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Sammanfattning 

Statiner är bland de vanligast förskriva läkemedlen i Sverige. År 2017 hämtade drygt 

933,000 personer ut minst ett recept på någon statin. Det finns fyra substanser tillgängliga 

på den svenska marknaden; atorvastatin, simvastatin, pravastatin och rosuvastatin. 

Simvastatin och atorvastatin är de mest förekommande. Statiner verkar genom att 

inhibera det hastighetsbestämmande enzymet i den kroppsegna kolesterolsyntesen. 

Förhöjda kolesterolvärden är förenat med en ökad risk för ateroskleros. Statiner reducerar 

kardiovaskulär morbiditet och mortalitet. Syftet med denna studie var att undersöka 

skillnaderna mellan de olika statinerna med kontemporär evidens. Detta gjordes genom 

att samla relevanta studier från sökmotorn PubMed. De parametrar som utvärderades var 

LDL-C, HDL-C, totalkolesterol och triglycerider. Det sammanfattande resultatet från 

denna analys tyder på att rosuvastatin sänker samtliga riskparametrar effektivast i 

samtliga dygnsdoser utan att ha en ökad biverkningsprofil. Rosuvastatin visade även 

gynnsammare farmakokinetiska egenskaper jämfört med atorvastatin, simvastatin och 

pravastatin. Rosuvastatin saknar den breda kliniska erfarenheten som finns för 

atorvastatin, simvastatin och pravastatin och därför är fortsatta studier i ämnet av intresse.  
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Abstract 

 
Background: Statins are among the most used drugs in Sweden. There are currently four 

statins available on the Swedish market; atorvastatin, simvastatin, pravastatin and 

rosuvastatin. Statins act by inhibiting 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A 

reductase, also known as HMG-CoA-reductase. HMG-CoA-reductase is the rate-limiting 

enzyme of the cholesterol synthesis. Decreased hepatic cholesterol leads to increased low-

density lipoprotein (LDL) clearance from plasma to liver cells. Having a high level of 

LDL cholesterol is potentially dangerous as it can lead to atherosclerosis and 

cardiovascular disease. Statins significantly reduce cardiovascular morbidity and 

mortality in patients with and without coronary heart disease. 

Purpose: The aim of this work was to investigate if there are any differences between the 

different statins according to contemporary evidence. 

Method: This is a literary analysis. Studies included were searched from PubMed. A total 

of five studies were included. 

Results: The result of this study indicates rosuvastatin to be most efficacious in lowering 

LDL cholesterol (LDL-C), triglycerides and total cholesterol. It also improved the high-

density lipoprotein cholesterol (HDL-C) better than atorvastatin, simvastatin and 

pravastatin. Study 1 showed rosuvastatin to lower LDL-C with statistical significance 

(P<0.001) across dose ranges (10-40 mg) after 12 weeks. Study 2 compared a dose ratio 

of 1:2 between rosuvastatin and simvastatin in lowering LDL-C with a 3.24% (95% CI 

4.10 to 2.38) favor of rosuvastatin. Study 4 compared effects of atorvastatin 80 mg and 

rosuvastatin 20 mg in patients with ST elevation myocardial infarction in a 4-week 

therapy. Rosuvastatin 20 resulted in a 35% compared with atorvastatin 80 mg 34% 

(P=0.59) reduction in LDL-C levels. Study 1 demonstrated rosuvastatin to improve HDL-

C levels in daily doses of 40 mg with statistical significance compared with atorvastatin, 

simvastatin and pravastatin. Study 1 demonstrated rosuvastatin to lower total cholesterol 

with statistical significance (P<0.002) across doses compared with atorvastatin, 

simvastatin and pravastatin. Study 1 also demonstrated rosuvastatin to lower triglycerides 

more. In daily doses of 40 mg rosuvastatin had a statistical significance (P<0.002) versus 

simvastatin and pravastatin, but not atorvastatin. The P value between rosuvastatin and 

atorvastatin was not mentioned, neither the P-value between atorvastatin, simvastatin and 

pravastatin. 

Conclusion: Statins are not equipotent. Rosuvastatin showed greater results in reducing 

LDL-C, triglycerides and total cholesterol with no increased risk of adverse events 

compared with atorvastatin, simvastatin and pravastatin. Rosuvastatin still lacks in 

clinical experience which makes needs for further studies on this topic. 
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Förkortningar 
 

HMG-CoA – 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A  

CK – Kreatinkinas 

CoA10 – Q10 

LDL – Low density lipoprotein 

LDL-C – Low density lipoprotein cholesterol 

HDL – High density lipoprotein 

VLDL – Very low-density lipoprotein 

Apo – Apolipoprotein 

CI – Konfidensintervall 

OR – Odds ratio 

IC50 – 50% inhiberingskoncentration 
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Inledning 
 

HMG-CoA-reduktas-hämmare, även kallade statiner, är en grupp läkemedel med 

kolesterolsänkande effekt (1). Statiner används vid primärprevention hos individer med 

hög risk för kardiovaskulära händelser, vid sekundärprevention hos individer som löper 

mycket hög risk, exempelvis efter en hjärtinfarkt eller stroke och till patienter med ärftliga 

former av hyperkolesterolemi (2). Statinerna verkar genom att hämma enzymet HMG-

CoA-reduktas och därmed bildningen av mevalonsyra (1). Detta är det 

hastighetsbestämmande steget i kolesterolsyntesen i levern. Minskning av leverkolesterol 

leder till en uppreglering av Low Density Lipoprotein (LDL) receptorer på 

leverncellernas yta och på så sätt minskar LDL i plasman genom ökat upptag i levern (1). 

Det finns fyra statiner tillgängliga i Sverige där alla är receptbelagda (ATC-kod C10AA). 

De är bland de mest använda läkemedlen i Sverige där drygt 933.000 personer hämtade 

ut minst ett recept år 2017 (3). De statiner som är tillgängliga är pravastatin, simvastatin, 

atorvastatin och rosuvastatin. Pravastatin räknas till första generationens statiner, 

simvastatin och atorvastatin till andra generationen och rosuvastatin räknas till tredje 

generationens statiner (4). 

 
Kolesterol och triglycerider  
 

Kolesterol är viktigt för oss då det används som utgångsmaterial i steroidhormoner och i 

gallsyror. Dessutom har kolesterol en viktig stabiliserande effekt på cellmembranen (1). 

Kroppen kan även själv syntetisera kolesterol. Kolesterol och triglycerider transporteras 

i kroppen med hjälp av lipoproteiner (1). De senare har en hydrofob kärna, bestående av 

triglycerider och kolesterolestrar, och ett hydrofilt skal, bestående av fosfolipider, 

kolesterol och apoproteiner (specifika ligander) (1). Det finns fyra huvudklasser av 

lipoprotein: LDL, HDL, VLDL och kylomikroner. De olika klasserna har olika roller i 

transporten av kolesterol och triglycerider och de klassificeras utefter storlek, densitet och 

typ av apoprotein (1). 

