
 
Results 
 
The results showed that weight reduction and the choice of a specific diet are important 
factors when aiming at a decrease in levels of LDL and an increase in levels of HDL. 
Moreover, results obtained also suggested that statins, when used in combination with 
ezetimibe, gave the largest effect and was found to decrease levels of LDL and increase 
levels of  HDL. According to the results, it may be concluded that the controlled release 
of simvastatin has an equivalent effect on these levels regardless if administered in the 
morning or in the evening. 
 
 
Conclusion 
 
The results obtained in this work suggest that weight reduction and eating according to 
a diet that consists of a low proportion of carbohydrates may be a good and safe 
approach to reduce the levels of  LDL and increase the levels of  HDL. Statins can be 
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considered to be the first alternative to treat dyslipidemia and should be used at 
elevated levels of cholesterol. To achieve the best result, an analysis of the selected 
literature in this work, suggest that a low-carbohydrate diet should be combined with 
the use of statins and ezetimibe.  
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Förkortningar 
 
Apo-proteiner - Apolipoprotein 
BMI - Body Mass Index  
CHD - Coronary heart disease (hjärt-och kärlsjukdomar) 
CoQ10 - Coenzym Q10  
FH - Familjär hyperkolesterolemi 
HDL - High-Density Lipoprotein 
HMG-CoA - 6-kol 3-hydroxi-3-metylglutaryl-coenzym A 
HMGCS - 3-hydroxy-3metylglutaryl-coenzym A 
IDL - Intermediate-Density Lipoproteins 
LCHF - Low Carbohydrate High Fat 
LDL - Low-Density Lipoprotein 
LPL - Lipoprotein lipas 
NO - Kväveoxid 
NPC1L1 - Niemann-Pick C1-Like 1 
RCT - Randomized controlled trail  
TG - Triglycerider 
TMO-VOO - Traditionell medelhavskost berikad med olivolja 
TMO-Nuts - Traditionell medelhavskost berikad med nötter 
VLDL - Very Low-Density Lipoprotein 
WHO - Världshälsoorganisationen  
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INTRODUKTION 
 
Högt kolesterol är inte en sjukdom men kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar om 
tillståndet inte behandlas. Det blir en hälsorisk när nivåerna blir för höga, så kallad 
hyperlipidemi eller om blodfetterna får fel sammansättning, dyslipidemi. Risken att 
drabbas av bl. a. hjärt- och kärlsjukdomar (CHD), ateroskleros och åderförkalkning ökar 
när nivåerna av blodfetter är höga (1). 
 
För att sänka totalkolesterolet, low-density lipoprotein (LDL) och triglycerider (TG) 
samt öka nivåerna high-density lipoprotein (HDL) utan farmakologisk behandling krävs 
livsstilsförändringar. Dessa förändringar är bl. a. viktminskning, mindre intag av 
kolhydrater, mättat fett samt ökad fysisk aktivitet. Farmakologisk behandling bör sättas 
in när livsstilsförändringar inte är tillräckligt (2). Statiner är första linjens behandling av 
dyslipidemi. Beräkningar som har gjorts har visat att för varje mmol/l som LDL-nivån 
reduceras minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 19 % (3). 
 
Läkemedelsverket ger riktlinjer för kolesterolnivåerna i blodet. Med hjälp av blodprov 
mäts totalkolesterolet, LDL, HDL och TG. Önskad nivå och mål vid behandling:  
Totalkolesterol <5,0 mmol/l  
LDL-kolesterol <3,0 mmol/l (4) 
 
 
Blodfettsrubbning 
 
Ärftlig form 
 
Det finns ärftliga former av blodfettsrubbningar, där bland annat familjär 
hyperkolesterolemi (FH) ingår. FH finns i heterozygot form och är vanligare än den 
homozygota formen med en prevalens på ca 0,2 - 0,5 %. Vid heterozygot sjukdom 
ligger kolesterolvärdet >8 mmol/l och kan leda till kardiovaskulära sjukdomar redan i 
40-års åldern. Båda formerna bör detekteras och behandlas tidigt (5).  
När det gäller höga nivåer av TG finns flera olika familjära former. Patienter som har ett 
triglyceridvärde >10 mmol/l lider av svår hypertriglyceridemi (6). 
 
 
Sekundär form  
 
Den sekundära formen av blodfettsrubbning ses ofta hos patienter med metabola 
rubbningar såsom diabetes, njursjukdomar, hypotyreos, nedsatt glukostolerans och 
leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som förknippas med blodfettsrubbningar är kostvanor, 
övervikt och alkohol (5). 
 
 
Diagnostik 
 
För att bedöma en patients lipidstatus bör prover tas på TG, HDL, LDL och total 
kolesterolmängd. Genom att använda Friedewalds formel kan LDL-nivån räknas ut. 
Friedewalds formel beräknas enligt följande:  
LDL = totalkolesterol – HDL – (0,45 x TG) 
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Formeln ska inte användas vid TG >4,5 mmol/l och då kan LDL-nivån analyseras direkt 
med hjälp av blodprov som ger ett mer tillförlitligt resultat. För värdering av hur stor 
risk patienten har att drabbas för sjukdomar som är förknippade med 
blodfettsrubbningar används ofta kvoten mellan LDL och HDL. Vilka gränserna är för 
en farmakologisk intervention beror på patientens allmänna hälsotillstånd (5). 
 
 
Kostens effekt på kolesterol och triglycerider 
 
Mängden mättat fett är den faktor som påverkar nivån av kolesterol mest där ett minskat 
intag sänker nivåerna av LDL. Hur mycket som sänks är individuellt och beror bl. a. på 
genetiska faktorer och hur stor kostförändringen är (5). Genom att byta ut mättat fett 
mot enkel- eller fleromättat fett kan nivåerna på LDL sänkas (7). Dagens riktlinjer för 
dieter är att begränsa intaget av mättat fett. Mättat fett medför en ökning av LDL och 
har tidigare vistats kunna ge en högre risk att drabbas av CHD. Viktigt är att påpeka att 
flera nya meta-analyser har kommit fram till att mättat fett inte är förenat med ökad risk 
att drabbas av CHD utan att det istället beror på storleken av LDL. Små och medelstora 
LDL-partiklar är mer associerat till ökad risk att drabbas av CHD än stora LDL-
partiklar (8). 
Det är inte bara LDL som påverkas via kosten utan även HDL och TG. För att få så stor 
ökning som möjligt av HDL samtidigt som sänkningen är som störst av TG krävs en 
kost med lågt intag av kolhydrater. Låg-kolhydratkost innebär obegränsat intag av fett, 
proteiner och antal kalorier.  
Även medelhavskost som består av grönsaker, nötter, olivolja och där det röda köttet är 
utbytt mot  kyckling och fisk har positiva effekter på HDL och TG (7). 
Marina fetter som omega 3 har ingen effekt på kolesterol-nivån men anses ha andra 
fördelaktiga effekter. Kolhydrater anses inte ha någon effekt på kolesterol-nivån men 
vissa fibrer, såsom havrefibrer och fibrerna i frukt och grönsaker har en 
kolesterolsänkande effekt (5). 
 
 
Alkoholens effekter 
 
Rimlig konsumtion av alkohol höjer HDL och har ingen inverkan på LDL-nivåerna. Ett 
stort intag av alkohol är förknippat med höga nivåer av TG (9).  
 
 
Fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet har bl. a. positiv effekt på blodfetterna. HDL-nivåerna ökar och 
nivåerna av TG minskar. Fysisk aktivitet, framförallt aerobisk träning är en fundamental  
faktor för att höja HDL och sänka TG (10). 
 
 
Behandlingsrekommendationer 
 
Till patienter med kranskärl-, cerebrovaskulär- eller aterosklerotisk kärl-sjukdom ska 
behandling med statiner erbjudas om det inte finns kontraindikationer eller problem 
med biverkningar. För patienter med hög risk att drabbas av kärlsjukdomar ska en 
bedömning av patientens totala risk göras och ofta erbjuds behandling med statiner. 
Detta gäller patienter med diabetes typ 2 och patienter med njursjukdomar (5). 
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Metabola syndromet 
 
Metabola syndromet är en sjukdom som finns världen över och ger en ökad risk för 
sjuklighet och dödlighet. I patofysiologin spelar det viscerala fettet en stor roll vid 
utveckling av dyslipidemi (11).  
 
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) 2005 definieras metabola syndromet med 
nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2. Dessutom krävs två eller flera komponenter 
av 

• Midja-stusskvot >0,85 hos kvinnor och >0,90 hos män eller ett BMI ≥30 kg/m 
• TG ≥1,7 mmol/l 
• HDL <1,0 för kvinnor och <0,9 mmol/l för män 
• Blodtryck >160/90 mm Hg eller läkemedelsbehandling för högt blodtryck  
• Mikroalbuminuri >20 µg/min (12). 

 
Övervikt är den största orsaken att drabbas av metabola syndromet där de ingående 
komponenterna var och en för sig ökar risken att drabbas av CHD (13). Fysisk 
inaktivitet och dålig kondition är en bidragande orsak till metabola syndromet (12).  
 
