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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Lipidsänkande läkemedel, huvudsakligen statiner köptes under 2011 ut av 815 000 personer på 
landets apotek. Höga blodfetter är en viktig riskfaktor, bland flera, för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom 
(ex hjärtinfarkt, kärlkramp, claudicatio intermittens och stroke). Hjärt- och kärlsjukdom orsakar drygt 40 % av 
alla dödsfall i Sverige. Livsstilsförändringar tillsammans med blodfettssänkande läkemedel, statiner, är en 
effektiv behandling. Statiner kan ges antingen i förebyggande syfte (primärprevention) eller som terapi vid 
sekundärprevention efter en första hjärt-kärlsjukdomshändelse. Syfte: att med hjälp av publicerade kliniska 
prövningar och metaanalyser undersöka vilka primär- och sekundärpreventiv effekter statiner har på 
morbiditet/mortalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar. Resultat: utvärdering av utvalda artiklar, som redovisas i 
denna studie, visade att statiner minskar TC, LDL och TG och ökar HDL. De visade också en reducering av 
allvarliga hjärthändelser, cerebrovaskulära händelser, dödlighet i kranskärlssjukdom, instabil angina och 
revaskularisering. Statinbehandling var associerad med riskökning av måttlig eller allvarlig leversvikt, akut 
njursvikt, måttlig eller allvarlig myopati och grå starr både hos män och kvinnor. Risken var dosberoende och 
störst under första årets behandling. Slutsats: studierna visade att statinbehandling minskar skadliga 
blodfetter, förhindrar aterosklerosprocessen och minskar därmed behovet av revaskularisering. 
Statinbehandlingen är cirka tre gånger så effektiv vid sekundärprevention som vid primärprevention. Man 
behöver behandla 60 pe rsoner, som haft en hjärt- och kärlhändelse, under cirka 5 år för att förhindra ett 
dödsfall och 180 personer för att förhindra ytterligare ett insjuknandetillfälle. Effekten är likartad för män och 
kvinnor och för äldre och medelålders personer. Livslängden ökar med två år. För patienter, som inte haft en 
hjärt- och kärlhändelse men har riskfaktor t.ex. i form av höga kolesterolvärden eller diabetes, behöver man 
behandla nästan 2-3 gånger så många för att uppnå samma resultat (120 patienter för att förhindra ett dödsfall 
och 330 för att förhindra ett insjuknande). Effekten vid primärprevention av friska individer är låg. Statiner är 
ur biverkningssynpunkt väletablerade och säkra läkemedel. Ett observandum är myopati, (rhablomyelos), som 
är ganska ovanligt enligt vad som inrapporterats från studier. Ett problem som finns med all preventiv 
behandling är dålig följsamhet till ordinationerna. 
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Summary  

Background: Lipid-lowering drugs, mostly statines, were dispensed during 2011 to 815 000 
people from the pharmacies in Sweden.  High cholesterol is a major risk factor for development 
of coronary heart disease (myocardial infarction, angina, intermittent claudicatio intermittens and 
stroke). Coronary heart disease is the causes of more than 40% of all deaths in Sweden.  

Lifestyle changes, together with lipid-lowering drugs, statines, are effective treatments. Statines 
can be administered either to patients that have had a cardiac event i.e. heart attack, stroke 
(secondary care) or to persons with risk factors i.e. high levels of cholesterol, diabetes, primary 
care. 

Objective: with the help of published clinical trials and meta-analysis examine what effect 
statines have on morbidity / mortality in cardiovascular diseases in primary and secondary care.   

Results: The studies showed that statins reduce TC, LDL and TG and increase HDL. They also 
showed that statins reduce major coronary events, cerebrovascular events, mortality from 
coronary heart disease, unstable angina and revascularization. Statin therapy was associated with 
increased risk of moderate or severe liver failure, acute renal failure, moderate or severe 
myopathy and cataracts in both men and women. The risk was dose-dependent and greatest at 
the first year of treatment.  

Conclusion: The studies showed that statine treatment reduced the blood level of harmful 
cholesterol, prevented the atherosclerotic process and thus reduced the need for 
revascularization. Statin therapy is about two - three times as effective in secondary care as in 
primary care. One need to treat 60 people, who have  had a coronary heart event, during about 5 
years to prevent one death and 180 people to prevent a nonfatal cardiovascular event. The effect 
is similar for men and women and for older and middle aged people. Life expectancy increases 
by two years. For patients who not have had a coronary heart event but have risk factors i.e. high 
cholesterol levels, diabetes, one  need to treat two - three times as many to achieve the same 
results (120 patients to prevent one death and 330 to prevent one nonfatal cardiovascular event). 
The effects of treating healthy individuals with statines are low. 

Statines are well-established and safe drugs. One noteworthy side effect is myopathy, 
(rhablomyelos) which is quite unusual as reported from studies.  

One problem that exists in all prescribed preventive treatments is poor adherence to prescriptions. 
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Förkortningar  
AA = Arakidonsyra  

Apo A = Apolipoprotein A    

Apo B = Apolipoprotein B 

ALA = Alfa-liponsyra  

ALAT = Alaninaminotransferas  

ASAT = Aspartataminotransferas  

ASA = Acetylsalicylsyra  

CHD = Coronary heart disease (Kranskärlsjukdom) 

CVD = Kardiovaskulära sjukdomar 

DHA = Dokosahexaensyra 

eNOS = Endotel kväveoxidsyntas 

EPA = Eikosapentaensyra 

GAG = Glykosaminoglykaner  

HDL= High Density Lipoprotein  

HMG-CoA = 3-hydroxy-3-metylglutaryl-Coenzym A 

LCAT = Lecithin-cholesterol-acyltransferas  

LDL= Low Density Lipoprotein   

IDL = Intermediate Density Lipoprotein  

KK = Kreatinkinas  

LPL = Lipoproteinlipas 

NFMI = Icke-dödlig hjärtinfarkt 

NNH = Number needed to harm 

NNT = Number needed to treat 

NO = Kvävemonoxid 

NPC1L1 = Niemann-Pick C1-Like 1  

PGI = Prostaglandiner 

PPAR-alfa = Peroxisome proliferator activated receptor alpha 

TC = Totalkolesterol  

TG = Triglycerider 

TIA = Transitorisk ischemisk attack 

TXA = Tromboxaner 

VLDL = Very Low Density Lipoprotein 
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Förord 

Detta är ett examensarbete på 15 poäng som ingår i Farmaceutprogrammet år 2011 vid 
Linnéuniversitet. Jag har arbetat med att undersöka statiners effekt på hjärt- och kärlsjukdomar 
vid primär och sekundärprevention under tio veckor . 

Jag vill rikta ett stort tack först och främst till mina handledare Roland Isaksson och Anna 
Asplund Persson för stöd och handledning, det har varit så roligt att samarbeta med er! Jag haft 
två underbara handledare som stått ut med mig under denna tid och ägnat mycket tid åt mig.  
Tack för ert tålamod!  
 
Därefter vill jag självklart tacka alla lärare som har ställt upp på ett eller annat sätt under hela 
utbildningen, särskilt Christer Berg, han är en underbar människa. Ni har alla var och en bidragit 
med era unika kunskaper på ett fantastiskt sätt. Tack ska ni ha allihop för de tre underbara och 
givande åren. Sist men inte minst, vill jag tacka Ann-Mari Svensson för språkliga hjälpen. 

 
 
Kalmar 2011  
Dholfoqar Ali 
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1. Inledning 
 

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i hela världen. Enligt världshälsoorganisationen, 
WHO, dog år 2004 ca 17 miljoner människor, vilket var 29 % av alla globala dödsfall, i denna sjukdom 1 
I Sverige avlider cirka 25 000 patienter av kranskärlssjukdom årligen, varav cirka 16 000 i hjärtinfarkt.2 I 
länder där invånarna har låg inkomst återfinns den högsta incidensen. Den är nästan lika hög för män som 
för kvinnor.1,3 Hjärt- och kärlsjukdomar var under 2010 den vanligaste dödsorsaken i 
utvecklingsländerna.4 De främsta orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar anses vara höga blodfetter 
(lipidrubbningar), dåliga kostvanor, tobaksrökning och låg fysisk aktivitet.3,4,5 Lipidrubbningar behandlas 
först och främst med statiner, som är blodfettsänkande läkemedel. Användning av statiner har ökat 
kraftigt i Sverige, och ca 815 000 patienter hämtade ut ett recept på ett lipidsänkande läkemedel 
(huvudsakligen statiner) under 2010 enligt Socialstyrelsen.6, Dessa kan användas antingen i förebyggande 
syfte, och det kallas för primärprevention. De kan också användas som terapi efter en första hjärt- 
kärlsjukdomshändelse, vilket betecknas sekundärprevention 5,7,8   

 

2. Bakgrund  

2.1 Lipidrubbningar  

Lipidrubbningar eller hyperlipidemi är en bred benämning på rubbningar i halten av totalkolesterol (TC), 
d.v.s. Low Density Lipoprotein (LDL) och High Density Lipoprotein (HDL), och triglycerider (TG). 
Rubbningar av detta slag ökar risken för kranskärlsjukdomar (CHD), särskilt hjärtinfarkt och stroke.5,7 I 
Sverige har mer än 70 % av befolkningen i åldrarna 30-50 år och ca 90 % av de över 50 år en 
hyperkolesterolemi (totalkolesterol > 5 mmol/L plasma). Orsaken till lipidrubbningarna kan vara 
genetiska eller bero på dåliga levnadsvanor. 7 

När plasmakoncentrationen av kolesterol och TG är höga och HDL är lågt kan det leda till ateroskleros.7 

Lipidrubbningar kan också ses vid andra sjukdomar som t ex underaktivitet i sköldkörtel, diabetes 
mellitus eller som en biverkning vid behandling med vissa läkemedel.  Exempel på sådana läkemedel är 
de som ges i samband med transplantationer. Hos patienter, som har diabetes mellitus eller som har 
problem förknippade med fetma, ses också lipidrubbningar. Det kan leda till bildning av aterosklerotiskt 
plack i kärlväggarna. CHD utvecklas när placken i ett kranskärl växer till en sådan storlek att en 
förträngning sker i kärlet. Det leder till att blodförsörjningen till hjärtmuskulaturen minskar.8,9 Risken för 
CHD kan minskas genom att halterna i blodet av TG, VLDL och LDL sänks samtidigt som halten HDL 
höjs.7 

 

2.2 Lipoproteiner 

Lipid är det vetenskapliga samlingsnamnet för bland annat triglycerider, fettsyror och vaxer. Steroider har 
lipidegenskaper och kan även fungera som emulgatorer (ex kolesterol).  Kolesterol är involverat i många 
olika processer såsom fettupptag från tarmen och är en viktig byggsten i cellmembranen. Vid anabolism 
av steroidhormonerna vitamin D och gallsyror används kolesterol som precursor. Kolesterolet 
tillsammans med TG är olösliga i plasman (vattenfas) och transporteras därför i form av så kallade 
lipoproteiner. Ex på lipoproteiner är kylomikroner, HLD, IDL, LDL och VLDL (se figur 1). 
Lipoproteinerna består av en kärna med TG, kolesterolestrar och estrar av fettlösliga vitaminer. Kärnan 
omges av en stabiliserande emulgator i form av fosfolipider. Associerat med fosfolipiderna återfinns på 
ytan speciella proteiner, så kallade apolipoproteiner.5,8,10 De har olika funktioner såsom enzymaktivatorer 
och receptorer och fungerar som transportörer av de olika lipiderna.5,8 Kylomikronen (latin chyle – lymfa) 
är den största partiklen med en diameter på 75-1200 nm. Den syntetiseras i tarmens epitelceller och 
transporteras via lymfkärlen till stora hålvenen (vena cava) och vidare till muskel- och fettvävnader, där 
triglyceriderna i partikeln avgår och spjälkas till fettsyror och glycerol.  
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Figur 1 . Uppbyggnad av ett lipoprotein 11 

 

Det finns sex olika familjer av lipoproteiner som är namngivna med avseende på förekomst, storlek 
alternativt densitet. Det är kylomikroner, kylomikronrester (kylomikronremnants), Very Low Density 
Lipoprotein (VLDL), Intermediate Density Lipoprotein (IDL), Low Density Lipoprotein (LDL) och High 
Density Lipoprotein (HDL) i tabell I.5,8,10 De mest kolesterolrika är HDL och LDL.  