 

Kylomikroner transporterar kolesterol och triglycerider som absorberats från födan till 

levern via lymfkärl (1). Kylomikroner har en diameter på 100–500 nm (1).  

 

VLDL bildas i levern och består av triglycerider och kolesterol som de transporterar ut i 

kroppen. Triglyceriderna hydrolyseras och tas upp i muskelceller och fettvävnad. 

Kolesterolet stannar kvar i vad som sedan blir LDL. VLDL har en diameter på 30-80 nm 

(1). 

 

LDL transporterar kolesterol till kroppens celler. LDL kan tas upp i blodkärlets inre lager 

(intima) och bilda skumceller som bidrar till aterosklerosutveckling och är anledningen 

till att LDL i folkmun kallas för ”det onda kolesterolet” (5). Då den binder till LDL-

receptorerna på levern så inhiberas den endogena kolesterolsyntesen. LDL har en 

diameter på 18-28 nm (1).  

 

HDL tar upp överskott av kolesterol och triglycerider i vävnaden och transporterar de till 

levern (1). HDL reducerar därmed inlagring av LDL i blodkärl och minskar risken för 

hjärtkärlsjukdom (5). HDL kallas därför för ”det goda kolesterolet”. HDL har en diameter 

på 5–15 nm. (1) 
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Blodfettsrubbning 
 

Det finns flera olika orsaker till blodfettsrubbningar; ärftliga former, sekundära eller 

livsstilsbetingade (1). Den vanligaste ärftliga formen av lipidrubbning är familjär 

hyperkolesterolemi, som har en uppskattad prevalens mellan 1/300 och 1/200 (6). 

Exempel på sekundära orsaker som kan leda till blodfettsrubbning är diabetes mellitus, 

njursjukdom, leversjukdom och hypotyreos (7). Exempel på livsstilsfaktorer som 

förknippas med blodfettsrubbning är kostavvikelser, övervikt och hög alkoholkonsumtion 

(7). 

 

Vid diagnostiken är det inte bara totalkolesterol som är av intresse utan snarare 

förhållandet mellan LDL (ApoB) och HDL (ApoA1) och nivån av triglycerider (7). 

 

Statiner används i primärpreventionssyfte till patienter som har blodfettsrubbning 

tillsammans med andra riskfaktorer för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Faktorer som 

ökar risk är: >5% i SCORE*, höga nivåer triglycerider (>1,7 mmol/L), låga high density 

lipoprotein (HDL)-nivåer (män < 1,0 mmol/L och kvinnor <1,3 mmol/L), hög kvot 

ApoB/ApoA1 (män >0,8 och kvinnor >0,7), hypertoni, bukfetma, kronisk njursjukdom, 

ärftlighet för koronarsjukdom, rökning (7). Här rekommenderas en standardiserad 

dosering, exempelvis simvastatin 20-40 mg eller atorvastatin 10-20 mg (8). 
*SCORE är en skattning av 10-årsrisk för mortalitet i kardiovaskulär händelse. Parametrarna som 

inkluderas är totalkolesterol, kön, ålder, systoliskt blodtryck, rökning (8). 
 

Sekundärprevention syftar till behandling av patienter med akut koronart syndrom eller 

patienter med mycket hög risk: Etablerad kranskärlsjukdom, annan aterosklerotisk 

kärlsjukdom, diabetes mellitus typ 2, högt kolesterol (>8,0 mmol/L), höga nivåer LDL 

(>6,0 mmol/L) och familjär hyperkolesterolemi (8). 

 

Vid primärprevention ska målvärdena för LDL-kolesterol relateras till patientens totala 

risk för hjärt-kärlsjukdom medan målvärdet för LDL-kolesterol vid sekundärprevention 

till patienter med mycket hög risk hjärt-kärlsjukdom är 1,8 mmol/L (7). 

 

Koncentrationen av LDL-kolesterol kan anges både som mmol/L och mg/dl där 1 mg/dl 

är lika med 0,02586 mmol/L (9). 

 

Farmakologi och läkemedelskemi 
 

Mevastatin, som var den första HMG-CoA reduktas-hämmaren, isolerades från olika arter 

av penselmögel (penicillium) år 1976. Det var en prodrug som måste hydrolyseras för att 

få en 3,5-dihydroxysyra på samma sätt i det tetrahedrala intermediatet som uppstår då  

HMG-CoA reduktas katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra (se figur 

1) (2). Detta sätet härmar då HMG-CoA men med en 10,000 gånger så stor affinitet för 

HMG-CoA reduktas (2). 

 

Då lovastatin, med liknande struktur, isolerats kunde det visas att även den bicykliska 

delen binder till CoA sätet i enzymet. Detta bygger på att lovastatin var dubbelt så potent 

som mevastatin och skiljde sig med en metylgrupp på 6´ positionen i den bicykliska 

ringen (se figur 2 och 3) (2). 
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Figur 1.  Illustration av det tetrahedrala intermediatet som uppstår då HMG-CoA reduktas katalyserar reaktionen 

mellan HMG-CoA och mevalonsyra. CC by Rnair (10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Struktur för mevastatin. CC by Vaccinationist (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Struktur för lovastatin. CC by Panoramix303 (12). 

 
 

Simvastatin 

 

Strukturmässigt skiljer sig simvastatin från lovastatin genom en extra metylgrupp vid 

estern i sidokedjan (se figur 4). Detta gör den något mer lipofil (logP=4,42)* (2). 

Simvastatin är en prodrug som hydrolyseras i levern till den aktiva beta-hydroxisyra 

formen. Även om 60–80% av oralt intagen substans absorberas så är biotillgängligheten 

bara runt 5% pga förstapassagemetabolism. Simvastatin metaboliseras av CYP3A4 vilket 

medför interaktioner med CYP3A4-hämmare, som exempelvis diltiazem, erytromycin 

och grapefruktjuice (13). IC50 för simvastatin är 11,2 nM (14) Simvastatin har sin 

maximala plasmakoncentration 4 timmar efter oralt intag och har en halveringstid på 3 
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timmar (2). Simvastatin bör därför tas som en singeldos om 5–80 mg på kvällen för att 

ha effekt under kolesterolsyntesens topp som vanligtvis är under natten (2). 

*LogP är partitionskoefficienten för ett ämne mellan octanol och vatten. Genom att dividera 

koncentrationen för ämnet i octanol med koncentrationen i vatten kan man jämföra hur lipofila ämnen är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Struktur för Simvastatin. CC by Siriudie  (15).  

 

Pravastatin 

 

Pravastatins struktur skiljer sig från lovastatin genom en öppen ringstruktur med en 

dihydroxyheptansyra. Den har även en hydroxylgrupp på 6´-kolet i den bicykliska ringen. 