 
Prevalens  
 
Fetma och övervikt ökar både hos barn och vuxna. Midjemåttet har ökat mer än vikten. 
År 2007 var hälften av Sveriges vuxna befolkning överviktig det vill säga hade ett body 
mass index (BMI) >25 (överviktig) och 10 % hade ett BMI på >30 (fetma). Detta är en 
fördubbling sedan 1980-talet. Metabola syndromet ökar över hela världen. Även i 
länder som har haft en traditionellt låg sjuklighet och dödlighet i koronarsjukdom ökar 
metabola syndromet (12). 
 
 
Behandlingsrekommendationer 
 
Metabola syndromet kan proaktivt förhindras med hjälp av regelbunden måttlig intensiv 
fysisk aktivitet i minst 30 minuter fem till sju dagar i veckan. Kombinerad träning som 
konditionsträning och styrketräning rekommenderas. Med måttlig intensiv fysisk 
aktivitet menas lätt andfåddhet, pulsökning och individen blir varm och eventuellt 
svettig (12). Förstahandsbehandling vid metabola syndromet är viktreducering och diet 
med lågt innehåll av mättade fetter och kolesterol (11). 
Studier visar att regelbunden motion hos överviktiga personer och/eller med bukfett 
markant minskar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar än hos personer som är 
överviktiga och/eller med bukfett och är inaktiva (12). 
 
 
Fetma 
 
Fetma innebär att fettdepåerna i kroppen har ökat så pass mycket att hälsan riskeras. För 
att definiera fetma används BMI som är ett mått på kroppsvikten i relation till 
kroppslängden och mäts i kg/m2, se tabell I. BMI = kroppsmassan i kg/längden i m2. 
BMI säger inget om hur fettet är fördelat på kroppen eller något om 
kroppsammansättningen. Det abdominella fettet ger mer ökad risk att drabbas av olika 
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sjukdomar t. ex. insulinresistens, högt blodtryck och ohälsosamma blodfetter än det 
femoro-gluteala fettet.  
Enligt WHO är fetma en icke smittsam samhällsförvärvad sjukdom som hänger ihop 
med samhällets struktur. En studie från 2013 visar att 19 % av Sveriges befolkning har 
ett BMI >30 vilket klassas som fetma. Fetma ökar i alla samhällsklasser dock märkes en 
tydlig tendens att fetma ökar i samhällsklasser där socioekonomin är lägre (14).  
 

Tabell I. Klassifikation på BMI hos vuxna. 

BMI (kg/m²) Klassifikation 
<18,5 Undervikt 
18,5 – 24,9 Normalvikt 
25,0 – 29,9 Övervikt 
30,0 – 34,9 Fetma 
35,0 – 39,9 Svår fetma 
>40 Extrem fetma 
Notera: BMI, body mass index 

 
 
Hjärt- och kärlsjukdom  
 
Risken att drabbas av CHD ökar med högre BMI. För ökad risk att drabbas av CHD 
ligger gränsen för män på 27 kg/m2 och för kvinnor 25 kg/m2 (14). Med fetma ökar 
även risken att drabbas av bl. a. hjärtsvikt, rytmstörningar, plötslig död, trombos och 
stroke. Detta beror oftast på högt blodtryck, insulinresistens eller lipidrubbningar. Det 
viscerala fettet är knutet till höga nivåer av TG, sänkta HDL-nivåer och en ökning av 
täta LDL-partiklar (15). 
 
Dödsorsaken i Europa innan 75 års ålder är främst CHD, där ligger prevalensen på 42 % 
av kvinnorna och 38 % av männen. Dödligheten i CHD har i Sverige mer än halverats 
under de senaste decennierna. Förbättringen beror främst på bättre folkhälsa men även 
bättre terapi. Trots halveringen är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige (16). 
 
Med primärprevention menas att förebygga uppkomsten av sjukdomar och skador hos 
friska människor (17). Sedan 1980-talet har koronarsjukdomar minskat med mer än 50 
%. Denna minskning beror främst på att andelen rökare har minskat och att blodtryck 
och kolesterolhalterna har sjunkit. En liten andel av minskningen beror på medicinering 
(16). 
 
 
Kolesterol 
 
Syntesen av kolesterol sker i levern och är komplex. Syntesen involverar fler än 30 
olika reaktioner och använder mer än 15 olika enzymer. Generellt kan syntesen delas 
upp i två steg.  
Första steget: kondensation av isoprenoid-enheter vilket ger 30-kolmolekylen squalen. 
Andra steget: Involverar cyklisering av squalen till lanosterol vilket slutligen omvandlas 
till kolesterol.  
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Syntesen börjar med en bildning av 6-kol 3-hydroxi-3-metylglutaryl-coenzym A 
(HMG-CoA) från en molekyl av acetyl-CoA och en molekyl från acetoacetyl-CoA som 
katalyseras från enzym 3-hydroxy-3-metylglutaryl-coenzym A-syntas (HMGCS). 
Membranbundna enzymet 3-hydroxy-3-metylglutaryl-coenzym A-reduktas omvandlar 
HMG-CoA till mevalonat (18), se figur 1.  
 
Kolesterol är en viktig byggsten i cellerna där det stabiliserar bl. a. cellmembranet (19). 
Kolesterol används också i syntesen av hormonerna östrogen, testosteron, kortisol och 
vitamin D samt när gallsyror bildas (20). Kolesterolsyntesen hämmas när absorptionen 
av kolesterol från kosten ökat. Kolesterol har en negativ feedback på syntesen och 
hämmar enzymet HMG-CoA-reduktas (19), se figur 1.  
 

 
 

Figur 1. Schematisk bild på kolesterolsyntesen och negativ feedback. Omarbetad bild (21). 

 
Kolesterol är beroende av lipoproteiner som transporterar kolesterol och lipider i blodet. 
Lipoproteiner består av en kärna av TG och kolesterolestrar. Ytskiktet består av 
fosfolipider, fritt kolesterol och apolipoprotein (apo-proteiner). Apo-proteiner binder till 
specifika receptorer på levern, i blodet och på andra vävnader. Lipoproteiner skiljer sig 
åt i storlek och densitet. Det finns fyra huvudklasser av lipoproteiner:  
HDL-partiklar 7-20 nm i diameter med apoA1 och ApoA2. 
LDL-partiklar 20-30 nm i diameter med apoB-100. 
Very-low-density lipoprotein, VLDL-partiklar 30-80 nm med apoB-100. 
Kylomikroner 100-1000 nm med aopB-48 (20).  
HDL bildas i tunntarmen och i levern (22). HDL-partikeln tar upp överskottet av 
kolesterol och TG från blodet och från andra vävnader för vidare transport till levern 
som utsöndrar kolesterolet till gallan, omvandlar det till gallsalter eller lagrar in det i 
VLDL. HDL är känt som det goda kolesterolet. Östrogen sänker LDL och höjer HDL 
vilket förklarar att kvinnor innan menopaus har lägre risk än män att drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar (19). Alkohol i måttliga mängder höjer nivån på HDL (20). 
Livsstilsförändringar såsom regelbunden motion, kostförändringar, rökstopp och 
viktreducering ökar HDL samt minskar även risken att drabbas av CHD (22). 
Viktminskning och fysisk aktivitet kan även minska LDL-nivåerna i kroppen. LDL är 
ett lipoprotein som innehåller ca 45 % kolesterol och transporterar kolesterol till olika 
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celler och vävnader i kroppen. LDL tas upp av levern med hjälp av LDL-receptorer som 
känner av ytproteinerna på partikelns utsida (20).  
LDL kallas ofta för det dåliga kolesterolet på grund av att höga koncentrationer i 
artärväggen kan leda till hjärtattacker (19). Statiner är den mest effektiva terapin idag 
för att sänka nivåerna av LDL (23). 
Viktreducering, kostomläggning och ökad mängd fysisk aktivitet är första åtgärden även 
vid hypertriglyceridemi. Snabba kolhydrater bör ersättas med kolhydrater som har lågt 
glykemiskt index. Även marina fetter minskar TG-nivåerna. TG består av glycerol plus 
tre fria fettsyror och syntetiseras i levern. TG finns i blodet och i fettvävnader. För att 
mäta TG bör provet tas fastande. Ett högt värde på TG är förknippat med övervikt och 
insulinresistens. Normalvärde för TG är <2 mmol/l (24).  
 
Totalkolesterol är en benämning som omfattar HDL, LDL och andra blodfettsämnen 
som bland annat VLDL och intermediate-density lipoproteins (IDL) (25). 
 