HDL speglar det "goda" kolesterolet och LDL speglar det ”dåliga” kolesterolet. Kvoten mellan HDL och 
LDL verkar vara en bland de viktigaste faktorerna för att skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.7,8 För att 
särskilja de olika lipoproteinerna kan man använda ultracentrifugering. HDL är det lipoprotein som har 
högst densitet, sedan IDL, LDL och lägst densitet har kylomikronerna (se figur 2) . VLDL transporterar 
endogena produkter medan kylomikroner transporterar exogena produkter (= triglycerider från kosten). 

 

 

Figur 2. De olika lipoproteinerna och deras innehåll av triglycerider (fett). 12  

 

 



 
 

9 
 

Tabell I. De olika lipoproteinerna och deras funktioner. 

 

 

2.3 Lipoproteinmetabolism 

Man brukar skilja mellan exogen och endogen lipoproteinmetabolism (se figur 3).  

Med exogen lipoproteinmetabolism avses kroppens absorption av dietära lipider ur födan och transport 
till vävnader. Den exogena lipoproteinmetabolismen startar med att kolesterol och TG transporteras från 
tarmen till levern som kylomikroner. Kylomikronerna bildas i tarmmukosan och består till 98-99,5% av 
lipider, medan resten är protein.  TG spjälkas till fria fettsyror och glycerol av lipoproteinlipas (LPL), 
som finns på kapillärendotelet i fett- och muskelvävnad. Vid denna process omvandlas kylomikronerna 
till en kylomikronrest, s.k. kylomikronremnant (högre densitet), som sedan binder till receptorer på levern 
och bortskaffas därigenom från cirkulationen.8,9,10 

Den endogena lipoproteinmetabolismen är oberoende av den dietära tillgången av TG och kolesterol och 
förser kroppens vävnader med energi och byggmaterial. Den endogena lipoproteinmetabolismen startar 
med att levern syntetiserar TG och kolesterol samt apolipoproteiner som apoB-100 och CII och formar 
därmed lipoproteinet VLDL, figur 3. VLDL innehåller 85-90% lipider och 10-15 % protein. LPL 
hydrolyserar TG i VLDL, som gradvis övergår i IDL innan det blir LDL. Fettsyrorna som spjälkas av 
med LPL används sedan som energi och byggstenar i vävnaderna eller lagras som TG i fettet.5,8,9,10   

Lipoprotein  Funktion 
Kylomikroner Transporterar absorberande TG från tarmen till levern. De transporteras TG till både 

muskler och fettväv. TG spjälkas under vägens gång av lipoproteinlipas till fria 
fettsyror.  

Kylomikronrester Kylomikron utan TG som transporteras vidare till levern. 
VLDL Transporterar endogena lipider såsom triglycerider och kolesterol från levern till 

blodbanan. TG i VLDL hydrolyseras av lipoproteinlipas och fettsyrorna upptas av 
fett- och muskelceller, varigenom VLDL övergår gradvis till IDL.  

IDL IDL är en intermediär mellan VLDL och LDL. Den hjälper till vid transport av 
kolesterolestrar och TG. En del IDL återabsorberas av levern och andra övergår till 
LDL efter att ha avlämnat apoE. Fettsyrorna som frigörs från IDL tas upp av 
vävnaderna.  

LDL Hjälper till vid transport av kolesterolestrar till vävnader. 
HDL Bildas i tarm och lever. Hjälper till med transport av kolesterol från vävnader och 

blodet till levern.  
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                         Figur 3.  Exogen och endogen lipoproteinmetabolism. 13  

 

 

IDL bildas i blodet från VLDL när den minskar sitt TG-innehåll.  En mindre del av IDL återupptas igen 
av levern, medan resten avlämnar apoE och resterande TG och omvandlas till LDL. Huvuddelen (ca 2/3) 
av kolesterolet i blodet utgörs av LDL. LDL binder till LDL-receptorn på våra celler för att leverera 
kolesterol till bland annat membran, och för syntes av gallsyror och hormon. En stor del binds också till 
LDL-receptorer i levern. LDL bryts ner och utsöndras i form av gallsalter med gallan till tunntarmen. 
Kolesterolet kan återupptas via enterohepatisk cirkulation eller utsöndras med avföringen. Makrofager 
hjälper också till att eliminera LDL. 5,8,9,10 

HDL återtar överskottet av kolesterolet från kroppens perifera vävnader. Ca 20 % av plasmakolesterolet 
transporteras tillbaka till levern. A-I och A-II är kända Apolipoproteiner i HDL. HDL bildas i 
tarmmukosan och levern. Lecitin-cholesterol-acyltransferas-enzymet (LCAT) förestrar upptaget 
kolesterol och bildade kolesterolestrar innesluts i HDL. Förutom att i blodet transportera kolesterol till 
levern har HDL en antiinflammatorisk och antioxidativ effekt.8,9,10    

Om det finns indikationer som talar för lipidrubbning kan denna beräknas genom att bestämma LDL med 
hjälp av en formel som kallas Friedewalds formel:  

 

LDL(mmol/L) =   (totalkolesterol) - (HDL –kolesterol) –  (4,5 x TG) 

                         ↑                        ↑                         ↑                     ↑ 

                             Sökt                         Mätbar                     Mätbar            Schablonberäkning av                                      
kolesterolinnehållet i VLDL-                
partiklarna 
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När halten av LDL och/eller triglycerider är hög och halten av HDL är låg lider man av lipidrubbning. 
Gränsvärden för lipidrubbning presenteras i tabell II.5,7,10 Vid högt LDL och lågt HDL bör läkaren 
rekommendera och råda till livsstilsförändring. Om detta inte fungerar bör lipidsänkande läkemedel 
övervägas. 5,7,9 

Tabell II. Gränsvärden för lipidrubbning  

TC > 5    mmol/L 
TG > 2,0 mmol/L 
LDL > 3,0 mmol/L 
HDL < 1    mmol/L 

 

Risken för hjärtinfarkt kan också mätas genom att beräkna kvoten ApoA-1/ApoB för apolipoproteinerna 
Apo A-1 och Apo B. ApoA-1 verkar reflektera HDL, medan Apo B verkar reflektera LDL. Målvärden 
presenteras i tabell III.7,8 

Tabell III. Målvärden av kvoten Apo A-1/ ApoB 

Kvoten (Apo A-1/ ApoB) Målvärden 
För kvinnor  < 0,6 

För män  <0,7 
 

 

2.4 Ateroskleros  

Ateroskleros (åderförkalkning) är den viktigaste orsaken till hjärtinfarkt, stroke och perifer kärlsjukdom. 
Dessa sjukdomar kallas med ett samlingsnamn för ”hjärt-kärlsjukdom”. Sjukdomen beror på en 
förtjockning av kärlväggarna och ger kärlförträngning, som resulterar i försämrat blodflöde. Artärer är de 
blodkärl i vilka syre- och näringsrikt blod transporteras från hjärta till alla celler och organ i kroppen. 
Artärernas insida är beklädd med ett tunt lager celler, endotelceller, som bevarar artärerna friska, tunna 
och släta och möjliggör bra blodflöde. När cellerna är friska är de flexibla och töjbara. Med tiden kan 
olika faktorer skada dessa celler så att ateroskleros utvecklas. Dessa faktorer kan vara mekaniska som till 
exempel hypertoni eller kemiska som till exempel rökning. Tobaksrökning och/eller ett högt LDL-värde i 
blodet kan med tiden orsaka ateroskleros, vilket leder till en begränsning av blodflödet till kroppens olika 
organ.2,5,8 

LDL har affinitet till kärlväggar. Vid mekaniska (t ex högt blodtryck) och kemiska påfrestningar kan 
LDL-partiklar gå igenom kärlväggen och bindas till peptidoglykaner inne i kärlväggen, vilket leder till 
oxidation av LDL-partiklen.  

Oxiderat LDL binder i sin tur till GlykosAminoGlykaner (GAG). GAG är långa ogrenade polysackarider 
som finns i kärlens intima, under endotelcellerna. När oxiderat LDL har bundit till GAG stannar det kvar 
i intiman och förhindras att därifrån transporteras vidare till lymfkärlen. Oxidationen av LDL medför att 
GAG lättare kan binda till fler LDL.5,9,14 

När mängden oxiderat LDL ökar i intiman medför det att endotelcellerna uttrycker adhesionsmolekyler, 
som drar till sig monocyter, lymfocyter och även trombocyter. Monocyterna, som vandrar till intiman, 
övergår då till makrofager. Dessa fagocyterar oxiderat LDL och omvandlas till så kallade skumceller med 
små fettdroppar i cytoplasman. T-lymfocyter vandrar också till intiman och startar en inflammatorisk 
process. Det ansamlas celler som leder till en storleksökning samtidigt som det sker en tillväxt av 
muskelceller och fibroblaster. Det bildas ett aterosklerotiskt plack som kan leda till blockering av 
blodflödet. 5,8,14  
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Från placket kan det lossna nekrotiskt material och kolesterolkristaller, som kan följa med i cirkulationen 
och fastna i små kärl och orsaka betydligt försämrat blodflöde.5 Placken kan också brista och aktivera 
trombocyter som ansamlas vid skadan. Trombocyter deltar vid bildning av koagel där placken har brustit. 
Om koagelbildningen är för omfattande kan det ge upphov till blodpropp.5,14,15   När blodproppen sitter i 
hjärtats kranskärl kallas det hjärtinfarkt. När det drabbar kärl i hjärnan kallas det stroke och om proppen 
hamnar i lungorna kallas det lungemboli. Detta kan orsaka allvarliga problem, som ibland leder till döden. 
Om de blodkärl, som går mot hjärnan, drabbas kan följderna bli mycket allvarliga.2,5,8  

Mängden av, och tjockleken på placken ökar med stigande ålder, vilket innebär att risken för att bilda 
tromboser ökar med stigande ålder. Trombos är  den vanligaste dödorsaken hos män från 45 års ålder och 
hos kvinnor från 65 års ålder.8,9  

Ateroskleros kan behandlas och förbyggas med tre metoder: 5 

• Allmänprevention innebär att man informerar om hur aterosklerosutveckling kan undvikas 
genom att motionera, äta fiberrika måltider och undvika rökning.  