I sidokedjan saknar den en metylgrupp jämfört med simvastatin. Detta gör att molekylen 

är betydligt mer hydrofil än simvastatin (LogP=1,44) (2). Pravastatin har likt simvastatin 

en låg biotillgänglighet pga förstapassagemetabolism. Det tar 1–1,5 timme för att få 

maximal plasmakoncentration och läkemedlet har en halveringstid på 2-3 timmar i 

plasma (2). IC50 för pravastatin är 44,1 nM (14). Pravastatin tas som en singeldos om 10–

40 mg dagligen och dosering rekommenderas kvällstid likt simvastatin. Pravastatin 

metaboliseras inte i samma kliniskt betydelsefulla omfattning av CYP3A4 som 

simvastatin och risken för läkemedelsinteraktioner är därför mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Struktur för Pravastatin. CC by Pnapora (16). 
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Atorvastatin 
 

Strukturmässigt skiljer sig atorvastatin mer från utgångsmolekylen (lovastatin) än 

föregående statiner. Här är den bicykliska ringen ersatt med pyrrol och flera aromatiska 

ringar (se figur 6). Atorvastatin metaboliseras av CYP3A4. Den har en maximal 

plasmakoncentration 1–2 timmar efter oral administrering och en halveringstid på 14–19 

timmar. Atorvastatin har ett LogP på 4,13 och IC50 värde på 8,2 nM (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Struktur för atorvastatin. CC by Bartrust (17). 

 

 
Rosuvastatin 

 

I rosuvastatin är den bicykliska delen ersatt med en pyrimidin. Likt atorvastatin har 

rosuvastatin en flouratom bunden till en aromatisk ring på ena sidan men substansen har 

en metylsulfonyl-grupp i andra ändan. Detta gör att rosuvastatin är hydrofil med ett LogP 

på 0,42. IC50 för rosuvastatin är 5,4 nM (14). Rosuvastatin metaboliseras främst av 

CYP2C9 och dess halveringstid är 19–20 timmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 9. Struktur för rosuvastatin. CC by Mykhal (18). 

 

 

Med en mer hydrofil molekyl fanns förhoppningar om en bättre selektivitet i levercellerna 

då den inte penetrerar de lipofila membranen i kroppens övriga celler lika bra vilket skulle 

förväntas ge en mer gynnsam biverkningsprofil (2). 
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Myotoxicitet 
 

Statiner anses vara väl tolererade och en säker behandling vid dyslipidemi. Den 

biverkning som främst associeras med statinbehandling är myotoxicitet, som inkluderar 

myopati, myalgi, myosit och rhabdomyolys (19). Incidensen för muskelömhet och 

muskelsvaghet ligger runt 2–7%. Myopati, som definieras av muskelsymtom och 

kreatinkinas (CK)-nivåer som överstiger 10 gånger normal nivå, har en incidens på 5 per 

100,000 personår medan andelen patienter utan symtom men med en CK på över 10 

gånger det normala ligger mellan 11 och 63%. Rhabdomyolys har en incidens på 1,5 

personer per 100,000 personår. Dessa incidenstal är baserade på en studie gjord på 21 

kliniker i USA som inkluderade 180,000 personår (19).  

 

Den bakomliggande orsaken till dessa biverkningar är inte helt kartlagd. Det som är känt, 

och som är direkt kopplat till verkningsmekanismen, är att mevalonsyra inte bara är en 

prekursor i kolesterolsyntesen (se figur 10) (20). Genom att hindra bildningen av 

mevalonsyra så förhindras även syntesen av flera isoprenoider och ubiquinone (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

Figur 10. En schematisk bild över biosyntesen av kolesterol. Här visas även andra produkter med HMG-CoA som 

prekursor. CC by Sav vas (21).   

 

 

Utan isoprenoider kan det inte ske någon proteinprenylering (en process där lipider binds 

på laminers c-terminal). Detta leder till en ökning av kalcium i cytosolen vilket aktiverar 

kaspas-3 som leder till celldöd (20).  

 

 

Ubiquinone (se figur 10), även koenzym 10 (Q10), är en bärarmolekyl som är essentiell i 

elektrontransportkedjan i mitokondrierna. Det är verksamt mellan komplex I och 

komplex III. Det är även en viktig antioxidant.  Hämningen av Q10 i myocyterna stör 

cellandningen och kan leda till muskeltoxicitet (19). Denna effekt på muskelcellerna är 

dock inte helt bekräftad även om en del studier har visat på det (19). 

 

Kolesterol finns i muskelcellernas cellmembran. Genom att sänka mängden kolesterol så 

kommer det minska membranets fluiditet. Det leder till en störning av jonkanaler som 

kommer påverka vilomembranspotentialen och repolarisationen. Det är visat i 

simvastatinbehandlad råtta (19). 

 

Syfte 
Då det inte finns någon tydlig rekommendation om vilken statin som rekommenderas till 

vilken patient så var syftet med denna litteraturstudie att analysera studier som kan ge lite 

tydlighet i frågan. Detta är av intresse då patentet för rosuvastatin har löpt ut och 

variationen av preparat bland patienterna har blivit större. 

 

 

Metod 
Detta är en litteraturstudie baserad på artiklar hämtade från databasen PubMed. För att 

inkluderas skulle artiklarna vara randomiserade kontrollstudier eller meta-analyser, de 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska och tillgängliga med fulltext via 

Linnéuniversitetet. Sökord: rosuvastatin vs atorvastatin vs simvastatin vs pravastatin OR 

compared adverse event of statins OR Crestor vs atorvastatin OR compared effect of 

statins OR which statin to which patient. Majoriteten av studier uteslöts utefter irrelevant 

titel, abstract eller för få medverkande. Många studier uteslöts då de inte var tillgängliga 

i fulltext genom Linnéuniversitetet. 

 

 

Resultat 

Studie 1: Comparison of the Efficacy and safety of Rosuvastatin 
Versus Atorvastatin, Simvastatin and Pravastatin Across Doses (22) 

 

Syfte: Den primära utfallsvariabeln i denna studie var att jämföra den procentuella 

reduktionen av LDL-kolesterol efter behandling med rosuvastatin; 10, 20, 40 och 80 mg, 

atorvastatin; 10, 20, 40 och 80 mg, simvastatin; 10, 20, 40 och 80 mg och pravastatin; 10, 

20 och 40 mg. Pravastatin 80 mg var inte godkänd på den amerikanska marknaden och 

var därför utesluten. 

Sekundära utfallsvariabler inkluderar säkerhet, förändring i HDL-kolesterol, triglycerider 

och totalkolesterol.  
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Metod: Detta var en parallellgrupp, randomiserad multicenterstudie som utfördes på 182 

kliniker under 6 veckor i USA mellan april 2001 och mars 2002 som inkluderade 2431 

personer. Studien inleddes med att patienterna skulle hålla en sex veckors diet (NCEP 

Step I diet). Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och som höll en sex veckors 

diet blev slumpmässigt indelade i en av femton grupper.  