Varje lipoproteinklass har en viktig roll i lipidtransporten som delas upp i den exogena, 
endogena vägen samt omvänd kolesterol transport. I den exogena vägen absorberas TG 
och kolesterol från tarmen till kylomikroner med hjälp av transportproteinet NPC1L1. 
Via lymfsystemet tar sig kylomikronerna till blodet, vidare till kapillärerna och till 
fettvävnaden. Lipoprotein lipas (LPL) hydrolyserar TG varefter vävnaden tar upp fria 
fettsyror och glycerol. Kylomikronen kallas nu för kylomikronrest och innehåller 
förestrat kolesterol. Kylomikronresten binder till leverns receptorer. Leverns receptorer 
detekterar ytproteinerna på kylomikronen och via endocytos frigörs kolesterolet. 
Kolesterolet lagras, oxideras till gallsyra, utsöndras ofiltrerat till gallan eller ansluter till 
den endogena vägen (20). 
Endogena vägen transporterar kolesterol och syntetiserade TG från levern i VLDL till 
muskler och fettvävnad. LPL hydrolyserar TG på samma sätt som är beskrivet för den 
exogena vägen men i detta fall omvandlas VLDL sakta till LDL via IDL. Receptorerna 
på endotelcellerna känner av ytproteinerna på LDL och via endocytos tas kolesterolet 
upp i perifera vävnader. HDL som har bildats i levern transporterar tillbaka kolesterolet 
från vävnaden till VLDL och vidare till LDL. Receptorer på levern känner av 
ytproteinet på LDL och via endocytos gör sig levern av med kolesterolet (20). HDL 
transporterar även överskott av kolesterol direkt till levern, vilket kallas för omvänd 
kolesterol transport (26).  
 
Höga nivåer av kolesterol är farligt när koncentrationen av LDL är hög och HDL är låg. 
Höga nivåer av LDL kan leda till ateroskleros som är en viktig faktor bakom ischemisk 
hjärtsjukdom. Detta är en komplex process som bl. a. är ett kronisk inflammatoriskt svar 
på oxiderat LDL i artärens väggar. LDL, är rikt på kolesterol och kolesterolestrar, som 
när det oxiderar är giftigt för artärernas väggar. Detta leder till en ackumulering av 
kolesterol i blodkärlen och bildar aterosklerosiska plack som tillslut leder till 
förträngningar i blodkärlen. (27). 
 
 
Läkemedelsbehandling 
 
Statiner 
 
Mer än 200 miljoner människor använder statiner världen över. De flesta patienter 
tolererar statiner väl även om en stor oro finns över biverkningar förknippade med 
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statiner. Studier visar att statiner leder till minskning av hjärtinfarkter, stroke och 
dödsfall i både primär och sekundär prevention (28). 
Statiner administreras oralt (29). Statiner är första linjens behandlingsval vid höga 
nivåer av LDL och/eller TG. Verkningsmekanismen för statiner är att det hämmar det 
hastighetsbestämmande enzymet HMG-CoA-reduktas i kolesterolsyntesen. HMG-CoA-
reduktas hämmar omvandling av HMG-CoA till mevalonsyra och kolesterol bildas ej. 
Med minskad kolesterolsyntes uppregleras LDL-receptorerna på levern vilket ökar LDL 
upptaget från plasman till levercellerna (20), se figur 2.  
Statiner reducerar LDL och TG samt höjer nivåerna lite grann av HDL (22). Statiner 
kan även ha verkningsmekanismer som är antiinflammatoriska och 
endotelstabiliserande, vilka skulle kunna vara med och förklara den fördelaktiga 
effekten som statiner har på aterosklerosprocessen (28). 
Det finns studier som visar att HMG-CoA-reduktas hämmare har stor positiv effekt på 
morbiditet och mortalitet (20, 30). 
Metabolism: De flesta statiner går via första passage metabolismen, där den systemiska 
biotillgängligheten ligger på 5-30 % av administreringsdosen.  
 

 
 

Figur 2. Schematisk bild var statiner hämmar kolesterolsyntesen. Omarbetad bild (31). 

 
 
Simvastatin 
 
Simvastatin är en prodrug som metaboliseras i levern till dess aktiva form (20). 
Simvastatin är en potent hämmare av HMG-CoA-reduktas. Läkemedlet minskar 
normala och förhöjda nivåer av LDL (5). Simvastatin har en halveringstid på 12 timmar 
och tas på kvällen med en dos mellan 5-80 mg (31). Biverkningar som kan förekomma i 
samband med simvastatin är bl. a. förstopping, buksmärtor, förhöjda leverenzym och 
huvudvärk (29).  
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Atorvastatin 
 
Atorvastatin är en kompetitiv selektiv hämmare av HMG-CoA-reduktas vilket sänker 
plasmanivåerna av kolesterol. Antalet LDL-receptorer på levercellens yta uppregleras 
och resultatet blir ett högre upptag och nedbrytning av LDL i levern (5). Atorvastatin 
har en halveringstiden på 20 timmar (31). Dosen anpassas inviduellt och beror på hur 
höga LDL-nivåerna är (29). I figur 2 visas strukturformlerna för simvastatin och 
atorvastatin.  
 
 

 
 

Figur 3 Strukturformel  för simvastatin och atorvastatin (Wikipedia public domän). 

 
 
Biverkningar 
 
Biverkningar som kan förekomma av simvastatin och atorvastatin är bl. a. myalgi, 
gastrointestinala störningar, förhöjda leverenzymnivåer i plasma, sömnlöshet och utslag. 
Allvarliga biverkningar som rabdomyolys och angioödem är sällsynta (20). 
 
 
Ezetimib 
 
Ezetimib tillhör gruppen azetidinon-kolesterolabsorptionshämmare och används som ett 
tillägg till statiner. Ezetimib hämmar kolesterolets absorption från duodenum genom att 
blockera transportproteinet Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1) utan att blockera 
upptaget av fettlösliga vitaminer, TG och gallsyror. Ezetimib administreras oralt och 
absorberas i tarmepitelceller (20). Ezetimib har lång halveringstid, ca 22 timmar, och tas 
en gång per dag med dosen 10 mg enligt FASS (29). För strukturformel se figur 4. 
 
Biverkningarna är få men kan vara buksmärta eller diarré. Rapporter har även kommit 
på utslag och angioödem (20). 
 

 

Figur 4. Strukturformel  för Ezetimib (Wikipedia public domän). 
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Kosttillskott 
 
Nedanstående ämnen redovisas eftersom de ingår i kosttillskotten som används i studie 
2 (32). 
 
 
Monakolin K 
 
Monakolin K är en statin-liknande molekyl som till viss del hämmar HMG-CoA 
reduktas, se figur 5 (11). Monakolin K utvinns ur rött jäst ris som är fermenterat med 
Monascus purpureus som ger riset den röda färgen. Genom jäsningen bildas 
monakolinföreningar. Monakolin K är struktuellt identisk med lovastatin (33). 
Affiniteten som monakolin K har till HMG-CoA-reduktas är cirka 2000 gånger högre 
än det kolesterol som kroppen producerar själv. En metaanalysstudie har gjorts på 13 
randomiserade placebokontrollerade studier på totalt 804 patienter. Studien visade 
signifikanta förbättringar i lipoproteinprofilen jämfört med placebo (2).  
Europeiska säkerhetsmyndigheten har angett att det finns ett samband mellan 
konsumtionen av monakolin K från rött jäst ris och att LDL-kolesterolhalten i blodet 
hålls på normala nivåer. Detta samband har observerats hos patienter med metabola 
syndromet, dyslipidemi, överviktiga och hos personer som är intoleranta mot statiner 
samt hos äldre personer (11). Biverkningarna är väldigt få men det finns en studie som 
visar att monakolin K är associerat med myalgi och förhöjda värden av kreatinkinas 
(34). 
 
 

 
 

Figur 5. Strukturformel  för monakolin K (Wikipedia public domän). 

 
 
L-arginin 
 
L-arginin används till syntesen av kväveoxid (NO) (20). Flera studier har visat att L-
arginin som supplement ökar NO-syntesen samt hämmar aterosklerosprocessen och 
leukocyters adhesion i hyperkolesterolemi. NO har antiaterogena egenskaper och vid 
ateroskleros minskar NO i endotelcellerna (35).  
 
 
Coenzym Q10  
 
Coenzym Q10 (CoQ10)  är en antioxidant som syntetiseras naturligt i kroppen via 
kolesterolsyntesen eller kan tas som kosttillskott. CoQ10 har stor betydelse i 
energiproduktionen, där det verkar som elektronbärare i mitokondrierna samt som ett 
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coenzym i mitokondriernas enzymer. Flera studier har visat att brist på CoQ10 är 
associerat med CHD (36). 
Även hos personer med hyperkolesterolemi är låga nivåer av CoQ10 associerat med 
ökad styvhet hos artärerna. Detta kan förbättras med kosttillskott av CoQ10 (11). 
 
 
Askorbinsyra eller C-vitamin 
 
Askorbinsyra finns naturligt i frukt och grönsaker, framförallt i kiwi, citrusfrukter, 
mogen paprika och svarta vinbär. Askorbinsyra framställs ofta syntetiskt och används 
som antioxidationsmedel men kan även användas som näringsämne, C-vitamin (37).  
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SYFTE 
 
Syftet med arbetet var att studera hur plasmakoncentrationerna av LDL och HDL 
förändras med statiner som monoterapi eller i kombination med ezetimib samt 
undersöka hur nivåerna av LDL och HDL ändras när olika dieter följs i kombination 
med statiner eller utan statiner. 
 
