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Sammanfattning 

Bakgrund: Av de kroniska sjukdomarna i världen orsakar hjärt-kärlsjukdomarna 17,5 miljoner 
dödsfall per år. Läkemedel som används för prevention mot hjärt-kärlsjukdomar är bl.a. statiner. 
Enligt Socialstyrelsen hämtade 455 716  patienter ut läkemedel från läkemedelsgruppen statiner från 
apoteken år 2011. Mellan åren 1988-2012 har Swedis (biverkningsdatabas) fått inrapporterat 24 
biverkningsrapporter relaterat till statiner och neurologiska biverkningar som berör syftet i studien 
(perifer neuropati, polyneuropati, neuropati). Syfte: Studiens syfte var att sammanställa vetenskapliga 
publikationer rörande statiners direkta påverkan på perifera nervsystemet och eventuella förklaring till 
uppkomsten av neuropati.  Resultat: De teorier som finns om hur statinbehandling kan ge neuropati 
säger att statiner, som ger en störd kolesterolsyntes, leder till rubbning i kolesterolrika neuronala 
membran. Även en minskad syntes av coenzymet ubiquinon ses, vilket påverkar mitokondriernas 
respiratoriska kedja och stör energiflödet till olika neuron. Statinbehandling har vidare visats öka 
risken att utveckla perifer neuropati. En ökad risk syns vid högre doser än rekommenderade samt vid 
långtidsbehandling. Statinbehandling vid diabetesrelaterad neuropati har däremot visats förbättra 
överledningshastigheten i motornerver med 5 % (P<0,05). Statinbehandling hos diabetes mellitus 

(DM) typ 2 patienter har visats ha en skyddande effekt från att utveckla perifer neuropati. Slutsats: 

Behandling med statiner ökar i takt med att vår tids folksjukdom, hjärt-kärlsjukdom, ökar. När 
behandling med statiner ökar, rapporteras samtidigt en bredare biverkningsprofil. Med 
statinbehandling ökar troligen risken för att utveckla neuropati speciellt vid användning av högre 
doser än rekommenderade samt vid långtidsbehandling. Däremot får statinbehandlade patienter med 
DM typ 2 en bättre nervöverledningsförmåga och ett skydd mot att utveckla perifer neuropati. En 
patientgrupp som därför troligen har god nytta av statinbehandling är DM typ 2-patienter. Att använda 
statiner till andra patientgrupper kanske istället kan leda till neuropati. Således kan skillnader mellan 
patientgrupper föreligga. Fler studier krävs dock för att bekräfta dessa resultat.
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SUMMARY 

 
Background: Cardiovascular disease is one of the chronic diseases that afflict the 
world with 17.5 million deaths per year, in particular coronary heart disease and 
stroke. The National Board in Sweden reported for 2011 that 464 847 patients 
collected drugs from the pharmacies that affect the serum lipid levels. The most 
collected drugs were statins standing for 455 716. The rare side effects (1/10 000) 
affecting the CNS (central nervous system) and the PNS (peripheral nervous system) 
were headache, parastesies, dizziness, peripheral neuropathy and polyneuropathy. 
Between the years of 1988 to 2012, the Swedis (a database of side effects) reported 
258 adverse reactions related to statins and neurological side effects. Within the 
neurological side effect reports there were three groups related to the purpose in this 
study; peripheral neuropathy (2), polyneuropathy (10) and neuropathy (12).  
Objective: The purpose of this study was to collate scientific publications regarding 
the direct effects of the statins on the peripheral nervous system. It was also to 
present a possible explanation for the onset of neuropathy. 
Results: The theories concerning development of neuropathy with statin therapy 
includes a disturbed cholesterol synthesis, leading to disruption of cholesterol-rich 
neuronal membrane. Also, a decreased synthesis of ubiquinone coenzymes, which 
affect the electron transport of the mitochondrial respiratory chain, was shown. This 
in turn disturbs the flow production of energy (ATP) in the various neurons. 
Electrophysiological measurements were performed in many studies that showed 
changes in both sensory and motor nerves after treatment with statins. Statin therapy 
was shown to increase the risk of developing peripheral neuropathy. An increased 
risk was seen at higher doses than recommended, and in long term treatment. Statin 
treatment of diabetic neuropathy was shown to improve nerve conduction velocity in 
motor nerves with 5% (P <0.05). Statin therapy in type 2 DM (diabetes mellitus) 
patients was shown to have a protective effect from developing peripheral 
neuropathy. Larebs database in the Netherlands reports that the reporting odds ratios 
(ROR) were 3.7. The WHO reports that ROR was 2.86.  
Conclusion: Change of the nerve membrane in conjunction with a reduced 
cholesterol synthesis alters membrane composition thus function. A reduced 
cholesterol synthesis also seems to disturb the mitochondrial respiratory chain due to 
decreased levels of the coenzyme Q10, which in turn can cause neuropathy. Statin 
therapy increases the risk of developing neuropathy, especially when using higher 
than recommended doses and in long-term treatment. In contrast, statin-treated 
patients with DM type 2 got a better nerve conduction and protection against the 
development of peripheral neuropathy. A group of patients who probably therefore 
have good benefit of statin therapy is the DM type 2 patients. The use of statins to 
other groups of patients might instead cause neuropathy. More studies are needed to 
confirm the results. The frequency of reported adverse event reports involving statins 
and neuropathy is higher than other reported side effects. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