Inklusionskriterier: Män och icke-gravida kvinnor  18 år, stabil LDL-

kolesterolkoncentration mellan 160 och 250 mg/dl och en triglyceridnivå på högst 400 

mg/dl. 

Exklusionskriterier: känslighet mot statiner, allvarlig eller instabil sjukdom som kunde 

riskera patientens säkerhet, heterozygot eller homozygot familjär hyperkolesterolemi, 

familjär dysbetalipoproteinemi, historia av drog- eller alkoholmissbruk, oförklarlig 

ökning av proteinkinas till 3 gånger det normala under diet-perioden, 

alaninaminotransferas, aspartataminotranferas och bilirubin-nivåer på 1,5 gånger eller 

mer än de normala under dietperioden.  

Blodprover togs vid randomisering, efter 4 veckor och efter 6 veckor. 

Resultat: Alla resultat är räknade på intention-to-treat. Jämförelsen mellan deltagande 

patienters karakteristika kan ses i tabell 1. 
 

Tabell I. Karakteristika över patienter som deltog i studien. 

 Rosuvastatin Rosuvastatin Atorvastatin Simvastatin Pravastatin 

 10–40 mg 10–80 mg 10–80 mg 10–80 mg 10–40 mg 

 (n=480) (n=643) (n=641) (n=655) (n=492) 

Kvinnor 249 (52%) 333 (52%) 320 (50%) 333 (51%) 244 (50%) 

Män 231 (48%) 310 (48%) 321 (50%) 322 (49%) 248 (50%) 

Ålder (medel ± SD) (år) 58 ± 12 57 ± 12 58 ± 12 58 ± 12 57 ± 11 

Ålder (intervall; år) 21–92 21–92 21–86 22–87 24–85 

≥ 65 år 138 (29%) 182 (28%) 197 (31%) 191 (29%) 134 (27%) 

Kaukasier 412 (86%) 553 (86%) 548 (85%) 566 (86%) 420 (85%) 

Svarta 37 (8%) 51 (8%) 54 (8%) 51 (8%) 48 (10%) 

Latinamerikaner 23 (5%) 29 (4%) 22 (3%) 26 (4%) 14 (3%) 

Övriga 8 (2%) 10 (2%) 17 (3%) 12 (2%) 10 (2%) 

BMI (medel ± SD) 

(kg/m²) 29 ± 6 29 ± 6 29 ± 6 29 ± 5 30 ± 5 

BMI >30 (kg/m²) 169 (35%) 225 (35%) 228 (36%) 225 (34%) 185 (38%) 

Atherosclerosis 84 (18%) 114 (18%) 129 (20%) 128 (20%) 88 (18%) 

Diabetes mellitus 38 (8%) 47 (7%) 47 (7%) 47 (7%) 38 (8%) 

 

 

 

Säkerhet 

Antal personer som fick avbryta på grund av svåra biverkningar: 

 

Rosuvastatin 10 mg: 2 

Rosuvastatin 20 mg: 4 

Rosuvastatin 40 mg: 3 

Rosuvastatin 80 mg: 14 

 

Atorvastatin 10 mg: 2 

Atorvastatin 20 mg: 5  

Atorvastatin 40 mg: 12 
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Atorvastatin 80 mg: 6 

 

Simvastatin 10 mg: 7 

Simvastatin 20 mg: 3 

Simvastatin 40 mg: 3 

Simvastatin 80 mg: 6 

 

Pravastatin 10 mg: 4 

Pravastatin 20 mg: 2 

Pravastatin 40 mg: 5 

 

De vanligaste biverkningarna var ospecificerad smärta (6%), faryngit (5%), 

muskelsmärta (4%) och huvudvärk (3%).  

 

Utgångsvärde och förändring efter behandling av de olika lipidparametrarna presenteras 

i tabell II och III. 

 
Tabell II. Tabell över medelvärdet av utgångsnivåer (baseline, BL) för LDL-kolesterol ± standardavvikele 

och medelvärde av förändring efter behandling. Cl är konfidensintervall och p-värde mindre än 0,002 anses 

statistiskt signifikant. 

  Rosuvastatin Atorvastatin Simvastatin Pravastatin 

10 mg         

antal 156 158 165 160 

BL (medel ± SD) (mg/dl)       188 ± 19                    189 ± 18                    189 ± 19                      189 ± 18 

% förändring -45,8 -36,8 -28,3 -20,1 

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 10 mg   <0,001 (-13,5, -4,7) <0,001 (-22,0, -13,2) <0,001 (-30,1, -21,3) 

          

20 mg         

antal 160 155 162 164 

BL (medel ± SD) (mg/dl)       187 ± 18                    190 ± 20                    189 ± 19                      187 ± 17 

% förändring -52,4 -42,6 -35 -24,4 

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 10 mg       0,026 (-7,7, - 1,3)   <0,001 (-15,2, -6,4)  <0,001 (-25,9, -17,1) 

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 20 mg    <0,001 (-14,2, -5,3) <0,001 (-21,7, -13,0)   <0,001 (-32,4, -23,7) 

          

40 mg         

antal 157 156 158 161 

BL (medel ± SD) (mg/dl)       194 ± 19                   189 ± 20                    187 ± 16                      190 ± 19 

% förändring -55 -47,8 -38,8 -29,7 

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 10 mg          0,164 (-2,4, 6,5)   <0,001 (-11,4, -2,6)  <0,001 (-20,6, -11,7) 

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 20 mg      <0,002 (-9,0, -0,1)   <0,001 (,18,0, -9,1)  <0,001 (-27,1, -18,3) 

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 40 mg    <0,001 (-11,6, -2,7) <0,001 (-20,6, -11,7)  <0,001 (-29,7, -20,9) 

          

80 mg         

antal   165 163   

BL (medel ± SD)                     190 ± 20                    190 ± 19   

% förändring   -51,1 -45,8   

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 20 mg          0,363 (-5,6, 3,1)   <0,001 (-11,0, -2,2)   

p värde (Cl)* vs rosuvastatin 40 mg          0,006 (-8,3, 0,5)   <0,001 (-13,6, -4,8)   
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Tabell III. Utgångsvärde (baseline, BL) ± standardavvikelse och procentuell förändring efter behandling 

avseende HDL, triglycerider och totalkolesterol i de olika behandlingsgrupperna.  