Läkemedlet simvastatin valdes på grund av att det är ett väl beprövat läkemedel. 
Atorvastatin valdes för att det är det mest använda statinläkemedlet i Sverige (38). 
Ezetimib valdes på grund av att det är ett vanligt tillägg till statiner (5). När det gäller 
kosten valdes LCHF och medelhavsdiet pga. att det är omdiskuterat och högaktuellt i 
Sverige. Kosttillskott valdes pga. att det är enkelt och lätt att ta tillsammans med mat.  
 
 
FRÅGESTÄLLNING 
 
Har kost och statiner var för sig eller i kombination någon effekt på LDL och HDL? 
 
 
METOD 
 
Examensarbetet är en litteraturstudie baserad på randomiserade kontrollerade 
vetenskapliga artiklar (RCT). Sökningar gjordes via PubMed vid fyra olika tillfällen.  
En sammanfattning av studierna visas i tabell II och III. 
 
Artiklarna som studerade olika dieter med inriktning att sänka kolesterolet med 
betoning på LDL söktes fram på olika sätt vid två olika tillfällen 2018-12-17 och 2018-
12-19. Båda sökningar hade begränsningarna RCT, fem år, engelska, människor och 
vuxna över 19 år. 
När sökning gjordes med ordet LCHF hittades tre artiklar. Sökning med Mediterranean 
diet HDL gav 21 artiklar, och sökorden food hypercholesterolemia LDL lowering gav 
30 artiklar. Sammanlagt gav dessa sökningar 54 träffar varav tre artiklar valdes ut med 
inklusionskriterierna BMI >30, vuxna och sänkning av LDL. Exklusionskriterierna var 
diabetes typ 2, hjärtsjukdom och högt blodtryck, se tabell II. 
 
Artiklarna som studerade atorvastatin som monoterapi eller i kombination med ezetimib 
söktes 2018-12-19 ut med hjälp av sökorden atorvastatin and ezetimibe plus atorvastatin 
therapy. Begränsningar gjordes på RCT, 10 år, människor och artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska. Antal artiklar som hittades var 38 stycken. När artiklar som 
innefattade diabetes, kroniska njursjukdomar och HIV exkluderades återstod sju 
stycken. Dessa sju abstrakt lästes och av dessa valdes två artiklar ut, se tabell II. 
 
Artiklarna som studerade simvastatin som monoterapi söktes ut vid två olika tillfällen 
med begränsningana  RCT, 10 år, vuxna människor och att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska. I sökningarna, som gjordes 2019-02-05 med sökorden simvastatin 
monotherapy diet, hittades fem artiklar varav en artikel valdes ut.  
Ytterligare en sökningen gjordes med sökorden: efficacy, simvastatin, placebo och LDL 
och 19 artiklar hittades varav en valdes ut.  
Artiklar som exkluderades var de som innehöll sjukdomarna stroke, njursjukdomar samt 
andra läkemedel än de i syftet, se tabell III. 



  
 

12 

RESULTAT 
Tabell II. Sammanfattning av studierna 1 till och med 7. 

 
Studie Syfte Deltagare Kost- / 

läkemedels- 
behandling 

Resultat  

A 12-week low-
carbohydrate, high-fat diet 
improves metabolic health 
outcomes over a control 
diet in a randomized 
controlled trial with 
overweight defence force 
personnel (39). 
  

Att jämföra 
effekterna av 
LCHF-diet med 
konventionell 
kost avseende 
viktnedgång. 

41 stycken 
randomiserades 
varav 26 stycken 
avslutade studien. 
12 veckor. 

LCHF jämfördes 
med 
konvensionell 
kost. 

LCHF, 
LDL: +10,05 
mg/dl 
HDL: +8,51 
mg/dl 
 
Kontroll, 
LDL: -7,35 
mg/dl 
HDL: -1,16 
mg/dl 

LDL-cholesterol lowering 
effect of a new dietary 
supplement: an open 
label, controlled, 
randomized, cross-over 
clinical trial in patients 
with mild-to-moderate 
hypercholesterolemia 
(32).  

Att bedöma 
lipidsänkning och 
säkerhet med 2 
olika kosttillskott 
avseende 
förändring i LDL. 

30 deltagare screenades 
varav 20 valdes ut och 
19 fullföljde.  
20 veckor 

2 olika 
kosttillskott. 

Argicolina, 
LDL: -40 mg/dl 
(p<0,0001) 
HDL: +1,4 mg/dl 
 
Normolip, 
LDL: -36,4 
mg/dl 
(p<0,0001) 
HDL: +2,6 mg/dl 
(p<0,01)  

Mediterranean Diet 
Improves High-Density 
Lipoprotein Function in 
High-Cardiovascular-Risk 
Individuals  (40). 
  

Att jämföra tre 
olika dieter 
avseende 
förändringen i 
HDL. 

296 deltagare. 
52 veckor. 

Kost med låg 
fetthalt jämförs 
med 
medelhavsmat 
berikad med 
olivolja eller 
nötter. 

TMO-VOO, 
LDL: +2,45 
mg/dl 
HDL: -1,12 
mg/dl 
 
TMO-Nuts, 
LDL: -0,24 
mg/dl 
HDL: -0,99 
mg/dl 
 
Låg-fettkost, 
LDL: +7,22 
mg/dl 
(p=0,019) 
HDL: -0,18 
mg/dl  

Efficacy and Safety of 
Ezetimibe Added on to 
Atorvastatin (40 mg) 
Compared With 
Uptitration of 
Atorvastatin (to 80 mg) in 
Hypercholesterolemic 
Patients at High Risk of 
Coronary Heart Disease  
(41). 

Att mäta 
procentuella 
ändringen i LDL 
efter sex veckors 
behandling från 
studiens början 
med avseende på 
procentuella 
förändringen i 
LDL. 

579 patienter med 
hyperkolesterolemi och 
högt LDL-värde. 
6 veckor 

Atorvastatin 40 
mg/dag plus 
ezetimib 10 
mg/dag eller till 
atorvastatin 80 
mg/dag. 

A40 + E10 
LDL: -27 %  
A80 
LDL: -11 % 
(p<0,001) 
 
A40 + E10 
HDL: 0 % 
A80 
HDL: -1 %  
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Safety and Efficacy of 
Ezetimibe Added to 
Atorvastatin Versus Up 
Titration of Atorvastatin 
to 40 mg in Patients >65 
Years of Age (42).  

Att mäta 
procentuella 
förändringen i 
LDL efter 6 
veckor och HDL 
efter 12 veckor.  

1053 patienter med hög 
riska att drabbas för 
hjärt- och 
kärlsjukdomar. 
12 veckor 

Ezetimib 10 mg 
+ atorvastatin 10 
mg per dag eller 
Atorvastatin 20 
mg/dag. 

A10 + E10 
LDL: -27 % 
A20 
LDL: -13 % 
(p<0,001) 
A10 - E10 
HDL: +3 % 
A20 
HDL: +1 %  

Efficacy and Safety of 
Morning Versus Evening 
Dose of Controlled-
Release Simvastatin 
Tablets in Patients With 
Hyperlipidemia: A 
Randomized, Double-
Blind, Multicenter Phase 
III Trial (43).  

Att jämföra 
effektiviteten och 
toleransen mellan 
morgon- och 
kvällsdoser av 
simvastatin med 
avseende på 
procentuella 
förändringen i 
LDL. 
  

132 patienter med 
hyperkolesterolemi. 
8 veckor. 

Simvastatin 20 
mg/dag och 
placebo. 

 Morgondos, 
LDL: -36 % 
(p<0,001) 
HDL: 11 % 
 
Kvällsdos, 
LDL: -38 % 
(p<0,001) 
HDL: 12 %  

Efficacy of cholesterol 
uptake inhibition added to 
statin therapy among 
subjects following a low-
carbohydrate diet: A 
randomized controlled 
trial (44). 
  

Testa om låg-
kolhydratkost 
med simvastatin 
plus ezetimib ger 
större effekt än 
låg-kolhydratkost 
med endast 
simvastatin på 
LDL-kolesterolet 
avseende 
förändring av 
LDL.  

58 patienter med BMI 
mellan 25-45 och 
måttligt förhöjda LDL-
nivåer. 
8 veckor. 

Simvastatin 20 
mg/dag eller 
simvastatin 20 
mg/dag plus + 
ezetimib 10 
mg/dag. 

Sim, 
LDL: -32 mg/dl 
HDL: » -2 mg/dl 
 
Sim + E 
LDL: -60 mg/dl 
HDL: » +1 mg/dl 
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Studie 1 
 
A 12-week low-carbohydrate, high-fat diet improves metabolic health outcomes over a 
control diet in a randomized controlled trial with overweight defence force personnel 
(39). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att jämföra effekterna av LCHF-diet med konventionell kost. 
Jämförelser gjordes på bl. a. viktminskning, LDL, HDL och TG (39). 
 