• Primärprevention betyder att patienter som har minst en riskfaktor (till exempel diabetes, 
hypertoni, hyperlipidemi) behandlas med läkemedel för att minska risken att utveckla 
ateroskleros.  

• Sekundärprevention innebär patienter som har fått en första hjärt-kärlsjukdomshändelse, till 
exempel hjärtinfarkt, behandlas aktivt med läkemedel för att förhindra nyinsjuknande.  

 

3. Behandling av lipidrubbning med kostförändringar, motion och antioxidanter 

3.1 Kostråd vid lipidrubbning (kostens påverkan på blodfetterna) 

Dåliga kostvanor kan vara ett hälsoproblem och leda till att LDL-halten i plasman höjs, särskilt då kosten 
innehåller stora mängder socker och mättat fett. Mättat fett, som innehåller palmitinsyra, myristinsyra och 
laurinsyra, har en LDL-höjande effekt genom nedreglering av LDL-receptorerna. Omättade fettsyror, 
såsom oljesyra, verkar genom att minska LDL-receptortranskriptionen. Transfettsyror, som finns i 
animaliskt fett, tabell IV, ökar LDL-halten och sänker HDL-halten.5,8  

 

Tabell IV.  Olika livsmedel och deras innehåll av olika fetter.8,16 

Livsmedel som innehåller mycket mättade fetter 
och transfetter 

Livsmedel som innehåller mycket 
omättade fetter 

Animalier (kött) Nötter, t.ex. valnötter 

Mejeriprodukter, som t.ex. mjölk och smör Pistagenötter 

Yoghurt och olika ostar Fisk, t.ex. lax 

Pålägg, t.ex. majonnäs och dressing Vissa typer av oljor, som t.ex. olivolja 

Kakor och godis Frön, såsom solrosfrön, Avokado 

 

 

3.2 Omega-6 och omega-3 fettsyror 

Det finns två viktiga familjer av fleromättade fettsyror, omega-6 och omega-3. Omega är den sista 
bokstaven i det grekiska alfabetet. Omega 6 innebär att det i fettsyran finns en dubbelbindning mellan 
kolatom 6 och 7 räknat från den kolatom som sitter längst ifrån karboxylgruppen.  

 



 
 

13 
 

Exempel på omega-6 fettsyror är linolsyra och arakidonsyra. Linolsyra finns t ex i solrosolja och 
majsolja. Linolsyran omvandlas i kroppen till arakidonsyra (AA), som i sin tur kan användas vid syntes 
av olika eikosanoider såsom tromboxanet TXA2 och prostaglandinet PGI2. Metabolism av omega -6 och 
omega -3 beskrivs i figur 4. 

Den andra familjen, omega-3 fettsyrorna, innehåller en dubbelbindning mellan kolatom 3 och 4 räknat 
från slutet. Exempel på en omega-3 fettsyra är α-linolensyra (ALA). Den finns bl.a. i fiskolja, rapsolja 
och linfröolja. ALA kan omvandlas i kroppen till eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra 
(DHA). Dessa utgör precursorer vid bildning av eikosanoiderna TXA3 och PGI3, vilka kan relaxera och 
vidga blodkärl.16 Obalans mellan omega-6 och omega-3 medför en ogynnsam effekt på utvecklingen av 
hjärt-kärlrelaterade sjukdomar.13  

 

 

 

                  

                       

 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Metabolism av omega -6 och omega -3 fettsyror.16 

 

3.3 Kolhydrater och fiber 

Kroppens största och viktigaste energikälla är kolhydrater. Som angivits ovan kan de, särskilt s.k. snabba 
kolhydrater, ge upphov till TG och därmed höja blodets halt av TG. Exempel på livsmedel som innehåller 
snabba kolhydrater är godis, vitt bröd, vitt ris och kakor. Dessa snabba kolhydrater, till exempel vanligt 
strösocker (sackaros), anses som ”dåligt kolhydrat” då sockret absorberas snabbt till blodet. Dessa typer 
av kolhydrater kan höja både LDL och TG.8,16  

Livsmedel som fullkornsprodukter, till exempel havregryn, linfrö och fullkornsbröd, innehåller stora 
mängder fibrer. Dessa anses bra för hjärtat på grund av att en ökning av fiberhalten i kosten medför en 
sänkning av kolesterolvärdet. Anledningen är att kolesterol och gallsalter binder till fibrer så att 

FISKOLJA 
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Anti-inflammatoriska prostaglandiner och 
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absorptionen av kolesterol minskar. 5,8,16 Den ökade fibermängden bidrar även till att glukos absorberas 
långsammare. 

3.4 Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar omfattar både kostvanor och motion med regelbunden fysisk aktivitet. Dessa bidrar 
till att sänka vikten och då verkar också halten av TG sjunka och HDL stiga. Man bör välja kost som 
innehåller omättade fetter och är fiberrika. Vidare bör man undvika tobaksrökning. Detta minskar risken 
för hjärt-kärlsjukdom eftersom halten VLDL och LDL sjunker, och HDL stiger. Intaget av kostfiber och 
komplexa kolhydrater, långsamma kolhydrater, som består av stärkelse i större andel, bör ökas. En 
viktminskning på 10 kg kan reducera totalkolesterol med cirka 10 %. En promenad på ca 30 min 3 
ggr/vecka bör också rekommenderas. 5,7,8,10 

 

4. Farmakologisk behandling  

Om livsstilsförändringar inte påverkar lipidrubbningarna tillräckligt, kan behandlingen med 
kolesterolsänkande läkemedel bli aktuell till patienter med CHD för att minska morbiditet och mortalitet. 
Behandling minskar även behovet av ballongdilatationer och by-pass operationer.6  

Kolesterolsänkande läkemedel brukar delas in i fem olika grupper: statiner (HMG-CoA- reduktas 
hämmare), resiner, nikotinsyrapreparat, fibrater och kolesterolupptagshämmare. Riktlinjerna för 
behandling är främst inriktade på att minska förhöjt LDL och behandla höga TG och låga HDL-värden, i 
syfte att nå önskade riktvärden (se tabell V).5,7,8 

 

Tabell V. Målvärden vid behandling med kolesterolsänkande läkemedel.5,7,10 

Målvärden = behandlingsmål 
 Kolesterol (mmol/L) 

(< 5.0 ) Önskvärt 
(< 4,5 ) Önskvärt för diabetiker, njurskada, etc.   
(< 4,0 )  Önskvärt vid en hjärt-kärlsjukdom 

 (≥ 6.5) Hög  

 LDL (mmol/L) 
(< 3,0 ) Önskvärt  
(< 2,5 ) Önskvärt för diabetiker, njurskada, etc. 
(< 2,0 ) Önskvärt vid en hjärt-kärlsjukdom 

 (> 3,0 )  Hög  

 HDL (mmol/L) 
 (< 1,0)  Låg  
 (≥ 1,55)  Hög  
                                                       TG (mmol/L) 
 (< 2,0 )  Önskvärt  
 (> 2,0 )  Hög  
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4.1. Statiner  

Statiner är den mest förskrivna lipidsänkande läkemedelsgruppen. Statiner är förstahandsval som 
farmakologisk behandling eftersom de enligt studier minskar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar 
med ca 30 %. Det har visats att statinanvändning ökar livslängden med två år vid sekundärprevention.28 

Statiner används både vid primär- och sekundärprevention.7,1718  

Statiner hämmar HMG-CoA reduktas, som katalyserar omvandling av HMG-CoA till mevalonat i ett 
tidigt steg av kolesterolsyntesen, se figur 5. Detta resulterar i att leverns förmåga att producera kolesterol 
minskas.17,18 Därmed sänks blodets kolesterol. Behandling med statiner leder också till en ökad syntes av 
LDL-receptorer på leverceller, och därigenom ökas upptaget av LDL från plasman. I levern inkorporeras 
kolesterolet i VLDL, omvandlas till gallsalter eller utsöndras via gallan. 5,7,10 Statiner leder till minskning 
av LDL-halten med 25-45 % och en måttlig minskning av triglyceridnivån med 10-20 % . De höjer också 
HDL-halten med 5-10%.7,17  

 

                                                Acetyl-CoA 
                               
                                                                     
 
                                                 HMG-CoA                    
                                                      
                                                                         (Statiner blockerar leverenzymet HMG-CoA reduktas) 
 
                                                 Mevalonat 
 
 
                                        Farnesylpyrofosfat  
                                                                                   proteinprenylering (GTP –bildning                                                                                                                                                                                                                 
.                                                                                         proteiner t.ex. Ras och Rho hämmas) 
                                          
                                                  Skvalen 
                                                                                               Geranylgeranyl-PP 
 
                                               Kolesterol                                    preprenylerade proteiner 
                                                                          
                        Figur 5. Inhibering av kolesterolsyntesen med statiner.8,17   
 

I gruppen statiner finns välbekanta läkemedel såsom Atorvastatin (Lipitor®), Simvastatin (Zocord®), 
Fluvastatin (Canef®, Lescol®) , Pravastatin (Pravachol®), Rosuvastatin (Crestor®) och Lovastatin. De olika 
preparaten finns i doser om 10, 20, 40 och 80 mg, se figur 6. 
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                                                           Figur 6. Molekylformler för olika statiner17  

 

Statinernas förmåga att sänka kolesterolhalten skiljer sig åt. Atorvastatin och rosuvastatin är de mest 
potenta och har LDL-sänkande effekt, särskilt hos patienter som lider av diabetes. Simvastatin och 
pravastatin är förstahandsval vid start av behandling och är väldokumenterade för lipidsänkning och 
minskad dödlighet. Simvastatin är den billigaste.10 Av de nämnda preparaten är fluvastatin det minst 
potenta, se tabell VI.7,8,10 

 

Tabell VI. Olika statiners LDL- sänkande effekt vid 20mg respektive 80mg dos.9 

Preparat  20 mg 80 mg 
Rosuvastatin 48% 58% 
Atorvastatin 43% 55% 
Simvastatin 32% 42% 
Pravastatin 24% 33% 
Fluvastatin 21% 33% 

 

Utöver den lipidsänkande effekten har statinerna pleiotropa effekter, såsom antiinflammatoriska och 
plackstabiliserande.8,19 Dessa effekter sammantagna gör att kärlen fungerar bättre samt att den ökade 
risken för att bilda tromboser minskar eftersom endotelet utsöndrar plasminogen-aktivatorer som 
omvandlar plasminogen till plasmin som bryter ner fibrin. Statinbehandling förhindrar nedreglering av 
endotelialt kväveoxidsyntas (eNOS) och på så sätt ökar NO vilket ger en vasodilatation. Detta medför en 
bättre kärlfunktion. Denna förhindrade nedreglerande effekt beror på att bildningen av 
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geranylgeranylpyrofosfat och Rho hämmas (se figur 5).8,19 Statiner verkar på samma sätt hos män och 
kvinnor oberoende av ålder och är effektiva vid behandling av kardiovaskulära högriskpatienter.5,8,17  