  Rosuvastatin Atorvastatin Simvastatin Pravastatin 

HDL         

10 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)          51 ± 11          50 ± 12        51 ± 12     50 ± 13* 

% ökning 7,7 5,7 5,3 3,2 

20 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)          51 ± 11       50 ± 12*        50 ± 12     49 ± 11* 

% ökning 9,5 4,8 6 4,4 

40 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)          50 ± 12       50 ± 11*      51 ± 11*     50 ± 10* 

% ökning 9,6 4,4 5,2 5,6 

80 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)            51 ± 13        51 ± 12   

% ökning   2,1 6,8   

          

Triglycerider         

10 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)        179 ± 62       174 ± 59      174 ± 59     187 ± 63 

% förändring -19,8 -20 -11,9 -8,2* 

20 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)        180 ± 72       176 ± 64      182 ± 65     179 ± 67 

% förändring -23,7 -22,6 -17,6 -7,7* 

40 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)        183 ± 59       178 ± 64      172 ± 61     181 ± 63 

% förändring -26,1 -26,8 -14,8* -13,2* 

80 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)         181 ± 66      178 ± 64   

% förändring   -28,2 -18,2   

          

Totalkolesterol         

10 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)        275 ± 23       274 ± 24      275 ± 24     276 ± 24 

% förändring -32,9 -27,1* -20,3* -14,7* 

20 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)        274 ± 24       275 ± 27      276 ± 24     271 ± 21 

% förändring -37,6 -31,8* -25,7* -17,2* 

40 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)        280 ± 22       275 ± 25      272 ± 23     276 ± 24 

% förändring -40,2 -35,8* -27,9* -21,5* 

80 mg         

BL (medel ± SD) (mg/dl)         279 ± 26      277 ± 24   

% förändring   -38,9 -32,9   
     

* Statistisk signifikans jämfört med rosuvastatin (P<0,002) 
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Studie 2: Effects of rosuvastatin and atorvastatin compared over 52 
weeks of treatment in patients with hypercholesterolemia (9) 

 

Syfte: Den primära utfallsvariabeln i denna studie var att jämföra den procentuella 

förändringen i LDL-C efter 12 veckors behandling med 5 mg rosuvastatin, 10 mg 

rosuvastatin och 10 mg atorvastatin.  

Sekundära variabler inkluderade förändring av LDL-C efter 52 veckor, förändring av 

totalkolesterol, HDL-C, triglycerider och förhållanden mellan LDL-C och HDL-C efter 

12 och 52 veckor samt biverkningar. 

 

Metod: Detta var en parallellgrupp, randomiserad och dubbelblindad studie som utfördes 

på 45 kliniker i norra Europa över 52 veckor. Innan studiens start skulle patienterna hålla 

en sex veckors standard diet (American Heart Association Step I diet) för att sedan 

bedömas enligt EPAT (Eating Pattern Assessment Tool). 

Inklusionskriterierna var fastande LDL-C nivå mellan 160 och 250 mg/dl (4,14 och 6,5 

mmol/L), triglyceridnivå  400 mg/dl (<4,5 mmol/L) och ett EPAT-score <28. 

Totalt 412 patienter randomiserades i tre olika grupper; 5 mg rosuvastatin (n=138), 10 

mg rosuvastatin (n=134) och 10 mg atorvastatin (n=140). Mätningar av de olika 

parametrarna gjordes vid vecka 2, 6, 10, 12, 20, 28, 36, 44, 50 och 52. Den initiala dosen 

titrerades upp genom att konstant dubbla dosen (max 80 mg) vid vecka 12, 20, 28, 36 och 

44 om patienterna inte mötte sin målnivå av LDL-C enligt National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel II (NCEP ATP-II). 

 

Resultat: Den procentuella förändringen av LDL-C, totalkolesterol, HDL-C och 

triglycerider presenteras i tabell IV. 
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Tabell IV. Utgångsvärde av LDL-C, totalkolesterol, HDL-C, triglycerider, LDL-C/HDL-C och 

totalkolesterol i respektive patientgrupp och den procentuella förändringen efter 12 veckors behandling. 

SD: standardavvikelse.  NS: inte statistiskt signifikant. 

          

P-värde mot 
atorvastatin 
10 mg 

  
Rosuvastatin  

5 mg 

Rosuvastatin 
10 mg 

Atorvastatin 
10 mg 

Rosuvastatin 
5 mg 

Rosuvastatin 
10 mg 

LDL-C           

utgångsvärde 
(mg/dl), medel 
(SD) 188,0 (19,3) 185,9 (18,1) 188,1 (18,1)     

procentuell 
förändring -46 -50 -39 <0.001 <0.001 

Totalkolesterol           

utgångsvärde 
(mg/dl), medel 
(SD) 273,5 (24,5) 270,7 (22,4) 273,8 (23,1)     

procentuell 
förändring -32 -35 -28 <0.001 <0.001 

HDL-C           

utgångsvärde 
(mg/dl), medel 
(SD) 54,5 (14,1) 55,6 (15,6) 53,9 (12,2)     

procentuell 
förändring +6 +8 +6 NS NS 

Triglycerider           

utgångsvärde 
(mg/dl), medel 
(SD) 155,8 (67,0) 146,5 (51,5) 160,6 (68,7)     

procentuell 
förändring -15 -19 -16 NS NS 

 

För de individer som kategoriseras som högriskpatienter (patienter med etablerad 

kranskärlsjukdom, annan ateroskerotisk kärlsjukdom, diabetes mellitus typ 2, familjär 

hyperkolesterolemi, en 10-årig risk att drabbas av kranskärlsjukdom över 20%) nåddes 

det europeiska målet för LDL-C (<116 mg/dl) hos 75% av patienterna i gruppen med 

rosuvastatin 5 mg, 86% i gruppen med rosuvastatin 10 mg och 55% i gruppen med 

atorvastatin 10 mg. 

 

Efter 40 veckor av dostitrering var slutliga medeldosen 9,3 mg för rosuvastatin (5 mg) 

medan samma siffra för rosuvastatin (10 mg) var 13,4 mg och medeldosen för atorvastatin 

(10 mg) var 20,8 mg. Detta betyder att de som utgick från rosuvastatin titrerades i lägre 

utsträckning.  

 

Den procentuella skillnaden i LDL-C, totalkolesterol, HDL-C, triglycerider och kvoten 

mellan LDL-C och HDL-C presenteras i tabell V. 
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Tabell V. Procentuell skillnad i de olika variablerna efter 52 veckors behandling. Detta inkluderar en 

eventuell titrering från utgångsdoserna.  

  
Rosuvastatin  
5 mg 

Rosuvastatin 
10 mg 

Atorvastatin 
10 mg 

LDL-C -47 (1,2) -53 (1,2) -44 (1,1) 

Totalkolesterol -34 (0,9) -38 (1,0) -33 (0,9) 

HDL-C +2 (1,3) +3 (1,4) -1 (1,3) 

Triglycerider -20 (2,4) -21 (2,6) -19 (2,4) 

LDL-C/HDL-C -48 (1,3) -54 (1,4) -43 (1,3) 
 

Den procentandel av patienter som mötte NCEP ATP-II LDL-C mål efter 12 respektive 

52 veckor presenteras i tabell VI.  