AIP = Apotekets inköps pris 
ALAT = Alaninaminotransferas 
ALP = Alkaliskt fosfatas 
ASAT = Aspartataminotransferas 
BMI = Body mass index 
BUN = Blod urea kväve 
CMAP = Compound muscle action potential 
CNS = Centrala nervsystemet 
CPK = Creatine phosphokinase 
DDD = Definierad dygns dos 
FDS = Fremantle diabetes studie 
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HIV = Human immunodeficiency virus 
HMG-CoA = 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoenzymeA 
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LDL = Low-density lipoprotein 
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LPL = Lipoproteinlipas 
M/F ratio = Motor to F-wave conduction velocity ratio 
MNCV = Motor nerve conduction velocity 
MVC = Motor conduction velocity 
MNSI = Michigan Neuropathy Screening Instrument 
NCV = Nerve Conduction Velocity 
NIDDM = Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 
NO = Kvävemonoxid 
PNS = Perifera Nervsystemet 
Q10 = Ubiquinon 
RCT = Randomiserad klinisk studie 
ROR = Reporting Odds Ratios 
SNAP = Sensory Nerve Action Potential 
SNCV = Sensory Nerve Conduction Velocity 
TSH = Tyroideastimulerande Hormon  
VLDL = Very-Low-Density Lipoprotein 
WHO = World Health Organisation 
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INRODUKTION 
 

Förändrade blodlipidnivåer anses vara en viktig bakgrundsfaktor för att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdom. De drabbar världen med 17,5 miljoner dödsfall per år, i synnerhet 
kranskärlssjukdom och stroke(1). Enligt Socialstyrelsen hämtade i Sverige år 2011 
464 847 patienter ut läkemedel som påverkar just serumlipidnivåerna. Till största 
delen var det HMG-CoA-reduktas hämmare (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme 
A), (455 716 st.) tillhörande läkemedelsgruppen statiner(2). Som för andra läkemedel 
är även dessa statiner behäftade med biverkningar i varierad grad. Bland annat 
figurerar sällsynta biverkningar (1/10 000) som kan drabba centrala respektive 
perifera nervsystemet såsom huvudvärk, parastesier, yrsel, perifer neuropati och 
polyneuropati(3). Swedis (biverkningsdatabas) har mellan åren 1988-2012 fått in 258 
stycken biverkningsrapporter rörande statiner och neurologiska biverkningar. Antal 
rapporter med ett troligt samband uppgår till 240 st. Inom de neurologiska 
biverkningsrapporterna finns tre grupper som berör studiens syfte; perifer 
nervpåverkan, polyneuropati och neuropati. Antal inkomna biverkningsrapporter som 
tillhör de tre grupperna var 24 st. Två läkemedel utmärker sig i antal 
biverkningsrapporter; zocord® (simvastatin) med 90 st. och lipitor® (atorvastatin) 
med 62st(4).  
 

 

 

Statiners generella verkningsmekanismer och effekter  
 
En av de lipider som återfinns i blodet är kolesterol och det transporteras i form av 
kolesterolestrar i lipoproteiner. Dessa lipoproteiner har olika funktioner och 
innehåller olika mycket kolesterol. Vid obalans i lipoproteinmetabolismen, d.v.s. när 
patienten drabbas av hyperkolesterolemi eller blandad dyslipidemi, används statiner 
för att normalisera lipidnivåerna så att en aterosklerosutveckling minskas(5). Hos 
patienter med aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller diabetes mellitus typ 2 
(DM typ 2) har en minskning av den kardiovaskulära mortaliteten och morbiditeten 
visats efter behandling med statiner(3).  
Med anledning av statinernas biverkningsprofil och att de är kolesterolsänkande 
läkemedel är det av värde att förstå både lipoproteinmetabolismen och kolesterolets 
olika uppgifter. 
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Kolesterol 