 
Studiens upplägg 
 
Studien utfördes i Nya Zeeland och frivillig personal som var överviktiga och som 
arbetade inom försvarsmakten studerades under en 12-veckorsperiod. Deltagarna fick 
föra kostdagbok under tre dagar (två veckodagar och en helgdag). Kostdagboken låg till 
grund för kvantiteten kolhydrat. Personer som redan åt ≤250 g eller hade ett BMI på 
≤25 exkluderades. Totalt randomiserades 41 deltagare till antingen LCHF eller till 
konventionell kost (kontrollgruppen) med hög andel kolhydrater och låg fetthalt. 
Deltagarna uppmanades att fortsätta med motion. Kontrollgruppen deltog i workshops 
där de fick lära sig att välja rätt livsmedel och använda lite fett i matlagning. Deltagarna 
i LCHF-gruppen fokuserade på en måttlig nivå av kolhydratsrestriktion. Mat som 
raffinerat socker, snabbmat och spannmål var förbjudet. Alla deltagare var försedda 
med information och resurser för support under 12 veckor. Kontrollgruppen 
uppmanades att besöka två olika webbsidor där riktlinjer för mat och livsmedel fanns. 
LCHF-gruppen hänvisades till en specialdesignad websida för val av livsmedel och 
information om mat. Av dessa 41 deltagare slutförde 26 stycken studien.  
Primära utfallsvariabeln var viktnedgång och de sekundära utfallsvariablerna var 
förändringar i HDL, LDL, TG (39). 
 
 
Resultat 
 
Nivåerna på LDL och HDL ökade för gruppen som åt LCHF. För kontrollgruppen 
minskade nivåerna för LDL och HDL något. Resultatet av studien visar en 
sammanställning av 26 deltagare som slutförde studien, se tabell III (39). 
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Tabell III. Sammanställning av resultat från start till studiens slut med omräknat värde av mmol/L till 
mg/dl. 

 LCHF, n=14 Kontrollgrupp, n=12 
  Startvärde Vecka 12 Startvärde Vecka 12 
Vikt (kg) 96,2 ± 13,3 90,7 ± 11,8 94,8 ± 11,8 92,8 ± 12,2 
HDL (mmol/L) 1,09 ± 0,26 1,31 ± 0,40 1,16 ± 0,25 1,13 ± 0,30 
HDL (mg/dl)* 42,08 ± 10,04 50,58 ± 15,44 44,79 ± 9,65 43,63 ± 11,58 
LDL (mmol/L) 2,98 ± 0,7 3,24 ± 1,04 3,12 ± 0,76 2,93 ± 0,65 
LDL (mg/dl)* 115,06 ± 27,03 125,10 ± 40,31 120,46 ± 29,34 113,13 ± 25,10 
TG (mmol/L) 1,38 ± 0,55 1,01 ± 0,38 1,59 ± 0,69 1,35 ± 0,62 
TG (mg/dl)* 122,12 ± 48,67 89,38 ± 33,63 140,71 ± 61,06 119,47 ± 54,87 
     
Notera: LCHF, low carbohydrate high fat; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; TG, 
triglycerider. 
     
* Konverterat mmol/L till mg/dl med värde 0,0259 för HDL, LDL och värdet för TG 0,0113 (45).  

 
 
Studie 2 
 
LDL-cholesterol lowering effect of a new dietary supplement: an open label, controlled, 
randomized, cross-over clinical trial in patients with mild-to-moderate 
hypercholesterolemia (32). 
 
 
Syftet 
 
Syftet med studien var att bedöma lipidsänkning och säkerhet med kosttillskott av 
monakolin K, L-arginin, koenzym Q10 och askorbinsyra benämnt Argikolina (A 
testprodukt) jämfört med kommersiell produkt innehållande monakolin K, koenzym 
Q10 och Normolip 5 (N referensprodukt) (32). 
 
 
Studiens upplägg 
 
Studien var en kontrollerad, randomiserad och öppen klinisk studie mellan juli 2016 – 
april 2017. Deltagarna var kaukasier i åldrarna 18 - 75 år (medelålder 54,7 ±	9,3)	med 
serum LDLc-värde mellan 130 - 180 mg/dl. Exklusionskriterierna var bl. a. graviditet, 
amning,  känd lever- njur- eller muskelsjukdom, ett TG-värde över 350 mg/dl, tidigare 
kardiovaskulär sjukdom, intag av lipidsänkande läkemedel eller kosttillskott sedan tre 
veckor. Sammanlagt screenades 30 deltagare varav 20 valdes ut. Deltagarna 
randomiserades till 10 stycken i grupp A (testprodukt) och 10 stycken i grupp N 
(referensprodukt). Prover togs initialt, i början och slutet av första behandling (efter åtta 
veckor), följt av utfasningsperiod på fyra veckor. Efter utfasningsperiod bytte grupperna 
produkter och nya prover togs i början och i slutet av andra behandlingen vilken varade 
i åtta veckor. Proverna som togs var bl. a. på LDL, HDL, TG och totalkolesterol . 
Totalkolesterol är en benämning som omfattar LDL, HDL och vissa blodfettsämnen 
som bland annat VLDL och IDL. Primära utfallsvariabeln var förändring av LDL. 
Studien fullföljdes av 19 deltagare (32). 
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Resultat 
 
Efter åtta veckor hade alla patienter som började med Argikolina sänkt sina värden av 
LDL. Gruppen som började med Normolip sänkte alla sina LDL-värden förutom en 
patient. Efter 20 veckor hade patienterna sänkt sina LDL-värden och ökat sina HDL-
värden, se tabell IV (32). 
 
 
Tabell IIII. Sammanställning av start och slutvärden för 19 deltagare som slutförde studien. 

 Argicolina Normolip Argicolina - Normolip 
 Startvärde Slutvärde Startvärde Slutvärde Startvärde Slutvärde 
LDL 
(mg/dl) 153, 1± 11,6 113,1 ± 12,8 153,1 ± 14,4 116,7 ± 15,4 0,0 (-7,3 +7,3) -3,7 (-9,5 +2,1) 

p-värde  p<0,0001  p<0,0001   
HDL 
(mg/dl) 56,3 ± 15,6 57,7 ± 15,3 56,6 ± 16,0 59,2 ± 17,1 -0,3 (-2,9 +2,3) -1,5 (-3,5 +0,5) 

p-värde    p<0,01   
Total-C 
(mg/dl) 221,1 ± 16,5 178,3 ± 16,3 221,6 ± 18,0 187,0 ± 17,1 -0,5 (-9,8 +8,8) -8,7 (-15,3 -2,1) 

p-värde  p<0,0001  p<0,0001   
     Argicolina/Normolip rate 
TG 
(mg/dl) 104,2 86,9 97,6 93,1 106,8 93,3 

       
Notera: HDL, high density lipoprotein; LDL low density lipoprotein; Total-C, totalkolesterol (HDl, LDL + 
blodfettsämnen); TG, triglycerider. 

 
 
Studie 3 
 
Mediterranean Diet Improves High-Density Lipoprotein Function in High-
Cardiovascular-Risk Individuals (40). 
 
 
Syftet 
 
Studiens syfte var att jämföra tre olika dieter där förändringen i HDL var det primära 
syftet (40).  
 
 
Studiens upplägg 
 
Patienterna är hämtade från en tidigare studie, PREDIMED studien. Denna studie var en 
randomiserad, kontrollerad, parallellstudie med 7447 patienter.  
Studien som valdes till arbetet genomfördes under ett år med 296 patienter och 
innefattar båda könen med en medelålder på ungefär 65 år. Studien jämförde hur tre 
olika dieter påverkade HDL-halten. Dieterna som jämfördes var traditionell 
medelhavskost berikad med olivolja (TMD-VOO), traditionell medelhavskost berikad 
med nötter (TMD-Nuts) och kost med låg fetthalt. Kontrollgruppens diet var baserad på 
låg fetthalt. Till kontrollgruppen randomiserades 96 deltagare och 100 deltagare vardera 
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randomiserades till de andra två dieterna. Studien undersökte framför allt hur HDL-
nivåerna kan förbättras med hjälp av mat (40). 
 
 
Resultat 
 
HDL minskade mest i gruppen för TMD-VOO. LDL-nivåerna sänktes i gruppen TMD-
Nuts medans LDL ökade i de andra två grupperna. Totalkolesterolnivåerna minskade 
mest för kontrollgruppen, se tabell V.  
När TMD-VOO jämförs med kontrollgruppen ökar LDL med 9,56 (p-värde 0,004). 
 
 
Tabell V. Sammanställning av resultatet för HDL, LDL, Totala kolesterol och TG. 

 TMD-VOO, n=100 TMD-Nuts, n=100 Låg-fettkost, n=96 

 Startvärde 

Skillnad 
mellan  

efter- och 
före 

intervention 
p-

värde Startvärde 

Skillnad 
mellan  

efter- och 
före 

intervention 
p-

värde Startvärde 

Skillnad 
mellan  

efter- och 
före 

intervention 
p-

värde 

HDL 
(mg/dl) 50,2 (12,3)* -1,12 (6,58) 0,092 49,8 (10,3) -0,99 (6,95) 0,169 49,1 (11,6) -0,18 (8,88) 0,845 

LDL 
(mg/dl) 130 (28,5) 2,45 (20,9) 0,275 123 (30,4) -0,24 (21,5) 0,916 130 (31,7) 7,22 (28,7) 0,019 

Total-C 
(mg/dl) 110 (93,2-158) -0,35 (25,7) 0,896 100 (72,5-144) -0,46 (26,5) 0,865 113 (83,0-140) -7,72 (35,6) 0,039 

TG 
(mg/dl) 207 (36,8) 0,011 (0,35) 0,762 196 (36,2) 0,047 (0,35) 0,193 204 (36,8) 0,045 (0,41) 0,297 

          
*Standardavvikelse 
Notera: TMO-VOO, traditionell medelhavskost berikad med olivolja; TMO-Nuts, traditionell medelhavskost berikad med nötter; HDL, 
high density lipoprotein; LDL low density lipoprotein; Total-C, totalkolesterol (HDl, LDL + blodfettsämnen); TG, triglycerider. 