 
Tabell VI. Procentandel (antal patienter) från de olika behandlingsgrupperna som mötte NCEP ATP-II 

LDL-C mål* efter 12 resp. 52 veckors behandling. Behandlingsgrupperna är vidare indelade efter risknivå.  

ATP-II 
Rosuvastatin 5 
mg 

Rosuvastatin 
10 mg 

Atorvastatin 
10 mg 

Vecka 12       

Låg risk 100 (56) 100 (49) 98 (50) 

Medel risk 88 (42) 88 (43) 79 (56) 

Hög risk 62 (37) 78 (40) 27 (33) 

Totalt 86 (135) 89 (132 73 (139) 

Vecka 52       

Låg risk 98 (48) 100 (40) 100 (43) 

Medel risk 97 (39) 97 (35) 91 (41) 

Hög risk 65 (34) 97 (31) 61 (28) 

Totalt 88 (121) 98 (106) 87 (116) 
*NCEP ATP-II kategoriseringar och mål: 

Låg risk - ≤ 1 riskfaktor för kranskärlsjukdom med LDL-C mål på < 160 mg/dl. Medel risk -  2 

riskfaktorer för kranskärlsjukdom med mål på < 130 mg/dl. Hög risk – etablerad kranskärlsjukdom eller 

diabetes med mål på < 100 mg/dl 

 

Studie 3: Rosuvastatin demonstrates greater reduction of low-density 
lipoprotein cholesterol compared with pravastatin and simvastatin in 
hypercholestrolaemic patients: a randomized, double-blind study (23) 

 

Syfte: Den primära utfallsvariabeln för denna studie var den procentuella förändringen 

av LDL-C efter 12 veckors behandling med rosuvastatin 5 mg, rosuvastatin 10 mg, 

pravastatin 20 mg och simvastatin 20 mg.  

Sekundära utfallsvariabler inkluderar om individerna mötte målet uppställt av National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel II (NCEP ATP II) för LDL-C eller 

ej efter 12 veckors behandling. Vidare studerades andra lipid-värden såsom; procentuell 

förändring från utgångsvärde av HDL-C, totalkolesterol, triglycerider ApoB och ApoA1 

 

Metod: Detta var en randomiserad och dubbelblindad studie som utfördes på 69 kliniker 

över 12 veckor som föregicks av 6 veckors diet. Inklusionskriterierna var en ålder på 

minst 18 år, hyperkolestrolemi med LDL-C nivåer mellan 4.14 mmol/L och 6.5 mmol/L, 

triglyceridnivåer ≤ 4,52 mmol/L och en följsamhet till den inledande dieten med en score 
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≤ 2,8 enligt Eating Pattern Assessment Tool. Exklusionskriterier var en aktiv arteriell 

sjukdom 3 månader innan påbörjad studie, familjär hyperkolestrolemi, okontrollerad 

hypertension, aktiv lever- eller njursjukdom som indikeras av aspartataminotransferas 

(AST) eller bilirubinnivåer  1,5 gånger normala värde, CK nivåer >3 gånger normala 

värdet eller historia av alkohol- eller drogmissbruk.  

 

Av 1329 patienter så randomiserades 502 patienter enligt följande; rosuvastatin 5 mg 

(n=120), rosuvastatin 10 mg (n=115), pravastatin 20 mg (n=137) och simvastatin 

(n=130). 

 

Resultat: Efter 12 veckors behandling hade LDL-C nivåerna minskat med 42% för de 

som behandlats med rosuvastatin 5 mg (P<0,001 jämfört pravastatin och P<0,005 jämfört 

simvastatin), 49% med rosuvastatin 10 mg (P<0,001 jämfört pravastatin och P<0,001 

jämfört simvastatin), 28 % med pravastatin 20 mg och 37% med simvastatin 20 mg. 

Signifikansnivå mellan simvastatin och pravastatin angavs inte. 

 

NCEP ATP II´s mål för LDL-C nivåer möttes till 87% av de som behandlats med 

rosuvastatin 10 mg, 71% av de med rosuvastatin 5 mg, 64% för simvastatin 20 mg och 

53% pravastatin 20 mg. Den största skillnaden var bland högriskpatienterna (ateroskleros 

eller diabetes) där målen möttes till 42% av de som behandlats med rosuvastatin 5mg, 

67% av de som behandlats med rosuvastatin 10 mg, 7% av de som behandlats med 

pravastatin 20 mg och 19% av de som behandlats med simvastatin 20 mg. 

Signifikansnivån angavs inte. 

 

HDL-C ökade med 6% för patienter behandlade med rosuvastatin 5 mg, 7% med 

rosuvastatin 10 mg, 4% med pravastatin 20 mg och 4% med simvastatin 20 mg. Här fanns 

det ingen statistisk signifikans. 

 

Totalkolesterol sänktes i snitt med 30% för de som behandlats med rosuvastatin 5 mg  

(P<0,001 jämfört pravastatin och P<0,005 jämfört simvastatin), 34% med rosuvastatin 10 

mg (P<0,001 jämfört pravastatin och P<0,001 jämfört simvastatin), 20% med pravastatin 

20 mg och 26% med simvastatin 20 mg. Signifikansnivå mellan simvastatin och 

pravastatin angavs inte. 

 

Triglyceridnivåerna minskade med 12% för de behandlade med rosuvastatin 5 mg, 18% 

med rosuvastatin 10 mg, 13% med pravastatin 20 mg och 14% med simvastatin 20 mg. 

Här fanns det ingen statistisk signifikans. 

 

Studie 4: Comparative effects of high-dose atorvastatin versus 
moderate-dose rosuvastatin on lipid parameters, oxidized LDL and 
inflammatory markers in ST elevation myocardial infarction (24) 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra effekten av rosuvastatin 20 mg och 

atorvastatin 80 mg på individer med akut ST-höjningsinfarkt.  

 

Metod: Studien inkluderar 120 patienter. De som inkluderades skulle ha typiska symtom 

för en akut ST-höjningsinfarkt (bröstsmärta i 30 minuter eller mer och en ST-sträcka på 

EKG som varit mer än 1 mm förhöjd vid 2 upprepade tillfällen). Efter revaskularisering 

så randomiserades patienterna och fick antingen atorvastatin 80 mg eller rosuvastatin 20 

mg. Patienterna fick även acetylsalicylsyra, klopidogrel, och betablockerare och de flesta 
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fick även ACE-hämmare. Exklusionskriterierna var behandling med statiner de senaste 2 

veckorna, leversjukdomar och familjär hyperkolesterolemi. Studien pågick i 4 veckor. 