 

4.1.1. Biverkning och interaktion av statiner 

Behandling med statiner är en bra och ganska säker terapi för de flesta patienter men ska undvikas av 
gravida, de som har en aktiv leversjukdom och alkoholister.7,14 Statiner har i regel lägre 
biverkningsfrekvens än andra lipidsänkande läkemedel.10 De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, 
buksmärta, diarré, illamående och kräkningar.17,22 Hos cirka 2 % av patienterna ger statiner en lätt ökning 
av både leverenzymer och kreatinkinaskoncentrationer (KK) i plasman.7,8 Om kvoten av ASAT 
(aspartataminotransferas) och ALAT (alaninaminotransferas) stiger över 2,0 signalerar detta att 
levervävnaden kan vara skadad.10,21 Vid förhöjda leverenzymnivåer kan eventuellt nervskador och 
muskelrelaterade symtom t.ex. myopati, smärta och ömhet uppkomma.10,14 Statiner kan också ibland 
orsaka andra allvarliga muskelproblem såsom muskelsönderfall (rabdomyolys). Vid uppkomst av sådana 
muskelsymtom bör patienterna omedelbart kontakta läkare.7,8,10 

Statinerna är hydrofoba läkemedel som metaboliseras och omvandlas till hydrofila substanser i levern, för 
att sedan utsöndras.17Alla statiner genomgår en omfattande first-pass metabolism i levern. Det vanligaste 
enzymet som är involverat i metabolismen är CYP3A4. Pravastatin och fluvastatin administreras som ett 
Na-salt av 3-hydroxysyran. 17 Många läkemedel och naturligt förekommande livsmedel (som t.ex. 
grapefruktjuice, vitlök och granatäpple) fungerar som hämmare av cytokrom P450 isoformer (framför allt 
CYP3A4). Om de intas tillsammans med statiner då sjunker eliminations- och metaboliseringshastigheten 
för statinerna. Det leder till att plasmakoncentrationerna av statiner i blodet ökar och därmed ökar risken 
för muskelbiverkningar.7,17,24 Detta kan ske till exempel vid samtidigt intag av verapamil och simvastatin. 
Då ökar risken att drabbas av myopati med 10 gånger jämfört med om patienten bara använder 
simvastatin, eftersom läkemedlet verapamil interagerar med simvastatin metabolismen så att 
koncentrationen av detta läkemedel ökar i blodet.17,24  

Plasmakoncentrationerna av pravastatin och rosuvastatin påverkas mindre av andra läkemedel vid 
samtidigt intag.  Det kan bero på att t.ex. verapamil och andra läkemedel inte påverkar de leverenzymer 
som är involverade i metabolismen av just pravastatin och rosuvastatin. Det medför att nivåerna av 
pravastatin och rosuvastatin inte stiger och mindre muskelsbiverkningar inträffar. 17,24 

 

4.2. Fibrater 

Fibrater är ett klassiskt läkemedel som sänker TG med 20-50 % och därmed sänks VLDL och 
totalkolesterol med 5-10 %, samtidigt som HDL höjs med 10-20 % i plasman.7 De verkar genom att 
stimulera LPL (lipoproteinlipas). LPL ökar nedbrytningen av TG (som reflekterar mängden VLDL) och 
fria fettsyror bildas, vilket sänker nivåerna av TG i blodet.7,8,10 Fibrater ökar nivån av HDL genom ökad 
syntes av apoA-I (transkriptionell induktion av syntesen av apoA-I).  Fibrater har dock liten eller 
obetydlig effekt på LDL.8,10  

Fibrater har visat bra sekundärpreventiv effekt på kranskärlssjukdom. 7,10 Bezafibrat, Fenofibrat och 
Gemfibrozil är exempel på fibrater som är registrerade i Sverige.7,10 De bör inte kombineras med statiner 
på grund av ökad risk för myopati (muskelskada) och även rabdomyolys. Fibrater bör helst inte användas 
tillsammans med blodförtunnande medel, som warfarin (Waran), eftersom de kan öka plasmahalten och 
effekten av warfarin.  Vid användning av fibrater tillsammans med warfarin bör man därför iaktta 
försiktighet och anpassa dosering för att undvika risk för kraftig blödning. Fibrater kan orsaka illamående, 
magbesvär, buksmärta och gallsten och bör undvikas vid leverskada.7,10 
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 4.3. Nikotinsyra 

Nikotinsyra sänker TG väsentligt med 20-80% (beroende på minskad VLDL) och LDL med 20-30 % 
samt höjer HDL med 10-20 %.7 Nikotinsyra minskar mängden fria fettsyror, som cirkulerar i blodet, 
genom att blockera nedbrytningen i fettvävnaden och därmed hämma frisättning av fettsyror.5,7,8 Den 
processen innebär att levern får lägre halt av fria fettsyror för att producera TG och kolesterol. Resultatet 
blir en tydlig sänkning av VLDL och LDL och höjning av HDL.5,7,8 Nikotinsyra har bra effekt både vid 
primärprevention och i sekundärprevention. Flera studier visar att nikotinsyra minskar dödligheten i hjärt- 
och kärlsjukdomar och stoppar utvecklingen av ateroskleros.7,10 

Nikotinsyra har en mycket vanlig biverkning i form av flush, som innebär att man blir påtagligt röd i 
ansiktet och även på andra ställen av kroppen. Detta begränsar användningen av nikotinsyra. Om 
nikotinsyra sätts in bör dosen initialt vara låg. Det finns framtaget en depottablett med nikotinsyra 
(Niaspan®) från vilken nikotinsyran frisätts långsamt. Därigenom hålls plasmakoncentrationen på en lägre 
nivå och den koncentrationsberoende effekten av nikotinsyran i form av flush kan minskas. Flushen kan 
också minskas genom att nikotinsyran kombineras med ASA (acetylsalicylsyra) i doser om 250 mg.7,10 
Nikotinsyra metaboliseras via njurarna och bör därför inte ges till patienter med nedsatt njur- eller 
leverfunktion.9 Nikotinsyra kan också orsaka andra biverkningar som magbesvär, klåda, hyperglykemi, 
hudförändringar samt leverpåverkan.7,10 Nikotinsyra kan kombineras med andra lipidsänkande läkemedel, 
men biverkningarna (särskilt flushen) kan då förstärkas.5  

 

4.4. Gallsyrabindare - resiner  

Resiner såsom kolestyramin och kolestipol är läkemedel som sänker plasmakoncentration av LDL med ca 
15-  25% och totalkolesterol med 20-25% men har obetydlig effekt på TG och HDL.7,8 Resiner verkar i 
tarmen genom att binda gallsyror och därmed hämma återabsorptionen via det enterohepatiska 
kretsloppet. Denna minskning av gallsyror medför att levern ökar förbrukningen av kolesterol och därmed 
fås ökning av LDL-receptorer på hepatocyterna, vilket leder till ökat upptag av LDL.5,7,8 Resiner kan 
kombineras med andra lipidsänkande läkemedel såsom statiner eller fibrater för att ge bättre effekt. Om 
resiner kombineras med nikotinsyra, minskar absorptionen av andra läkemedel och förstärker 
magbesvären.7,8 Resiner orsakar mag-tarmbesvär framför allt förstoppning och illamående, och därför ges 
initialt en låg dos som därefter successivt ökas för att förhindra att dessa biverkningar uppstår.7,10  

 

4.5. Kolesterolupptagshämmare (Ezetimib) 

Ezetimib är en ny kolesterolupptagshämmare som sänker LDL med 17-20 % genom att förhindra 
absorption av intestinalt kolesterol och likartade substanser i tarmen. Ezetimib hämmar dessutom 
transporten av kolesterol genom att blockera kolesteroltransport-proteinet Niemann-Pick C1-Like 1 
(NPC1L1) på mag-tarmkanalens epitelceller.5,7,8 Ezetimib medför en minskning av kolesterolmängden i 
levern och ger därmed upphov till en ökning av hepatiska LDL-receptorer och eliminering av 
cirkulerande LDL.5,8,10 De har ingen effekt på upptag av TG, fettsyror, vitaminer, gallsyror och 
steroidhormoner. Ezetimib kan ge upphov till mag-tarmbesvär och dessa besvär förvärras då den ges 
tillsammans med statiner. Kombinationen är dock mer effektiv mot lipidrubbning.7,10 
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5. Syfte 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av publicerade kliniska prövningar och metaanalyser undersöka 
vilka effekter statiner har på morbiditet/mortalitet i hjärt- och kärlsjukdomar vid primär och sekundär 
prevention. 

 

 

6.  Metoder  

Examensarbetet är en litteraturstudie. Vetenskaplig information till studien söktes i databaser och i den 
existerande litteraturen på universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket i Kalmar. En del böcker lånades 
från handledaren. Därutöver har några internetsidor använts. Även monografier som finns tillgängliga på 
universitetsbiblioteket användes. Studierna skulle vara randomiserade kontrollerade kliniska studier 
(RCT) som jämförde behandling mellan statiner och placebo under minst 12 månader och deltagarna 
skulle vara män och kvinnor i åldrarna 18-85 år.   

Sökorden som användes var: (Primary prevention AND cardiovascular diseases AND Statin therapy 
AND meta-analysis of randomized controlled trials), (Effect of statins AND risk of coronary disease 
AND meta-analysis of randomized controlled trials), (primary prevention AND acute coronary AND 
statin therapy), (benefits of statin therapy AND cardiovascular disease) och (unintended effects of 
statins).  Nyckelord såsom Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors, simvastatin, lovastatin, 
myocardial infarction, heart attack samt statins och cardiovascular diseases ingick också. Sökningen var 
begränsad till studier publicerade och skrivna på engelska och utan tidsbegräsning. De skulle vara utförda 
på människa. Databassökningen efter artiklarna redovisas i tabell VII. 

 

Tabell VII. Redovisning av databassökning. 

Pub Med- sökord  Antal 
Träffar 

Utvalda 
artiklar 

Primary prevention AND cardiovascular diseases AND Statin therapy 
AND meta-analysis of randomized controlled trials. 

10 2 
 

Effect of statin AND risk of coronary disease AND meta-analysis of 
randomized controlled trials. 

15 1 

Primary prevention AND acute coronary AND statin therapy 23 1 

Benefits of statin therapy AND cardiovascular diseases 61 1 

Unintended effects of statins 9 1 

 

Studierna har granskats och bedömts med hjälp av Jadads poängsystem för att avgöra om de uppfyller 
kriterierna för integration och kvaliteten av sökta artiklar, tabell VIII. 
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Tabell VIII. Kvalitetsbedömning av randomiserade kontrollerande kliniska prövningar.25  

Jadads systempoäng  

1. Beskrevs undersökning som randomiserad? 
2. Beskrevs undersökning som dubbelblind? 
3. Fanns redogörelser för deltagare som utgått ur undersökningen?  

varje ”ja” ger 1 poäng och 0 poäng för varje ”nej” 
och ger ytterligare 1 poäng för vardera om randomiseringen och maskering 

genomförts korrekt och dra 1 poäng om randomiseringen respektive maskering inte 
genomförande korrekt.  