 

 
 
Studie 4 
 
Efficacy and Safety of Ezetimibe Added on to Atorvastatin (40 mg) Compared With 
Uptitration of Atorvastatin (to 80 mg) in Hypercholesterolemic Patients at High Risk of 
Coronary Heart Disease (41). 
 
 
Syftet 
 
Studiens syfte var att mäta procentuella ändringen i LDL efter sex veckors 
läkemedelsbehandling med statiner ± ezetimib (41). 
 
 
Studiens upplägg 
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Studien var randomiserad, med dubbelblind parallell-grupp utförd mellan april 2006 och 
februari 2008. Patienterna var män och kvinnor mellan 18- och 80 år med en 
genomsnittlig ålder på 61 ±	10	år	med hyperkolesterolemi som behandlades med daglig 
dos av statiner likvärdig eller mindre potent än atorvastatin 40 mg/dag, atorvastatin 40 
mg/dag med god följsamhet, alternativt ordinerades nya läkemedel som ezetimib, 
simvastatin eller en kombination av ezetimib och simvastatin. Studien inkluderade 
patienter med CHD och patienter med en risk att drabbas av CHD inom 10 år enligt 
defintion från National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. LDL-
nivåerna skulle vara ≥70 mg/dl och ≤160 mg/dl, TG-nivåerna ≤350 mg/dl vid start. 
Patienter exkluderades ifall de åt andra lipid-sänkande medel.  
Patienterna som använde atorvastatin 40 mg/dag fortsatte med samma dos i en 
startperiod på fyra veckor. Patienter som bytte läkemedel eller introducerades för nytt 
läkemedel hade en startperiod på fem veckor med atorvastatin 40 mg/dag. Efter start-
perioden slumpades patienter till en av två grupper, atorvastatin 40 mg/dag plus 
ezetimib 10 mg/dag (A40 + E10) eller till atorvastatin 80 mg/dag (A80). Studien pågick 
i sex veckor efter att start-perioden var slut (41). 
 
 
Resultat 
 
Resultatet efter sex veckor visade att A40 + E10 hade sänkt LDL jämfört med A80 från 
startvärde (p<0,001). Likaså nådde 74 % av patienterna i grupp A40 + E10 gränsvärdet 
för LDL som var <70 mg/dl jämfört med 32 % för gruppen som fick A80. 
Totalkolesterolet (total-C) och TG sänktes signifikant. Halten HDL ändrades inte i 
någon av grupperna, se tabell VI (41). 
 
Tabell VI. Procentandel från behandlat startvärde till vecka 6 för LDL, HDL, Total-C och TG. 

 

Atorvastatin 40 mg 
+ Ezetimib 10 mg 

n=277 
Atorvastatin 80 mg 

n=279 Behandligsskillnad* 
LDL (mg/dl)    
Startvärde ± SD 89 ± 16 90  ± 16 -16 
Ändring i % -27 -11 -19 till -13 
95 % KI -30 till -25 -13 till -9 p<0,001 
HDL (mg/dl)    
Startvärde ± SD 48 ± 11 47 ± 10 0 
Ändring i % 0 -1 -1 till 2 
95 % KI -2 till 1 -2 till 0 p=0,551 
Total-C (mg/dl)    
Startvärde ± SD 165 ± 22 165 ± 23 -10 
Ändring i % -17 -7 -12 till -8 
95 % KI -18 till -15 -8 till -5 p<0,001 
TG (mg/dl)    
Startvärde ± robust SD´ 131 ± 72 136 ± 72 -7 
Median % ändring -12 -6 -11 till -3 
95 % KI -16 till -8 -10 till -1 p<0,001 
    
*Between treatment diffrence (A40 + E10 – A80) 
´Robust SD is interquartile range/1,075 where interquartile range = 3rd – 1 st quantile 
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Notera: HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; 
Total-C, totalkolesterol (HDL + LDL + blodfettsämnen); TG, triglycerider 

 
 
Studie 5 
 
Safety and Efficacy of Ezetimibe Added to Atorvastatin Versus Up Titration of 
Atorvastatin to 40 mg in Patients >65 Years of Age (from the ZETia in the ELDerly 
[ZETELD] Study) (42). 
 
 
Syftet 
 
Studiens syfte var att se förändringar i LDL-nivåerna hos personer ≥65 år med 
hyperlipidemi och hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (42). 
 
 
Studiens upplägg 
 
Det var en 12-veckors randomiserad, dubbelblind parallellstudie som pågick mellan 
februari 2006 och oktober 2008. Studien omfattade män och kvinnor ≥65 år med hög 
risk för CHD, med eller utan ateroskleros vaskulär sjukdom (AVD). Patienterna 
inkluderades i studien om de inte nått LDL-nivåerna <70 mg/dl eller <100 mg/dl med 
atorvastatin 10 mg/dag. Patienter inkluderades om de tog atorvastatin 10 mg eller 20 
mg/dag eller en stabil dos statiner som var lika- eller mindre potent än atorvastatin 20 
mg med god följsamhet. Dessa patienter bytte läkemedel eller dos till atorvastatin 10 
mg/dag under startperioden. Alla patienter uppmanades att hålla en kolesterolfattig kost 
genom hela studien. Exklusionskriterierna var bl.a. okontrollerad hypertension, 
försämrad njurfunktion, lipid-sänkande läkemedel förutom statiner, ezetimib inom sex 
veckor eller fibrater åtta veckor innan studiens början. Under startperioden som pågick i 
fyra eller fem veckor (fem veckor för patienterna som bytte läkemedel eller 
introducerades för nytt läkemedel) fick alla patienter atorvastatin 10 mg/dag. Efter 
startperioden randomiserades patienterna till en av två grupper, atorvastatin 10 mg + 
ezetimib 10 mg per dag (A10 + E) eller atorvastatin 20 mg/dag (A20) i sex veckor. 
Gruppen som fick atorvastatin 10 mg + ezetimib 10 mg per dag fortsatte med samma 
dosering i ytterligare sex veckor. Gruppen med atorvastatin 20 mg/dag upptitrerades till 
40 mg/dag (A20/40). Primära utfallsvariabeln var procentuella förändringen i LDL efter 
sex veckors behandling. Sekundära utfallsvariablarna var från startvärdet efter 12 
veckors behandling av bl.a. LDL, HDL, totalkolesterol och TG (42).  
 
 
Resultat 
 
Resultatet visar att LDL, totalkolesterol och TG sänktes mest under de sex första 
veckorna med A10 + E jämfört med A20. HDL höjdes med 3 % med 
kombinationspreparaten under samma period. Efter 12 veckor hade både LDL och HDL 
förändrats statistiskt signifikant, se tabell VII (42).  
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Tabell VII. Resultat av kombinationsbehandling med atorvastatin + ezetimib och atorvastatin som monoterapi från v 
6 och v 12. 

 Vecka 6 Vecka 12 

 

A10 mg 
+ 

E10 mg 
n=515 

A20 mg 
n=515 

Behandlings- 
skillnad* 

A10 mg 
+ E10 mg 

n=516 
A20 mg 
n=509 

Behandlings- 
skillnad* 

LDL (mg/dl)       
Startvärde 103 ± 28 101  ± 21  103 ± 28 102 ± 21  
Ändring i % -27 -13 -14 -23 -18 -5 
95 % KI -29 till -25 -15 till -11 -16 till -12 -25 till -20 -21 till -15 -7 till -2 
p-värde   <0,001   0,001 
HDL (mg/dl)       
Startvärde 55 ± 14 55 ± 13  55 ± 14 54 ± 12  
Ändring i % 3 1 2 2 -1 3 
95 % KI 1till 4 -1 till 2 0,3 till 4 1 till 4 -2 till 1 2 till 5 
p-värde   <0,021   <0,001 
Total-C (mg/dl)       
Startvärde 183 ± 32 182 ± 26  183 ± 32 183 ± 32  
Ändring i % -16 -8 -8 -14 -12 -2 
95 % KI -17 till -15 -9 till -7 -9 till -7 -15 till -12 -13 till -10 -4 till -0,2 
p-värde   <0,001   0,029 
TG (mg/dl)       
Startvärde 113 ± 54 116 ± 62  113 ± 54 117 ± 62  
Median % ändring -13 -6 -6 -12 -9 -2 
95 % KI -14 till -10 -8 till -4 9 till -3 -14 till -9 -11 till -7 -5 till 1 
p-värde   <0,001   0,15 
       
Notera: A, atorvastatin; E, ezetimib; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; 
Total-C, totalkolesterol (HDL + LDL + blodfettsämnen); TG, triglycerider. 