 

Resultat: Efter 4 veckors behandling hade LDL-C nivåerna sjunkit från ett snitt på 144 

mg/dl till 69 mg/dl (P<0,001) hos de patienterna som behandlades med atorvastatin 80 

mg medan samma siffra hade sjunkit från ett snitt på 141 mg/dl till 68 mg/dl (P<0,001) 

hos de patienterna som behandlades med rosuvastatin 20 mg (Se tabell VII). Skillnaden i 

absolut förändring mellan atorvastatin och rosuvastatin var inte statistiskt signifikant 

(P=0,75, se tabell VIII). 

 

HDL-C sänktes med ett snitt på 0,8% hos de patienter som behandlades med atorvastatin 

80 mg medan de höjdes med ett snitt på 7,6% hos de som behandlats med rosuvastatin 20 

mg (se tabell VIII). Skillnaden var inte statistisk signifikant (P=0,07). 

 

Totalkolesterol sänktes från ett snitt på 204 mg/dl till ett snitt på 128 mg/dl (p<0,001) hos 

de patienter som behandlats med atorvastatin 80 mg. För de patienter som behandlades 

med rosuvastatin 20 mg sänktes totalkolesterol från ett snitt på 201 mg/dl till ett snitt på 

130 mg/dl (p<0,001). Skillnaden mellan de olika preparaten var inte statistisk signifikant 

(P=0,43).  

 

Skillnaden i den procentuella sänkningen av triglycerider var inte statistisk signifikant 

mellan de två behandlingsgrupperna (P=0,99). 
 

Tabell VII. Utgångsvärde och värde efter 4 veckors behandling. Medel ± standardavvikelse 

  Atorvastatin   

  Utgångsvärde Efter 4 veckors behandling 

Totalkolesterol, mg/dl 204 ± 31 128 ± 28 

Triglycerider, mg/dl 116 ± 72 109 ± 42 

LDL-C, mg/dl 144 ± 25 69 ± 22 

HDL-C, mg/dl 38 ± 8 36 ± 7 

TC/HDL-C 5,6 ± 1,3 3,6 ± 0,9 

ApoA, mg/dl 118 ± 23 118 ± 25 

ApoB, mg/dl 98 ± 19 71 ± 20 

ApoB/ApoA 0,86 ± 0,24 0,64 ± 0,21 

Oxidized-LDL, ng/ml 333 ± 203 214 ± 145 

      

  Rosuvastatin   

  Utgångsvärde Efter 4 veckors behandling 

Totalkolesterol, mg/dl 201 ± 35 130 ± 30 

Triglycrider, mg/dl 109 ± 67 107 ± 52 

LDL-C, mg/dl 141 ± 28 68 ± 22 

HDL-C, mg/dl 38 ± 9 40 ± 10 

TC/HDL-C 5,5 ± 1,2 3,4 ± 0,9 

ApoA, mg/dl 118 ± 26 117 ± 21 

ApoB, mg/dl 99 ± 22 73 ± 20 

ApoB/ApoA 0,86 ± 0,18 0,65 ± 0,19 

Oxidized-LDL, ng/ml 322 ± 213 202 ± 128 
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Tabell VIII. Den absoluta- och procentuella förändringen efter 4 veckors behandling. 

 Absoluta förändringen     

  Atorvastatin Rosuvastatin p-värde 

Totalkolesterol, mg/dl -75 ± 33 -71 ± 28 0,43 

Triglycerider, mg/dl -7 ± 55 - 3 ± 61 0,66 

LDL-C, mg/dl -75 ± 27 -73 ± 25 0,75 

HDL-C, mg/dl 1,4 ± 8,9 2,0 ± 9,4 0,04 

  
Procentuella 
förändringen     

  Atorvastatin Rosuvastatin p-värde 

Totalkolesterol, mg/dl -36 ± 14 -35 ± 12 0,59 

Triglycerider, mg/dl 15 ± 57 16 ± 54 0,99 

LDL-C, mg/dl -52 ± 15 -52 ± 14 0,9 

HDL-C, mg/dl -0,8 ± 22 7,6 ± 26 0,07 

 

 
Studie 5: Comparison of Benefits and Risks of Rosuvastatin Versus 
Atorvastatin from a Meta-Analysis of Head-to-Head Randomized 
Controlled Trails (25) 

 

Syfte: Syftet med denna metaanalys var att göra en nytta-risk analys för användning av 

rosuvastatin (5, 10, 20 och 40 mg) i jämförelse med atorvastatin (10, 20, 40 och 80 mg). 

 

Metod: Denna metaanalys är baserad på studier från databaserna MEDLINE, EMBASE 

och Cochrane Clinical Trial Register. Studier som inkluderades skulle innehålla lipid- 

och säkerhetsparametrar och de kunde vara både blindade och oblindade. De fick inte 

vara översiktsartiklar (reviews), icke-randomiserade, kostnad-effekts studier eller ha ett 

ändamål som bedömdes vara irrelevant för denna analys. Från de 457 studier som samlats 

in var det 25 studier som var relevanta och som analysen är baserad på. 28 jämförelser 

gjordes på dosförhållandet 1:1 mellan rosuvastatin och atorvastatin, 20 jämförelser på 

dosförhållandet 1:2 (rosuvastatin: atorvastatin) och 6 på dosförhållandet 1:4.  

 

Patienterna som ingick i studierna hade en medelålder på 60,4 år, 56,7% var män och 

snittet på BMI var 29,1 kg/m2 och utgångsvärdet för LDL-koncentration var 180,5 mg/dl 

i medeltal. Medellängden på studierna var 8,6 veckor. 
 

Resultat: 

Den procentuella minskningen av LDL-C för rosuvastatin (5–40 mg) låg mellan 41,0 och 

56,0% medan den för atorvastatin låg mellan 37,2–51,3%.  

I doser där förhållandet var 1:1 hade rosuvastatin en högre LDL-C sänkning med ett 

medelvärde på -8,52% (95% CI -9,23 till -7,81). I förhållandet 1:2 var samma värde -

3,24% (95% CI -4,10 till -2,38). I förhållandet 1:4 fanns ingen signifikant skillnad och 

hade ett värde på 1,12% (95% CI -0,24 till 2,48).  

 

 

Incidensen för olika biverkningar med respektive preparat i de olika dygnsdoserna 

presenteras i tabell XI. 
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Tabell IX. Biverkningar per patientår. SB = Allvarliga biverkningar, CK>10 = CK nivåer över 10 gånger 

de normala. ALT>3 = alaninaminotransferas 3 gånger normala nivåer.  