Summa poängtal mellan (0-5) 
Om summan < 3, då har undersökning låg kvalitet 

 

 

Studierna visade vara av god kvalitet och tillförlitlighet på grund att de var randomiserande dubbelblinda 
placebokontrollerande (förutom den sista studien som var öppen, stor och inte dubbelblind) och innehöll 
flera tabeller och beräkningar. Studierna svarade på frågan avseende undersökningssyfte. Utifrån Jadads 
poängsystem fick de valda studierna (1-3) fyra eller mer poäng, vilket representerar hög kvalitet på 
studierna. Den sista studien fick inga Jadads poäng.  

 

7. Resultat  

Tabell IX sammanfattar design, syfte, behandling och resultat av utvalda artiklar. 

Tabell IX. Sammanfattning av utvalda artiklar  

Studie 1 
Primary Prevention 
of Cardiovascular 
Diseases with Statin 
Therapy: A Meta-
analysis of 
Randomized 
Controlled Trials 
 

Studiedesign En metaanalys av 1146 randomiserande dubbelblinda placebo- 
kontrollerade kliniska fram till 2006, 7 av dem var relevanta och 
uppfyllde inklusionskriterier med 42 848 deltagare (21 409 
statinbehandlades och 21 439 behandlades med placebo). 90 % hade 
inte haft någon kardiovaskulär sjukdom. 

Syfte Syftet med den här studien var att utreda primärpreventionens roll för 
statiner hos patienter utan symtom på kardiovaskulära sjukdomar. 
 

Behandling  2 studier med atorvastatin (10 mg), 3 studier med pravastatin(40 mg), 
1 studie med simavastatin (40 mg) och 1med lovastatin(20-40 mg) 

Resultat Uppföljning i genomsnitt 4,3 år. Metaanalys visade att statiner minskar 
totalkolesterol, LDL och TG med respektive 17,8%, 26,1% och 10,6% 
och ökar HDL med 3,2 %. Alla studier ger också en reducering av 
allvarliga hjärthändelser med 29,2% (CI: 17-40%), cerebrovaskulära 
händelser med 14,4 % (CI: 3-25%), men ingen statistiskt signifikant 
minskning av dödlighet i kranskärlssjukdom (P=0,13) eller av total 
mortalitet (P=0,9) jämfört med placebogruppen. 

Studie 2 
Effect of Statins on 
Risk of Coronary 
Disease: A Meta-
analysis of 
Randomized 
Controlled Trials 

Studiedesign En metaanalys av 5 randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade 
studier med 30817 deltagare. 

Syfte Att värdera och undersöka riskminskning av hjärt-kärlsjukdomar och 
total dödlighet i samband med statinbehandling. 

Behandling  Tre studier med pravastatin (40 mg) och en med lovastatin (20-40 mg) 
och en med simvastatin (20 mg).  

Resultat Minskning av totalkolesterol, LDL och TG med respektive 20 %, 28 
%, och 13 %, men en ökning av HDL med 5 %.  
Studien visade också att statiner minskade incidens av hjärtsjukdomar 
med 31 %, dödlighet i kranskärlssjukdom med 29 %, total dödlighet 
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med 21 % och kardiovaskulär mortalitet med 27 % i jämförelse med 
placebogruppen. 

Studie 3 
Primary Prevention 
of Acute Coronary 
Events with 
Lovastatin in Men 
and Women with 
Average Cholesterol 
Levels: Results of 
AFCAPS/TexCAPS 
 

Studiedesign Detta är en randomiserade dubbelblind placebokontrollerad 
primärpreventionstudie som gjordes på vårdcentraler i Texas. I studien 
ingick 6605 deltagare . 

Syfte Att undersöka om det lipidsänkande läkemedlet, Lovastatin, kunde 
minska graden av de första akuta större koronära händelserna hos 
patienter med och utan klinisk hjärt-kärlsjukdom i jämförelse med 
placebo.  

Behandling  Lovastatin (20-40 mg) 
Resultat Lovastatin minskade incidensen med 37 % av akuta större koronära 

händelserna  
( hjärtinfarkt med 40 %, instabil angina med 32 %, revaskularisering, 
koronära händelser med 33 % och kardiovaskulära händelser med 25 
%). Lovastatin reducerade LDL med 25 %, TC med 18 %, TG med 15 
% och höjde HDL med 6 %. 

Studie 4 
Unintended effects of 
statins in men and 
women in England 
and Wales: 
population based 
cohort study using 
the QResearch 
database 

Studiedesign En prospektiv öppen kohortstudie av primärvårdspatienter på 368 
allmänna mottagningar i England och Wales. I studien ingick 2 004 
692 deltagare i åldrarna 30-84 år och genomfördes mellan 1 januari 
2002 och 30 juni 2008. Cirka 11 % var nya användare av statiner. 

Syfte Att undersöka och kvantifiera oönskade effekter av statiner hos män 
och kvinnor, genom att jämföra nya användare av statiner med icke-
användare. Studien har också analyserat effekten av olika 
statinpreparat, (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, pravastatin eller 
rosuvastatin), olika doser. 

Behandling  Atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, pravastatin eller rosuvastatin. 
Statinerna gavs i doser om 10, 20, 40 och 80 mg  

Resultat Resultaten visade att statiner var associerade med en riskökning av 
måttlig eller allvarlig leverdysfunktion, akut njursvikt, måttlig eller 
allvarlig myopati och grå starr både hos män och kvinnor. Risken för 
biverkningar var dosberoende och störst under första årets behandling. 
Risken för matstrupscancer minskade med statinanvändning. Studien 
fann att NNT med statiner hos patienter med hög risk för hjärtsjukdom 
på fem år var 37och 33 för respektive män och kvinnor. 

 

 

7.1 Studie 1 

Primary Prevention of Cardiovascular Diseases with Statin Therapy: A Meta-analysis of 
Randomized Controlled Trials 

Paaladinesh Thavendiranathan et al. Arch Intern Me, 2006; 166:2307-2313 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utreda statiners effekt på morbiditet och mortalitet vid 
primärpreventionens hos patienter utan symtom på hjärt- kärl sjukdom  

Studiedesign 

En elektronisk litteratursökning gjordes i olika databaser: Medline (1966 till juni 2005), EMBASE 
(från1980 till juni 2005), Cochrane Collaboration (Central, Dare, och CDSR) och American College of 
Physicians Journal Club databaser. Sökorden var HMG-CoA-reduktashämmare, simvastatin, lovastatin, 
och rosuvastatin, men även olika begrepp som relaterar till hjärtsjukdomar: kranskärlssjukdom, 
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hjärtinfarkt och cerebrovaskulära sjukdomar. I sökningen användes också olika typer av 
kolesterolbenämningar såsom LDL, HDL och TG, för att hitta de mest betydelsefulla artiklarna.  

Inklusionskriterier 

 Samlade artiklar skulle vara skrivna på engelska och studietypen var randomiserade kontrollerade studier 
av statiner jämfört med placebo. Dessa skulle vara utförda på människor och pågå under minst ett år. 
Patienterna skulle bara vara behandlade med statiner. Minst 80 % av deltagarna skulle inte lida av någon 
hjärt- och kärlsjukdom (dvs. kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, och perifer kärlsjukdom).  

Exklusionskriterier 

Studier med bara kolesterolkoncentrationsförändringar i serum, eller med jämförande olika dosering av 
statiner plockades bort. Även patienter med icke traditionella kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. patienter 
som genomgått transplantation) togs bort. Kvaliteten utvärderades med hjälp av Jadads systempoäng, där 
studierna hade 3 poäng eller mer, vilket presenterar hög kvalitet på studierna. 

7 studier uppfyllde ovan kriterier.  Studierna var (WOSCOPS, AFCAPS/TexCAPS, PROSPER, 
ALLHAT-LLT, ASCOT-LLA, HPS och CARDS). Alla var dubbelblinda utom ALLHAT-LLT. 

Se information om studierna i tabell X nedan. 

 

Tabell X. Information om studierna.  

Studien WOSCOPS AFCAPS/
TexCAPS 

PROSPER ALLHAT
-LLT 

ASCOT
-LLA 

HPS CARDS 

Publicerat år/ 
uppföljnings-
tid  (år) 

1995/ 
4,9 

1998/ 
5,2 

2002/ 
3,2 

2002/ 
4,8 

2003/ 
3,3 

2003/ 
4,8 

2004/ 
3,9 

Antal deltag-
are i statin/ 
placebo 

3 302/ 
3 293 

3 304/ 
3 301 

1 585/  
1 654 

5 170/ 5 
185 

5 168/ 
5 137 

1 455/ 
1 456 

1 428/ 
1 410 

Ålder (år) 55,3 58,0 75,0 66,4 63,1 NA 61,5 
Diabetes 1% 3,8% 12,2% 34,4% 24,3% 100% 100% 
 Patienter med 
primärpre-
vention i % 

83,3 100 100 85,8 81,5 100 100 

Typ av statin 
behandling 

Prava-  
statin 

Lova- 
statin  

Prava- 
statin  

Prava-
statin 

Atorva- 
statin 

Simva-
statin 

Atorava
-statin 

Dos i mg 40 20-40 40 20-40 10 40 10 

Andel män  100 % 85 % 42 % 51 % 81 % okänd? 68 % 

 

Allvarliga hjärtsjukdomar presenterades som icke-dödlig hjärtinfarkt (NFMI) och koronär hjärtsjukdom 
(CHD), men stora cerebrovaskulära sjukdomar rapporterades som dödlig eller icke-dödlig stroke. 
Relativa risken (RR) och absoluta relativa risken (ARR) beräknades i varje studie med 95 % 
konfidensintervall (KI) liksom Number Needed to Treat (NNT, Antalet som behöver behandlas för att 
förhindra ett nytt fall).  
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Resultat 

En metaanalys av 1146 randomiserande dubbelblinda placebokontrollerade kliniska studier utfördes. 7 av 
dem tycktes vara relevanta och uppfyllde inklusionskriterierna. I studierna ingick 42 848 deltagare (21 
409 med statinbehandling och 21 439 med placebo). Tiden för de 7 studierna varierade mellan 3,2 till 5,2 
år och åldern för patienterna var mellan 55,1 och 75,4 år. Andelen män var från 42 % till 100 %. 90 % av 
patienterna fick statiner i primärpreventivt syfte (de hade alltså inga tecken på hjärt- och kärlsjukdom).  

Metaanalysen visade att statiner minskar halterna av TC, LDL och TG med respektive 17,8%, 26,1%, och 
10,6% och ökar HDL med 3,2 %.   

Metaanalysen visade också att statinbehandling reducerar allvarliga hjärtsjukdomar med 29,2% (95 % CI, 
16,7% -39,8%), cerebrovaskulära sjukdomar med 14,4 % (95 % CI, 2,8 % -24,6%), icke-dödlig 
hjärtinfarkt med 31,7% (95 % CI, 16,9% -43,9%) och revaskularisering, det vill säga att återställa normal 
blodförsörjning, med 33,8% (95 % CI, 19,6% -45,5 %).  