 
 
Studie 6 
 
Efficacy and Safety of Morning Versus Evening Dose of Controlled-Release Simvastatin 
Tablets in Patients With Hyperlipidemia: A Randomized, Double-Blind, Multicenter 
Phase III Trial (43). 
 
 
Syftet 
 
Studiens syfte var att jämföra effektiviteten och toleransen mellan morgon- och 
kvällsdoser av simvastatin med kontrollerad frisättning (43). 
 
 
Studiens upplägg 
 
Detta är en prospektiv randomiserad, dubbelblind, multicenter placebo-kontrollerad fas 
III studie. Studien pågick mellan juli 2008 och till juni 2009 och varade i åtta veckor. 
Studien baserades på 132 män och kvinnor från Korea med medelåldern 58,6 (±8,9) år 
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med hyperkolesterolemi. Patienterna randomiserades antingen till en grupp som tog en 
morgondos eller till en grupp som tog en kvällsdos. Morgongruppen (n=64) fick en 
tablett 20 mg simvastatin med kontrollerad frisättning på morgonen och en placebo på 
kvällen. Kvällsgruppen (n=68) fick placebo på morgonen och 20 mg simvastatin med 
kontrollerad frisättning på kvällen. Den primära utfallsvariabeln var den procentuella 
förändringen av LDL från start till studiens slut. Sekundära variabeln var bl.a. de 
absoluta och procentuella förändringarna i HDL, totalkolesterol och TG under åtta 
veckor (43).  
 
 
Resultat 
 
Resultatet visar att LDL hade sjunkit i båda grupperna med 56 % resp. 62 %, vilket ger 
en statistiskt signifikant skillnad i båda grupperna. Jämförs grupperna mot varandra ger 
det ingen statistisk signifikant skillnad, se tabell VIII (43).  
 
 
Tabell VIII. Sammanställning av resultat för morgongruppen och kvällsgruppen med behandling av simvastatin + 
placebo. 

 Morgongrupp n=61 

  Startvärde 8 veckor 
Skillnad i 

% 
p-värde,  

inom gruppen 
LDL (mg/dl) 155,0 ± 22,3 98,9 ± 23,7 -36 ± 16 <0,001 
HDL (mg/dl) 48,6 ± 9,7 53,2 ± 10,9 11 ± 16 0,089 
Total-C (mg/dl) 236 ± 28,9 173,7 ± 31,1 -26 ± 12 <0,001 
TG (mg/dl) 157,1 ± 65,2 130,3 ± 65,2 -12 ± 36 <0,001 

     
 Kvällsgrupp n=62 

 Startvärde 8 veckor 
Skillnad i 

% 
p-värde,  

inom gruppen 
LDL (mg/dl) 160,6 ± 25,0 98,3 ± 21,6 -38 ± 11 <0,001 
HDL (mg/dl) 50,3 ± 11,3 55,6 ± 12,3 12 ± 17 0,2207 
Total-C (mg/dl) 238,4 ± 31,1 171,9 ± 31,1 -28 ± 10 <0,001 
TG (mg/dl) 147,3 ± 63,3 125,3 ± 64,9 -7 ± 46 <0,001 

     
 Skillnad mellan grupperna 

    
p-värde,  

mellan grupperna 
LDL (mg/dl)       0,4634 
HDL (mg/dl)    0,4964 
Total-C (mg/dl)     0,6835 
TG (mg/dl)    0,2634 
     
Notera: HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein;  
Total-C, totalkolesterol (HDL + LDL + blodfettsämnen); TG, triglycerider 
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Studie 7 
 
Efficacy of cholesterol uptake inhibition added to statin therapy among subjects 
following a low-carbohydrate diet: A randomized controlled trial (44). 
 
 
Syftet 
 
Syftet med studien var att testa om låg-kolhydratkost med simvastatin plus ezetimib ger 
större effekt än låg-kolhydratkost med endast simvastatin på LDL-kolesterolet (44).  
 
 
Studiens upplägg 
 
Det var en single-center, forskar-initierad prospektiv, parallell, randomiserad dubbel-
blind studie som pågick mellan april 2006 och oktober 2007. Studien omfattade män 
och kvinnor i åldrarna 18 till 80 år med ett BMI mellan 25 och 45 och LDL-värde 
mellan 130 – 190 mg/dl. Exklusionskriterierna var bl. a. triglyceridnivå ≥400 mg/dl och 
okontrollerad hypertension. Studien började med fyra veckors diet där patienterna skulle 
äta <30 g kolhydrater per dag. Det fanns inga restriktioner på protein eller fett. Efter 
fyra veckor bedömdes kolhydratsintaget via ett formulär, vilket skulle skickas tillbaka 
inom 24 timmar. Endast 50 % av patienterna ansågs vara följsamma till kosten. Dessa 
58 patienter randomiserades till antigen simvastatin 20 mg/dag eller simvastatin 20 
mg/dag plus + ezetimib 10 mg/dag i åtta veckor. Under dessa åtta veckor skulle 
patienterna fortsätta med låg-kolhydratkost. Primära utfallsvariabeln var att studera 
förändringar av LDL från start, efter fyra veckors diet och till studiens slut. Sekundära 
utfallsvariabler var förändringar i bl. a. HDL, totalkolesterol och TG (44). 
 
 
Resultat 
 
Effekterna av fyra veckors diet gav ingen statistiskt signifikant skillnad avseende LDL, 
HDL, totalkolesterol eller TG.  
Efter åtta veckor med behandling av simvastatin + ezetimib syns en större minskning av 
LDL med -37,4 % och totalkolesterolet med en minsking på -27,2 % än av endast 
simvastatin där minskning på LDL var -20,9 % och totalkolesterolet på -16,2 %. Efter 
sammanlagt 12 veckor hade kombinationsbehandlingen störst effekt, se tabell IX (44). 
 
 

Tabell IX. Resultatet av 4 veckors diet, 8 och 12 veckors behandling med simvastatin och simvastatin + ezetimib. 

 

  
Vid randomiseringen efter 

 4 veckors diet 

Efter 8 veckor (från 
randomiseringen  
totalt 8 veckor) 

Efter 12 veckor 
(från startvärde till 

slutet) 

 

Startvärde 
innan  

4 veckors diet Sim n=30 
Sim + 

Eze n=28 
Sim (%)  

n=30 
Sim + 

Eze (%) n=28 
Sim (%) 

n=30 

Sim + 
Eze (%) 

n=28 
LDL 
(mg/dl) 148 ± 22 142 ± 29 153 ± 35 110 (-20,9 %) 93 (-37,4 %) -23 %* -40 %* 
HDL 
(mg/dl) 39 (32 - 49) 41 ± 10 44 ± 14 ~ 39 (-2 %)* ~ 45 (1 %)* 6 %* 4 %* 



  
 

23 

Total-C 
(mg/dl) 219 ± 30 206 ± 32 224 ± 39 172 (-16,2 %) 162 (-27,2 %) -18 %* -30 %* 
TG (mg/dl) 123 (92 - 208) 103 (68 - 166) 110 (87 - 167) ~ 102 (-1 %)* ~ 107 (-5 %)* -18 %* -15 %* 
        
*Uppskattat värde från diagram med 95 % KI 
Notera: Sim, simvastatin; Eze, ezetimib; 
HDL, high density lipoprotein; LDL low density lipoprotein; Total-C, totalkolesterol (HDl, LDL + blodfettsämnen); TG, 
triglycerider. 

 
 
DISKUSSION 
 
Litteraturstudien har undersökt hur kolesterolet i blod kan sänkas med hjälp av olika 
dieter eller läkemedel. 
 
Kolesterol har en viktig roll i kroppens celler, bl. a. genom att stabilisera 
cellmembranen, för syntesen av olika hormoner och för att bilda av vitamin D samt 
gallsyror. För att det inte ska bildas för mycket kolesterol finns en negativ feedback på 
kolesterolsyntesen i levern genom att kolesterol hämmar HMG-CoA reduktas som är ett  
hastighetsbestämmande steg i kolesterolsyntesen (19). 
 
Att statiner effektivt sänker kolesterolhalten i blodet är känt sedan länge. En svensk 
studie kallad S4 jämförde placebo med simvastatin. Studien visar att simvastatin sänker 
LDL, TG och totala kolesterol-nivåerna samt höjer HDL-nivåerna. Studien visar även 
att med sänkta nivåer av kolesterol minskar dödligheten och insjuknande i hjärt- och 
kärlsjukdomar (30).  
De biverkningar som statiner kan ge är bl. a. sömnlöshet, förhöjda leverenzymer, 
myalgi och gastrointestinala störningar. Statiner kan också ge allvarliga biverkningar 
som rabdomyolys och angiodöm men dessa är väldigt sällynta (20).  
 
Kosten kan ha en sänkande effekt på LDL, TG och på totalkolesterol-nivån samt kan 
höja HDL-nivån i kroppen (studie 1,2,3). Det finns studie som visar att TG och 
totalkolesterolet minskar samt att HDL ökar med hjälp av mat som är baserad på låg 
andel kolhydrater men med brist på sänkning av LDL (46).  
 