  Avbryta SB Död Myalgi CK>10 ALT>3 

Atorvastatin 10 mg 0,158            0,120 0,008 0,115 0,005 0,012 

Atorvastatin 20 mg 0,182 0,092            0,000 0,199 0,002 0,022 

Atorvastatin 40 mg 0,558 0,129 0,043 0,257            0,000 0,043 

Atorvastatin 80 mg 0,252            0,110            0,000 0,252            0,000 0,153 

              

Rosuvastatin 5 mg 0,183 0,098            0,000            0,190 0,013 0,033 

Rosuvastatin 10 mg 0,189 0,085 0,009 0,141            0,000 0,012 

Rosuvastatin 20 mg 0,252 0,081            0,010 0,237 0,005 0,025 

Rosuvastatin 40 mg 0,144 0,111 0,011 0,133            0,000 0,055 
 

Förekomsten av avbrytande av behandlingen på grund av biverkningar varierade från 

6,1% i atorvastatin 40 mg till 4,1% i gruppen med rosuvastatin 5 mg. Där var inga 

skillnader i förhållandena 1:2 och 1:4 medan det i förhållandet 1:1 var en något högre 

trend i rosuvastatingruppen, men utan statistisk signifikans (OR 1,258, 99% CI 0,972 till 

1,627) 

Frekvensen av myalgi varierade från 3,5% i atorvastatin 80 mg till 4,2% rosuvastatin 5 

mg. Det fanns ingen relation mellan dosförhållande och inte heller mellan de olika 

preparaten. Allvarliga biverkningar var något sällsyntare i rosuvastatingrupperna men 

utan statistisk signifikans. I förhållandet 1:1 var OR 0,77 (99% CI 0,054 till 1,106). 

  

   

Diskussion 
 

LDL-C sänkande effekt: 

Det sammanfattande resultatet från denna studie tyder på att rosuvastatin var den statin 

som sänkte nivåerna av LDL-C effektivast i samtliga dygnsdoser om 10–40 mg under 12 

veckors behandling. Detta konstateras i studierna 1 (22),2 (9) och 3 (23). I studie 1 (22) 

var P<0,001 för rosuvastatin jämfört atorvastatin, simvastatin och pravastatin i samtliga 

dygnsdoser (10 mg, 20 mg och 40 mg). 

 

Studie 1 (22) tyder på att atorvastatin var den substans som låg närmast rosuvastatin vad 

gäller effektivitet och också den som hade effektivare sänkning av LDL-C i dygnsdosen 

80 mg, jämfört med simvastatin (rosuvastatin och pravastatin var inte godkända i denna 

dos), Simvastatin var i sin tur effektivare än pravastatin. Inga P-värden angavs dock. 

 

Behandling av rosuvastatin och atorvastatin jämfördes även i studie 2 (9) under en 52 

veckors studie där dosen titrerades upp för de patienter som inte mötte sin målnivå av 

LDL-C enligt ATP II. Här bekräftas att rosuvastatin sänker LDL-C effektivare än 

atorvastatin. I dosförhållande 1:2 mellan rosuvastatin och atorvastatin hade rosuvastatin 

en 3,24% högre minskning (95% CI 4,10 till 2,38).  

 

I studie 4 (24) jämfördes rosuvastatin med atorvastatin med dosförhållandet 1:4 till 

högriskpatienter. Där sänkte rosuvastatin 20 mg LDL-C i genomsnitt med 35% och 

atorvastatin 80 mg med 36% (p=0,59). 
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Effekter på HDL-C: 

I studie 1 (22) hade samtliga preparat en HDL-C höjande effekt men patienter som 

behandlades med rosuvastatin hade störst ökning i samtliga doser. För rosuvastatin i 

dygnsdoser om 40 mg var skillnaden statistisk signifikant (P<0,002) mot simvastatin, 

atorvastatin och pravastatin. 

I studie 2 (9) tenderade både atorvastatin och rosuvastatin att ha en HDL-ökande effekt 

men skillnaden var inte statistiskt signifikant (inget P-värde angavs). 

I Studie 3 (23) ökade HDL-C koncentrationen med 6% för patienter behandlade med 

rosuvastatin 5 mg, 7% med rosuvastatin 10 mg, 4% med pravastatin 20 mg och 4% med 

simvastatin 20 mg. Här fanns det ingen statistisk signifikans. 

I studie 4 (24) gav atorvastatin en icke signifikant sänkning i HDL-C koncentrationen 

(0,8%) 

 

Effekter på triglycerider: 

Studie 1 (22) visade att rosuvastatin gav den största reduktionen av triglyceridnivåer över 

samtliga doser, följt av atorvastatin, följt av simvastatin och sist pravastatin. Rosuvastatin 

uppvisade i dygnsdoser om 40 mg en statistiskt signifikant skillnad mot simvastatin och 

pravastatin. Skillnaden mellan rosuvastatin och atorvastatin var inte statistiskt signifikant. 

 

Effekter på totalkolesterol: 

Studie 1 (22) gav resultat som tyder på att rosuvastatin gav den största reduktionen av 

totalkolesterol över samtliga doser. Reduktionen var statistisk signifikant mot 

atorvastatin, simvastatin och pravastatin i dygnsdoser om 10-, 20- och 40 mg. 

 

Biverkningsprofil 

Majoriteten av studierna gav dåliga svar angående biverkningsprofilen där majoriteten 

skrev ”Behandling med samtliga statiner tolererades väl”. Den studien som inkluderades 

och som gick in mer grundligt på frekvens och typ av biverkningar är metaanalysen (25) 

som endast jämförde rosuvastatin med atorvastatin. Här konstaterades att rosuvastatin i 

dosförhållande 1:1 och 1:2 relativt atorvastatin inte ökade risken för biverkningar medan 

det i dosförhållandet 1:4 hade liknande biverkningsprofil. Med tanke på att 

medeldurationen på inkluderande studier låg på 8,6 veckor så är det svårt att dra några 

direkta slutsatser, men det kan ändå användas som en fingervisning.  

 

Farmakokinetiska egenskaper 

Pravastatin och simvastatin har båda kort halveringstid och behöver intas kvällstid för att 

vara verksamma under kolesterolsyntesens topp på morgonen. Rosuvastatin och 

atorvastatin har båda lång halveringstid och kan intas när som helst under dagen och 

fortfarande ha effekt under kolesterolsyntesens topp. 

Simvastatin och atorvastatin elimineras till stor del genom CYP3A4, vilket gör att de 

interagerar med många andra läkemedel (CYP 3A4 hämmare och inducerare). 

 

Slutsats 

Olika statiner är inte ekvipotenta. Rosuvastatin är effektivare enligt samtliga parametrar 

till alla riskkategorier utan att öka biverkningsprofilen. Rosuvastatin har likt atorvastatin 

de farmakokinetiska fördelarna att den kan intas över hela dagen och interagerar med 

färre andra läkemedel än atorvastatin och simvastatin. För rosuvastatin saknas den 

kliniska erfarenheten som finns för atorvastatin, simvastatin och pravastatin. Med tanke 

på att patentet nu gått ut på rosuvastatin så kan det motivera fler förskrivningar av 

rosuvastatin och den kliniska erfarenheten ökar. Fortsatta studier i ämnet är av stor 

relevans.  
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