Ingen statistiskt signifikant minskning visades avseende dödlighet i kranskärlssjukdom (P = 0,13) och 
total mortalitet (P = 0,09) i jämförelse med placebogruppen. Behandling med statiner visade ingen 
stegringen av KK eller leverenzymer och var inte förenad med incidensökning av dödlig eller icke-dödlig 
cancer.  

NNT- talet för primärprevention var dubbelt så högt som för sekundärprevention. Studien visade att NNT 
för allvarliga hjärtsjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar och revaskularisering var 60, 268 respektive 
93 vid primärprevention och 33,125 respektive 37 vid sekundärprevention. Man behöver alltså behandla 
60 patienter som inte haft någon hjärt- kärl sjukdom, med statiner, under i genomsnitt 4,3 år för att 
förhindra en allvarlig hjärt- och kärl händelse.  

 

 

7.2. Studie 2 

Effect of Statins on Risk of Coronary Disease: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials 

John C. LaRosa et al. JAMA. 1999;282:2340–2346 

Syfte 

Att uppskatta riskminskning för hjärt-kärlsjukdomar och total dödlighet efter statinbehandling, speciellt 
hos äldre personer och kvinnor. 

Studiedesign 

En litteratursökning i Medline databas mellan 1966 och 1998 gjordes för att hitta och identifiera 
randomiserade kontrollerade kliniska prövningar med hjälp av MESH-termer (The Medical Subject 
Headings, U.S. National Library of Medicine). MESH-termer som användes var hydroxymetyl-glutaryl-
CoA reduktashämmare, Simvastatin® och hjärtinfarkt.  

Inklusionskriterier Det skulle vara randomiserade kliniska prövningar med en grupp som fick statiner och 
en placebokontrollgrupp, deltagarna skulle bara använda statiner, uppföljningstiden skulle vara minst 4 
år, ”endpointen” skulle vara död eller klinisk sjukdom. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 
studierna genomförda på människor.  

Exklusionskriterier ”Endpointen” var inte en klinisk händelse och om det var olika statiner som 
jämfördes.  
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Fem av 182 studier, 4S, WOSCOPS, CARE, AFCAPS/TexCAPS och LIPID, uppfyllde kriterierna och 
ingick i metaanalysen. I dessa randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier ingick 30 817 
deltagare.  

Två av studierna var primärpreventionstudier (AFCAPS/TexCAPS och WOSCOPS) med 13 200 
deltagare och resten var sekundärpreventionstudier med 17 617 deltagare. Patienterna följdes i 5,4 år och 
patienternas medelålder var 59 år.  

I tabell XI visas information om de 5 studierna som ingick i metaanalysen.  

 

Tabell XI. Information om studierna (inklusionskriterier) 

4S WOSCOPS CARE AFCAPS / TexCAPS LIPID 
4444 deltagare som 
fick Simvastatin 
under 5,4 år  
 

6 595 deltagare som 
fick Pravastatin 
under 4,9 år 

4159 deltagare som 
fick Pravastatin 
under 5 år  

6 605 deltagare som fick 
Lovastatin under 5,2 år 

9 014 deltagare som 
fick Pravastatin 
under 6,1 år 

Totala kolesterol-
serumnivåer från 
5,5 till 8,0 mmol/L 
 

LDL-kolesterol på 
minst 4,0 mmol/L 

Totala kolesterol-
serumnivåer på 
mindre än 6,2 
mmol/L 

Totala kolesterol-
serumnivåer mellan 4,65 
och 6,82 mmol/L 

Totala kolesterol-
serumnivåer från 
4,0 till 7,0 mmol / L  

23 % > 65 år och 19 
% kvinnor 

Endast män yngre 
än 65 år 

31 % > 65 år och 14 
% kvinnor 

21 % > 65 år och 15 % 
kvinnor 

39 % > 65 år och 17 
% kvinnor 
 
 

TG på 2,5 mmol/L 
eller mindre 

Frisk befolkning 
(primär prevention 
prövning). 
 

LDL-kolesterol 
mellan 3,0 och 4,5 
mmol/L TG av 
mindre än 4,0 
mmol/L 

LDL-kolesterol mellan 
3,36 - 4,91 HDL mellan 
1,16 eller mindre för 
män och 1,22 mmol/L 
eller lägre för kvinnor 

TG-nivåer som är 
mindre än 5,0 
mmol/L 

Anamnes på 
kranskärlssjukdom 
(sekundär-
prevention 
prövningar) 

 Anamnes på 
kranskärlssjukdom(
sekundär-prevention 
prövningar) 

Frisk befolkning 
(primärprevention 
prövningar). 
 

Anamnes på 
kranskärlssjukdom(
sekundärprevention 
prövningar) 

 

För varje studie som ingick i metaanalysen har följande information registrerats: namnet på författarna, 
deras land och utgivningsår, deltagarnas ålder, kön, antal hjärtinfarkter, dosering av statin, totalkolesterol, 
LDL, HDL och TG samt lipidförändringen under behandlingsperioden. Effekten av statinbehandling 
beräknades med både proportionell (1 - odds ratio [OR]) och den absoluta riskreduktionen för både statin 
och placebogruppen. I studien beräknades också den relativa risken (RR) den absoluta relativa risken 
(ARR) med 95 % konfidensintervall (KI) och Number Needed to Treat (NNT).  

 

Resultat 

Detta är en metaanalys av 182 randomiserade placebokontrollerade dubbelblinda studier. Fem av dem 
inkluderades i undersökningen och i dem ingick 30 817 deltagare. Behandling med statiner, tabell XII, i 
jämförelse  
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Tabell XII. Kliniska utfall av behandling med statiner 

 4S 
(N=4444) 

WOSCOPS 
(N=6595) 

CARE 
(N=1996) 

AFCAPS/T
exCAPS 
(N=6605) 

LIPID 
(N= 9014) 

NNT 

Koronär död 189/111 52/38 119/96 15/11 373/287 75 (56-112) 

Kardiovaskulär 
död  

207/136 73/50 130/112 25/17 433/331 69 (52-103) 

Icke 
kardiovaskulär 
död  

49/46 62/56 66/68 52/63 200/167 …. 

Antal dödsfall 
alla orsaker 

256/182 135/106 196/10 77/80 633/489 61 (45-95) 

 

 

med placebo visade nettoförändringar i lipider (procentuella förändringar i behandlingsgrupperna - 
procentuella förändringar i placebogrupperna). Bland dem som deltog minskade totalkolesterol, LDL och 
TG i genomsnitt med respektive 20 %, 28 %, och 13 % och HDL ökade med 5 %. Studien visade också 
att statiner minskade incidens av hjärtsjukdomar med 31 %, dödlighet i kranskärlssjukdom med 29 %, 
total dödlighet med 21 %,( P <0,001) och kardiovaskulär mortalitet med 27 % i jämförelse med 
placebogruppen.  

Jämfört med kontroller visade statinbehandling i de två primärpreventionsprövningarna att allvarliga 
koronära händelser reducerades med 34 % . Studierna visar en lägre risk för dödlighet i 
kranskärlssjukdom (OR, 0,73)och kardiovaskulär mortalitet (OR, 0,68). I de tre 
sekundärpreventionsprövningarna sågs däremot reduktion i stora koronära händelser med 30 % och lägre 
risk för dödlighet i kranskärlssjukdom (OR, 0,71), kardiovaskulär mortalitet (OR, 0,73) och mortalitet av 
alla orsaker (OR, 0,77). Ingen signifikant förändring kunde ses i icke-kardiovaskulär dödlighet i de två 
primärpreventionsprövningarna (OR=1,04, 95 % CI 0,80–1,35) eller vid de tre 
sekundärpreventionsprövningarna (OR=0,89,95% CI 0,75–1,04).  

Tabell XIII visar att totalt minskades antalet ”major coronary event” från 104 till 90 (RR minskning 33 % 
(CI 13-52)) ifall man gav kvinnor statiner i jämförelse med från 611 till 467 ifall man behandlade män 
(RR minskning 37 % (CI 29-44)). Könsskillnaden är ej statistiskt säkerställd.  

 

Tabell XIII. Total risk för allvarlig koronarkärlsrelaterad händelse fördelat på kön och ålder 

Major 
Coronary 

event 

4S 
(N=4444) 

CARE 
(N=1996) 

WOSCOPS 
(N=6595) 

AFCAPS/ 
TexCAPS 
(N=6605) 

LIPID 
(N= 9014) 

NNT 

Kvinnor 91/60 39/23 ------ 13/7 104/90 31 (19-75) 

Män 531/371 235/189 248/174 170/109 611/467 27 (23-34) 

Mer än 65 år 168/122 111/69 --- 112/78 349/270 23(17-33) 

Mindre än  
65 år 

445/309 163/143 248/174 71/38 366/287 51 (25-41) 
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En åldersberoende effekt på ”major coronary events” kunde inte heller visas i denna metaanalys. RR-
reduktion från 44 % (CI 30-58) > 65 år versus 32 % (CI 24-40) < 65 år för de som använde statiner.  

 

7.3 Studie 3 

Primary Prevention of Acute Coronary Events with Lovastatin in Men and Women with Average 
Cholesterol Levels: Results of AFCAPS/TexCAPS 

John R. Downs et al. JAMA. 1998; 279:1615–1622 

Syfte 

Syftet var att undersöka om det lipidsänkande läkemedlet lovastatin skulle minska incidens av en första 
akut allvarlig hjärt-kärlhändelse hos män och kvinnor. Försökspersonerna skulle ha genomsnittliga nivåer 
av TC och LDL och en subnormal HDL-nivå. Patienterna skulle också sakna klinisk hjärt-kärlsjukdom. 

Utöver huvudsyftet undersöktes även om behandling med lovastatin jämfört med placebo skulle minska 
kardiovaskulär morbiditet, total mortalitet, non-kardiovaskulär dödlighet och dödliga cancer .  

Studiedesign 

Detta var en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad primärpreventionsstudie som gjordes på 
vårdcentraler i Texas. I studien ingick 6 605 deltagare och genomfördes vid två platser i Texas, den ena 
var Lackland Air Force Base i San Antonio (n = 3 737) och den andra är University of North Texas Health 
Science Center i Fort Worth (n = 2868). En första akut allvarlig hjärt-kärlhändelsen definierades som 
dödlig eller icke-dödlig hjärtinfarkt, och instabil angina eller plötslig hjärtdöd.  

Kriterierna för att få vara med i studien var att deltagarna inte skulle ha haft tidigare symtom på 
hjärtinfarkt, kärlkramp, claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka), cerebrovaskulär händelse eller 
transitorisk ischemisk attack (TIA, syrebrist i hjärnas kärl). Deltagarnas blodfetter skulle vara i intervallen 
TC (4,65–6,82 mmol/L), LDL (3,36–4,91 mmol/L) och HDL ≤ 1,16 mmol/L för män eller ≤ 1,22 mmol/L 
för kvinnor. Deltagarnas TG skulle vara ≤ 4,52 mmol/L.  

Patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus, okontrollerad hypertension, sekundär hyperlipidemi eller 
med övervikt fick inte delta i studien.  Alla deltagare lämnade ett skriftlig medgivande. 