 
Studie 1 (39) 
 
Under 12-veckor jämfördes LCHF-kost med konventionell kost bestående av hög andel 
kolhydrater och liten andel fett med fokus på viktreducering och lipid-sänkning. 
Viktreduceringen var högst i gruppen som följde LCHF. I LCHF-gruppen sågs en 
betydande minskning av TG och ökning av HDL. Däremot ökade LDL-nivåerna mest 
för personerna i LCHF-gruppen. Denna ökning av LDL var enligt forskarna inte 
oväntad för personer som följer LCHFs riktlinjer (39). Det finns en studie som ger en 
trolig förklaring till sambandet mellan ökade LDL-nivåer och LCHF-kost. LDL-
förändringen kan förklaras med diet-inducerad nedreglering av LDL-receptoraktivitet 
genom att hämma klyvningen av prekursorproteinet. Prekursorproteinet är ett 
sterolregulatoriskt bindande protein. Denna kedja av händelser skulle ge mindre 
hepatiskt clearance av LDL. Det krävs dock ytterligare forskning angående detta (47).  
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Studie 2 (32) 
 
Studien jämförde två olika kosttillskott där syftet var att sänka LDL-nivåerna. 
Jämförelsen gjordes med ett kommersiellt kosttillskott som innehöll monacolin K och 
koenzym Q10 med ett nytt kosttillskott som innehöll monacolin K, L-arginin, koenzym 
Q10 och askorbinsyra. Det nya kosttillskottet sänkte LDL, TG och totala kolesterolet 
samt ökade HDL mer än det kommersiella kosttillskottet (32). Monacolin K har samma 
struktur som lovastatin och hämmar HMG-CoA reduktas, vilket resulterar i minskad 
kolesterolsyntes (48). Flera studier visar att monocolin K sänker LDL-nivåerna (48, 49). 
I studien förekommer inga allvarliga biverkningar (32). Monacolin K kan ge liknande 
biverkningar som statiner (49). 
 
 
Studie 3 (40) 
 
Studien bestod av 296 deltagare som randomiserades till tre grupper, TMD-VOO, 
TMD-Nuts eller till en kontrollgrupp med lågfettdiet. Kontrollgruppen minskade på alla 
typer av fett t.ex. olja, feta fiskar, nötter. Deltagarna som randomiserades till TMD-
dieterna skulle använda olivolja till matlagning, öka konsumtionen av nötter, grönsaker 
och frukt samt byta rött och processat kött med vitt kött. TMD-VOO gruppen skulle 
berika sin mat med 1L olivolja/vecka och TMD-Nuts gruppen med 210 g nötter /vecka. 
Mätningar gjordes framförallt på HDL-nivåerna. Resultaten visar att efter ett år med 
traditionell medelhavskost berikad med olivolja förbättrades HDL nivåerna. Dock ökade 
LDL-nivåerna mest för samma grupp (40).  
 
 
Sammanfattning av studierna 1-3 
 
Det är svårt att jämföra studierna mot varandra då de är totalt olika. Studiernas 
utfallsvariabler är att få en lipid-sänkning, att öka HDL samt att ge viktreduktion. 
Deltagarna i studierna var över 55 år och hade ett BMI >30. Alla tre studierna visar att 
kosten hade positiv inverkan på LDL och HDL. Kosttillskotten som innehöll monakolin 
K, som är likvärdigt med läkemedlet lovastatin, har störst sänkning på LDL och ger en 
liten förbättring på HDL. LCFH var den diet som gav bäst effekt på HDL (32, 39, 40). 
 
 
Studie 4 och 5 (41, 42) 
 
Studierna jämför daglig dos av atorvastatin och ezetimib med atorvastatin som 
monoterapi under sex respektive 12 veckor. Den primära utfallsvariabeln i båda 
studierna var procentuella förändringen i LDL efter sex veckor. Båda studierna visar en 
signifikant högre reduktion av LDL-nivån med kombinationsbehandling än med 
monoterapi (p<0,001) (41, 42). Detta resultat stöds av flera studier som har jämfört 
atorvastatin + ezetimib med atorvastin och placebo (50, 51). 
När det gäller resultatet på HDL skiljer sig studierna åt. Enligt resultatet i studie 4 så är 
HDL-nivåerna lika för båda behandlingsformerna efter sex veckors behandling (41). 
Detta resultat stöds av flera studier (50, 51). Däremot visar resultatet i studie 5 en 
signifikant skillnad (p<0,001) i HDL-nivåerna efter både sex veckor och 12 veckor till 
fördel för kombinationsbehandlingen (42). Studie 4 visar även att andelen patienter som 
uppnådde värdet <70 mg/dl för LDL är signifikant högre i kombinationsbehandlingen 
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(p<0,001) än för monoterapin (41). Doserna som användes i båda studierna är 
rekommendationer enligt FASS (29). 
 
 
Studie 6 (43) 
 
I en svensk studie från mitten av 90-talet visas det att simvastatin jämfört med placebo 
sänker kolesterolet. Studien visar även att simvastatin minskar dödlighet och 
insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar (30).  
För studie 6 var den primära utfallsvariabeln procentuell förändring i LDL-nivåerna 
beroende på om simvastatin administreras morgon eller kväll. Dosen var 20 mg/dag 
eller placebo morgon och kväll. För respektive grupp är resultatet av förändringen i 
LDL signifikant (p<0,001) men jämförs grupperna mot varandra finns ingen signifikans 
(p=0,2634) (43). Studien använder sig av kontrollerad frisättning av simvastatin med en 
halveringstid på 13,09 timmar, vilket skulle kunna förklara att skillnaden är minimal på 
morgondosen och kvällsdosen. Simvastatin har en halveringstid på <5 timmar och har 
bättre effekt om läkemedlet administreras på kvällen. Kolesterolsyntesen är mest aktiv 
under morgontimmarna mellan klockan 00:00 – 03:00 (52). I Sverige rekommenderas 
patienterna att ta simvastatin på kvällen för bästa effekt. Doserna som används i studien 
är enligt FASS (29).  
 
 
Studie 7 (44) 
 
I studie 7 jämförs kombinerad läkemedelsbehandling med monoterapi samtidigt som 
patienterna intar kost med lågt kolhydratsinnehåll <30 g/dag. 
Kombinationsbehandlingen bestod av simvastatin 20 mg/dag och ezetimib 10 mg/dag 
medan monoterapin bestod av 20 mg simvastatin per dag i 8 veckor (44). 
 
Flera studier har gjorts på patienter som följer en kost med låg fetthalt. Där har statiner 
visat sig vara mest effektiv vid sänkning av LDL som monoterapi och vid låg dos (53, 
54).  
I studie 7 intar patienterna en kost med lågt kolhydratinnehåll <30 g/dag och ingen 
begränsning på mängd proteiner eller mättat fett. Kan simvastatin 20 mg/dag eller 
simvastatin 20 mg/dag i kombination med 10 mg ezetimib per dag uppnå optimal LDL-
sänkning? Resultaten i studien visar att kombinationsbehandlingen har bäst effekt på 
LDL. Sänkning av LDL med kombinationsbehandling ger i genomsnitt en sänkning 
med 60 mg/dl jämfört med  32 mg/dl för monoterapin, vilket är statistiskt signifikant 
(p=0,002) (44). 
Forskarna observerade i studien att storleken på LDL-sänkningen med statiner som 
monoterapi i samband med låg-kolhydratskost var mycket lägre än den som har 
observerats tidigare bland patienter med låg-fetthaltskost.  
Det har tidigare funnits en oro att äta låg kolhydratskost med tanke på intaget av 
obegränsat mättat fett. Riktlinjerna har då varit att minska på det totala fettet inklusive 
mättat fett samt öka intaget av fullkorn och grönsaker. Enligt studien finns det flera 
bevis på att ersätta kolhydrater med mer protein och fett erhåller patienterna flera 
gynnsamma effekter på metabola syndromet (44). 
Det är inte konstigt att simvastatin med tillägg av ezetimib har större effekt på LDL än 
enbart simvastatin. Simvastatin hämmar den endogena kolesterolsyntesen i levern 
samtidigt som ezetimib hämmar absorptionen av kolesterol från tarm (55). 
 



  
 

26 

Sammanfattning av studie 6 och 7 
 
Studierna visar att simvastatin med tillägg av ezetimib ger bättre effekt än simvastatin 
som monoterapi på LDL-nivåerna samt att det bör administreras på kvällen. För ännu 
bättre effekt bör patienterna kombinera läkemedelsbehandling med en kost som består 
av låg andel kolhydrater. Kost med enbart låg andel kolhydrater ger positiva effekter på 
HDL och LDL visas i studie 7 (44) och även i studie 1 (39). Kombineras LCHF-kost 
med statiner i kombination med ezetimib fås en ännu bättre effekt (43, 44).  
 
 
SLUTSATS 
 
Denna litteraturstudie tyder på att viktreducering och kostomläggning är två bra och 
säkra tillvägagångsätt för att få positiva effekter på HDL- och LDL-nivåerna. Statiner är 
förstahandspreparat vid blodfettsrubbningar och vid förhöjda kolesterolvärden och har 
god effekt på LDL och HDL. För bästa resultat bör kost med låg andel kolhydrater 
kombineras med statiner och ezetimib.  
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