Randomisering på börjades efter tolv veckor med American Heart Association Steg I-kost, inklusive två 
veckors placebo-baseline med antingen lovastatin, 20 mg/d, eller matchande placebo. De som uppmätte 
ett LDL på över 2,84 mmol/L fick högre dos av lovastatin, 40 mg/d, under de första tre månaderna. 
Patienterna gjorde återbesök en gång om året och då gjordes en riskvärdering. Deltagarna som avbröt 
studien fick fylla i en enkät. I studien beräknades LDL med hjälp av Friedewalds formel. I beräkningen 
jämfördes frysta serumprov, som togs dag ett, med första årsbesökets serumprov vid ett specialiserat 
lipidlaboratorium på Johns Hopkins University. 

”Intention to treat”-analys utfördes på analysen och bedömning av behandlingseffektivitet gjordes med en 
log-rank test. Förutom detta beräknades också RR, NNT, SD och P-värden i varje studie. Cox 
proportional hazards regressionsmodell användes för att undersöka riskminskning av 
lovastatinbehandling. Studien var planerad att fortsätta tills de första 320 deltagarna upplevde den första 
primära slutpunkten eller 5 år efter sista randomisering. Studien definierade primär slutpunkt som dödlig 
eller icke-dödlig hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd eller instabil angina. 

 

 

 

http://jama.ama-assn.org/search?author1=John+R.+Downs&sortspec=date&submit=Submit�
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Resultat 

Studien var en randomiserad dubbelblind klinisk undersökning med 6 605 deltagare, (5 608 män och 997 
kvinnor i åldrarna 45 till 73 år). De delades in i två grupper: den ena fick lovastatin (2805 män och 499 
kvinnor) och den andra fick placebo (2803 män och 498 kvinnor) under 5,2 år. 71 % av dem, 3304, 
randomiserades till lovastatin och 63 % av dem, 3301, randomiserades till placebo. Lovastatinbehandling 
med 20-40 mg dagligen reducerade LDL med 25 %, TC med 18 %, TG med 15 % och ökade HDL med 6 
% i jämförelse med placebogruppen.  

Lovastatin minskade incidensen med 37 %, RR var 0,63 (95 % [CI], 0,50–0,79) för den första akuta och 
allvarliga hjärt-kärlhändelsen i jämförelse placebogruppen. 

Reducering av kolesterolnivåerna innebar att koronär revaskularisering minskade med 33 % och instabil 
angina med 32 %. Även incidensen av dödlig eller icke-dödlig hjärtinfarkt minskade med 40 % och hjärt- 
och kardiovaskulära händelser med 25 % i jämförelse med placebo. Effekten av lovastatinbehandling var 
liknande hos män och kvinnor.  

Totala dödligheten var lika mellan lovastatin och placebogruppen med 80 respektive 77.  Allvarliga 
biverkningar, som orsakat dödsfall eller funktionshinder och cancer, var lika i grupperna som 
behandlades med lovastatin och placebo:34,2% respektive 34,1% . Det förhöjda värdet på ASAT, ALAT 
och KK var liknande i båda behandlingsgrupperna. Studien visade att NNT för kardiovaskulär sjukdom 
var 23 och 40 för lovastatin respektive placebo vid första år behandling.  

Den absoluta riskreduktionen var cirka 0,2 % per år. Detta motsvarar ett NNT- tal som innebär att 89 
personer måste behandlas i över 5 år för att för förhindra 1 CHD. 

 

7.4 Studie 4 

Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population based cohort 
study using the QResearch database: Research 

J Hippisley-Cox, BMJ 2010; 340: c2197 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka och kvantifiera oönskade effekter av statiner hos män och kvinnor, genom att 
jämföra nya användare av statiner med icke-användare. Effekten av olika statinpreparat, såsom 
atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, pravastatin eller rosuvastatin i olika doser, analyserades också. 

 

Studiedesign 

Detta är en prospektiv öppen kohortstudie med en stor population av primärvårdspatienter från 368 
primärvårdsmottagningar i England och Wales. I studien utgick man från en population av cirka 2 
miljoner patienter i åldrarna 30-84 år från 1 januari 2002 till 30 juni 2008 från vilken utvaskades 226 000  
(10,7%) nya användare av statiner. Av dessa hade 71 % ordinerats simvastatin, 22 % atorvastatin, 4 % 
pravastatin, 2 % rosuvastatin och 1 % fluvastatin. Patienter utan postadress (ca 4 % av populationen) eller 
patienter, som använde statiner vid studiens start eller tidigare använt, exkluderades. Deltagarna var 
registrerade på primärvårdsmottagningarna för 12 månader sedan.  

I studien undersöktes statinanvändarnas elektroniska patientjournaler med avseende på samtidig 
förekomst av akut njursvikt, venös tromboembolism, Parkinsons sjukdom, demens, reumatoid artrit, grå 
starr, benskörhetsfraktur (ryggrad, höft eller handled), vanliga cancerformer (magsäck, kolon, esofagus, 
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lunga, njure, bröst, prostata, melanom), måttlig eller gravt nedsatt leverfunktion och måttlig eller allvarlig 
myopati.  

Cox proportional hazards modeller användes för att jämföra förekomsten av ovan nämnda sjukdomar hos 
statinanvändarna versus icke-användare, och för att uppskatta riskkvoten för varje fall med de olika 
typerna av statiner. NNT och NNH beräknades också i studien per 10 000 patienter under fem år. 

 

Resultat 

 Statiner hade inget statistiskt signifikant samband med risk för Parkinsons sjukdom, reumatoid artrit, 
venös tromboembolism, demens, benskörhetsfraktur, magsäckscancer, lungcancer, melanom, njurcancer, 
bröstcancer och prostatacancer.  

Resultaten visade att statiner var associerade med en riskökning för måttlig eller allvarlig 
leverdysfunktion, akut njursvikt, måttlig eller allvarlig myopati och grå starr hos både män och kvinnor. 
Risken var dosberoende och störst efter första årets behandling.  

Risken för matstrupscancer minskade med statinanvändning.  

Riskerna var liknande för samtliga statintyper, förutom för fluvastatin där risken var ökad för 
leverdysfunktion. Risken för nedsatt leverfunktion ökade 2,5 gånger med statiner hos kvinnor och 2 
gånger hos män. Det fanns inget samband mellan tjocktarmscancer och statiner hos kvinnor, men risken 
ökade bland män som tog rosuvastatin (2,07, [CI 95 %: 1,29- 3,21] och i mindre grad med pravastatin 
0,471 [CI 95 %: 0,28-0,86]. Risken för tjocktarmscancer ökar efter tre års behandling 3,27, [CI 95 %: 
1,69 - 6,3]), men inga tecken på ett dosresponsförhållande observerades. 

Studien fann att NNT för kardiovaskulär sjukdom hos patienter med hög risk för hjärt- och kärlsjukdom 
och behandlade med statiner efter fem år var 37 respektive 33 för män och kvinnor.  

NNH för matstrupscancer var respektive 1 266 och 1 082 för kvinnor och män. Resultaten av NNH var 
negativa bland kvinnor: 434 fall av akut njursvikt, 259 för myopati, 136 för leverdysfunktion och 33 för 
grå starr under fem års period. Siffrorna var likartade hos män, förutom för myopati där NNH var 91. 
Forskarna kom fram till att risken för att utveckla grå starr återgick till den normala nivån inom ett år 
efter avslutning av behandling med statiner. Dessutom fann de att risken för att utveckla akut njursvikt 
och få nedsatt leverfunktion blev normal inom 1-3 år.  

 

 

 

8. Diskussion  

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta orsaken till global dödlighet i stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp och 
åderförkalkning. Statiner är den vanligaste läkemedelsbehandlingen vid förhöjda kolesterolvärden och har 
visat ha en betydande förmåga att minska dödlighet och sjuklighet i hjärt- kärlsjukdomar och stroke. 
Under många år har ett stort antal studier visat att statiner kan sänka lipidnivåerna, vilket i sin tur 
resulterar i minskningar av ateroskleros.  

Effekten av statiner kan ses både hos patienter med påvisad kardiovaskulär sjukdom (d. v. s. 
sekundärpreventivt) och hos patienter utan symtomatisk hjärt-kärlsjukdom (d. v. s. primärpreventivt). 
Många studier har fokuserat på att värdera vilken effekt de olika statinpreparaten har vid primär- och 
sekundär-prevention och på lipidnivåerna. Några av studierna kunde inte påvisa någon klar och tydlig 
effekt av statiner på den primära preventionen, vilket har orsakat osäkerhet och förvirring hos forskarna.  
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Fyra studier ingick i examensarbetet.  De första två studierna var metaanalyser som sammanfattade 
resultaten från 7 respektive 5 randomiserande dubbelblinda placebokontrollerande kliniska prövningar. 
De två metaanalyserna innehöll två studier (WOSCOPS och AFCAPS/TexCAPS) som var samma. Den 
tredje studien var en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad klinisk prövning. Den sista studien, 
en prospektiv öppen kohort studie, undersökte oönskade effekter av statiner från patientjournaler. 
Utvärdering av studiernas kvalitet gjordes med hjälp av Jadads poängsystem. Studierna poängsattes med 
minst en 4:a i Jadads poängskala, vilket motsvarar hög kvalitet. 

 

Studie 1 är en metaanalys som utvärderade under i genomsnitt ca 4,3 år effekten av statiner vid 
primärprevention hos patienter med måttlig till hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Statinerna reducerade 
allvarliga hjärtsjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar, NFMI och revaskularisering signifikant, genom 
att statiner minskar nivåer av blodfetter. Förutom det positiva sambandet mellan minskningar av LDL och 
allvarliga hjärtsjukdomar, konstateras att en större minskning av allvarliga hjärthändelser absolut kan ses 
vid större minskningar av LDL, vilket skulle kunna vara en rimlig klinisk strategi för patienter med hög 
CHD-risk. Dessutom visade studien att statinbehandlingen var mycket mer effektiv vid primärprevention 
eftersom NNT var dubbelt så högt relativt primärprevention. I denna studie observerades ingen 
signifikant reducering av kranskärlsjukdom (P=0,13) och total mortalitet (P=0,09).  

Metaanalysen visade att statinbehandlingen inte förhöjer risken för cancer eller höjde leverenzymvärden 
såsom kreatinkinas. Detta kan antagligen bero på att uppföljningstiden var otillräcklig eller att 
patientgruppen hade relativt låg risk för dödlighet.  

I artikeln diskuterade kostnadseffektivitet för primärprevention, och man fann att statiner är mer 
kostnadseffektiva för dem som har en högrisk för hjärt- kärl sjuklighet (det vill säga där mer än 20 av 100 
patienter drabbas av kranskärlssjukdom under den närmaste tioårsperioden). Det är inte särskilt 
kostnadseffektivt att behandla patienter med låg risk, d.v.s. mindre än 20 procent/tio år. 

Studiens resultat kan ha påverkats av olika faktorer, såsom att i tre av metaanalysens studier hade en 
andel (10 %) av patienter haft hjärt-kärlsjukdom, och tillhörde alltså inte en primärpreventiv grupp. 
Andelen diabetiker i studierna varierade kraftigt från 1 % till att alla inkluderade hade diabetes. Diabetes 
är en sjukdom som är förknippad med ökad risk för vaskulär dödlighet (hjärtinfarkt, stroke). Likaså var 
det stora skillnader i ålder på inkluderade patienter i de olika studierna. Det innebär att analysen innehöll 
många patienter med olika risknivåer och det kan påverka resultatet. Olika statinpreparat användes i 
metaanalysen. De olika statinerna gavs i olika styrkor.  

 

Studie 2 var också en metaanalys med ett syfte att undersöka och utvärdera sambandet mellan 
statinbehandling och minskning av hjärt- och kärlsjukdomar och total dödlighet, särskilt hos äldre 
personer och kvinnor. Studien visade på en potentiell och positiv effekt på hjärt-kärlsjukdom genom att 
sänka blodfetter i plasman. I metaanalysen redovisades att förändringarna i blodfetterna kan reducera 
risken med 31 % respektive 21 % för allvarliga hjärthändelser och total dödlighet oberoende av kön och 
ålder. Studien visade också att NNT inte skildes åt mellan män och kvinnor i olika åldrar.  

Man observerade att statiner inte hade någon primärpreventiv effekt på icke kardiovaskulär dödlighet, 
vilket kan beror på att man i studierna följde patienterna under för kort tid (för få dödsfall inträffade i 
populationerna). Författarna beskrev att minskning av morbiditet har stor påverkan på mortalitet, där 
genom att patienterna ska ändra sina livsstilar och kost, och på så sätt minska antalet av dödlighet. Detta 
medför helt enkelt minskning av förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, 
kärlkramp, arytmi och stroke. Detta kan också medföra en minskning av kostnader för att ta hand om 
äldre patienter i samhället.  
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Studie 3 är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad prövning som undersökte effekten av 
Lovastatin i jämförelse med placebo för primärprevention av en första akut och allvarliga hjärt- 
kärlhändelsen. Behandlingen med lovastatin visades ha en potentiell effekt att sänka det onda kolesterolet 
(LDL) med 25 % som i sin tur leder till en minskad incidens av en första akuta och allvarliga hjärt- 
kärlhändelsen med 37 %. Behandling med lovastatin bidrar också till att minska CHD, ökar livslängden 
och förbättrar livskvaliteten. Resultat i denna studie var bättre än resultat från andra studier såsom LRC-
CPPT, WOSCOPS och Helsinki Heart Study , där incidens minskning var 19 %, 34 % respektive 31 % . 
Studien stödjer och förstärker rekommendationer av dagens NCEP - riktlinjer, som tyder på att man 
skulle ta hänsyn till HDL- mätningen vid bedömning av de första riskfaktorerna, utöver TC och LDL. 

Studien visade att lovastatin är en effektiv behandling för män och kvinnor med låga HLD som 
primärprevention. Lovastatin visades ha en långsiktig säkerhet i behandling upp till 7 år och inga fall av 
myopati inrapporterades. Det fanns inga signifikant ökade transaminas- och kreatinkinasvärden mellan 
deltagarna som fick lovastatin jämfört med placebogruppen. 

Studien var välutförd, fullständig och resultaten beräknades med hjälp av intention to treat-analys och 
med alla P -värden redovisade. Det behövs fler ekonomiska analyser för att göra adekvata beräkningar av 
kostnaden för diagnosen och terapeutiska åtgärder, sjukhusvistelse och kostnaden för behandling under 
lång tid och läkemedel. Det som saknades i studien var vilka läkemedel, innehållandes lovastatin, som 
använts i behandlingen. 

NNT för kardiovaskulära händelser var 86 för att förhindra en CHD fall över 5 år och den relativa risken 
(RR) för minskning av icke-dödlig hjärtinfarkt (MI) och död i kranskärlssjukdom med 42 % i jämförelse 
med tidigare statin studier. 

 

Studie 4 redovisar oönskade effekter noterade i journaler av statiner på patienter från en stor 
primärvårdskohort som följdes under 6 år i England. Resultatet visar att effekter på Parkinsons sjukdom, 
venös tromboembolism, reumatoid artrit och benskörhetsfraktur var oklar.  

Resultat i denna studie visade en minskning av matstrupscancer. Den visade också en minskning av 
tjocktarmscancer hos män med pravastatin. Alltså statinbehandlingen förhöjer inte risken för cancer. 
Risken för allvarliga biverkningar var störst inom det första behandling året och återgick till den normala 
nivån inom ca 1-3 år. 

I studien togs hänsyn till metodologiska överväganden såsom felklassificering (bias) som man trodde 
skulle kunna påverka resultaten. I studien beräknades NNT och NNH per 10 000 patienter, med syftar till 
att stödja ett program och en planering för att rekommendera lägre doser av statiner hos personer med hög 
risk för biverkningar. Forskarna rekommenderade ytterligare studier för att bekräfta effekterna och förstå 
vilka patienter som löper störst risk för negativa effekter så att de kan övervakas på ett säkert sätt. 

Resultaten från mina utvalda studier stämmer väl överens med resultaten från två nyare metaanalyser som 
undersökt statineffekter.28,29 De senaste av studierna inkluderade såsom LIPID och 4S, och rapporterade 
en positiv effekt av statiner på diabetiker med CVD. Med stöd av dessa sammanställningar 
rekommenderas att LDL-målet vid statinbehandling ska sänkas till <100 mg/dl (2,5 mmol/L) hos 
patienter med diabetes, och till <70 mg/dl (1,8 mmol/L) vid CVD-tillstånd.28,29 Resultaten visade ingen 
signifikant ökning av leverenzymer eller cancer och att ca 5 % drabbas av myopati samt ca 0,001 % av 
rabdomyolys. Statinanvändning är väletablerat och associerat till att livslängden ökar med två år.28,29 

Studierna visar att följsamheten hos patienter med kranskärlssjukdom och långsiktig anslutning till 
statinbehandling i allmänhet har varit dålig och användning av statiner minskar kraftigt med 
behandlingstidens längd. Orsaken kan vara flera såsom rädsla för toxiciteten i lipidsänkande medel och 
brist på utbildning, både hos patienter och hos läkare och att man inte upplever spontant en effekt. Det är 
alltid svårt att få en hög följsamhet till preventiv användning av läkemedel. Det kan också bero på 
internetinformation om statiners negativa effekter, eller att patienten inte har haft tålamod att följa en 
långtidsbehandling för att nå effekterna eller att vårdgivare skriver ut dem till olämpliga patienter.  
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Tabell XIV nedan redovisar antal patienter som behöver behandlas för att minska morbiditet och 
mortalitet hjärt- och kärl sjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar under ca 5 år behandling vid primär 
och sekundärprevention. Tabellen visar att man behöver så dubbel så mycket patienter för att förhindra et 
dödsfall eller ett insjuknande vid primärprevention i jämförelse med sekundärprevention. Det behövs 120 
patienter för att hindra ett dödsfall i hjärt-/kärl sjukdom och stroke vid primärprevention, men hälften så 
många för att hindra ett dödsfall vid sekundärprevention. Studierna bekräftar nyttan av statiner för att 
minska sjukligheten och dödligheten hos patienter med hög risk för CVD tillstånd både primär- och i 
sekundärpreventivt. I tabellen nedan visas inte siffror för primärprevention av hjärt-kärlsjuklighet hos 
patienter utan riskfaktorer.  

Kostnadseffektiviteten vid sekundärprevention än betydligt högre än för primärprevention. Det är viktigt 
att sjukvården ger statiner som primärprevention för patienter som har en högrisk faktor, som till exempel 
diabetes eller högt kolesterolvärde, och inte till lågriskpatienter. Således, statiner ska inte ges till friska 
patienter.     

 

 

                         Tabell XIV. NNT för primär och sekundärprevention. 

   NNT Primärprevention Sekundärprevention 

 

Mortalitet 

 

Hjärtsjukdom  52  26 

Stroke  68  34 

Total   120  60 

 

Mobiditet 

 

Hjärtsjukdom  61  34 

Stroke  269  126 

Total   330  180 

 

 

Alla studier hade god kvalitet och fick 4 eller fler poäng, om man följer Jadads poängsystem för att 
bedöma studierna, även om dessa också har några brister. Alla studier var randomiserande och blinda 
förutom en. Det hade varit värdefullt ifall man i studierna mer noggrant redovisat hur randomiseringen 
gick till och orsaker till avbrott. Studierna var väl utförda med flera tabeller och analyser. Man redovisade 
p- värde och ”intention to treat” analyser, d.v.s. alla deltagarna som randomiserade inkluderades i 
resultatredovisningen. Studierna innehöll också flera beräkningar som till exempelvis: RR, ARR, NNT, 
NNH och även flera tabeller över olika lipidvärden och informationer om patienterna.  

Meta- analysen har fördelar och nackdelar. Fördelarna kan vara att metaanalysen sammanfattar och 
redovisar resultat från flera studier. Dock är det viktigt att de inkluderade studierna är likartade i upplägg 
för att summeringen skall bli mellan likartade outcome variabler.  

Alla stora statinstudier är p.g.a. kostnadsskäl finansierade av läkemedelsföretag. Det kan innebära att data 
presenteras på ett för företagen gynnsamt sätt. Tolkningar av vad resultatet betyder kan också vara 
vinklat.  
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9. Slutsats 

Lipidsänkande läkemedel, huvudsakligen statiner köptes under 2011 ut av 815 000 personer på landets 
apotek. Höga blodfetter är en viktig riskfaktor, bland flera, för utveckling av hjärt-kärlsjukdom (t.ex. 
hjärtinfarkt, kärlkramp, claudicatio intermittens, stroke med flera). Hjärt-kärlsjukdom orsakar drygt 40 % 
av alla dödsfall i Sverige. 

Resultaten från detta arbete redovisade att statinbehandling minskar de skadliga blodfetterna, förhindrar 
den aterosklerotiska processen och minskar därmed behovet av revaskularisering. Statinbehandlingen är 
cirka tre gånger så effektiv vid sekundärprevention som vid primärprevention. Man behöver behandla 60 
personer, som haft en hjärt-kärlhändelse (t.ex. hjärtinfarkt, stroke) under cirka 5 år för att förhindra ett 
dödsfall och 180 personer för att förhindra ytterligare ett insjuknandetillfälle.  

Effekten är likartad för män och kvinnor och för äldre och medelålders personer. Livslängden ökar med 
två år. För patienter som inte haft en hjärt-kärlhändelse men har riskfaktor, t.ex. i form av höga 
kolesterolvärden eller diabetes, behöver man behandla 2-3 gånger så många patienter för att uppnå 
samma resultat (120 patienter för att förhindra ett dödsfall och 330 för att förhindra ett insjuknande). 
Effekten vid primärprevention av friska individer är låg. 

Statiner är ur biverkningssynpunkt väletablerade och säkra läkemedel. Ett observandum är myopati, 
(rhablomyelos) som är ganska ovanligt, enligt vad som inrapporterats från studier. Ett problem som finns 
med all preventiv behandling är dålig följsamhet till ordinationerna. 
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