Upptäckten av kolesterol gjordes av Poulletier de la Salle år 1769 och fick sitt namn 
av Michel Chevreul år 1815(6). Kolesterol används som stabiliserande material i 
cellmembran (figur 1), som förstadium till gallsalter, till vitamin D och till olika 
steroidhormoner (östrogen, testosteron, kortisol)(7). Av två tänkbara skäl till varför 
celler i kroppen frisätter kolesterol kan det ena vara att förse andra celler med 
kolesterol och det andra vara att bli av med ett produktionsöverskott. Det finns bevis 
att neuron från PNS samt CNS importerar kolesterol via lipoproteiner. Vid 
användning av statiner minskar importen av kolesterol till PNS samt CNS(6). 
Kolesterol homeostas innebär att kolesterolnivån i kroppen balanseras vilken regleras 
av levern. Vid låg tillgång på kolesterol tillförs syntetiserat kolesterol till blodet och 
vid hög tillgång så omfördelas kolesterolet till gallan eller till gallsalter. När 
kolesterol kommer från födan minskar leverns syntes av kolesterol. En viss 
koncentration av plasmakolesterol har en hämmande effekt på det 
hastighetsbestämmande enzymet HMG-CoA-reduktas i levern som står för 
omvandlingen från HMG-CoA till mevalonsyra. Den negativa feedbacken varierar 
mycket mellan olika personer. Även absorptionen av kolesterol via transportproteinet 
NPC1L1 i enterocyterna varierar mellan olika personer. Därför verkar det vara svårt 
att med mycket eller lite intagen kolesterol via födan styra halten av kolesterol i 
plasma. Här används därför statinerna(7). 

Efter upptag av kolesterol via födan eller via nysyntes i levern transporteras det i 
olika former av lipoproteiner i plasman där varje lipoprotein har sin funktion(5, 8). 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CellMembraneDrawing.jpg    

Figur 1. Kolesterol används som stabiliserande material i cellmembran. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CellMembraneDrawing.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CellMembraneDrawing.jpg
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Coenzym Q10 

Statiner är potenta hämmare av kolesterolsyntesen och påverkar också därför 
syntesen av coenzym Q10. Coenzym Q är en lipid som har en generell basstruktur 
som är substituerad med quinon som är en sidokedja bestående av isoprenenheter. I 
mänsklig vävnad hittas den största mängden av coenzym Q i formen coenzym Q10 
med 10 stycken isoprenenheter. Coenzym Q10 har under många år varit känd för sin 
viktiga roll i mitokondriernas respiratoriska kedja. I det inre mitokondriella 
membranet fungerar coenzym Q som elektrontransportör i andningskedjan och är 
därmed viktig för bildning av ATP. Coenzym Q10 är även sedan tidigare känd för sin 
roll som antioxidant och hämmande effekt på oxidation av lipider. Coenzym Q är 
den enda fettlösliga antioxidanten som syntetiseras endogent. Insättning av exogent 
coenzym Q10 har visats minska oxidation av LDL som i sin tur leder till en minskad 
aterosklerosprocess. Administrering av coenzym Q10 ökar den cellulära ATP 
produktionen i mitokondrierna(9).  

Patienter som har behandlats med statiner har visat en minskad nivå av coenzym Q10 
i plasma(10).  

 

 

Lipoproteinmetabolismen 

Lipoproteiner är komplex som transporterar lipider och kolesterol i vårt blod (figur 
2). Kärnan är hydrofob och består av triglycerider och kolesterolestrar. Kärnan 
omges av ett hydrofilt hölje bestående av polära fosfolipider, kolesterol samt 
apoproteiner. Lipoproteinerna kan delas upp i sex huvudklasser, där kärnstorlek, 
densitet och apoproteiner skiljer sig åt (tabell I). På ytan av lipoproteinerna sitter 
proteinkomponenter som är kända som apoproteiner. De mest betydelsefulla 
apoproteinerna är A-I, E, C och B. Apoprotein B uppträder i två olika former där B-
48 på kylomikronerna är associerade med transporten av lipider via födan. 
Apoprotein B-100 återfinns på nybildat VLDL från levern som är associerat med den 
endogena vägen. Apoproteinernas huvudsakliga uppgift är att binda till specifika 
receptorer som uttrycks på levern och på olika celler för att stimulera upptag av 
lipoproteinpartiklar(5, 8). 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure_of_a_Lipoprotein.png    

Figur 2. Ett lipoproteinkomplex med ett hydrofilt hölje innehållande kolesterol, fosfolipider 
och apoproteiner samt en hydrofob kärna innehållande kolesterolestrar och triglycerider. 

 Tabell I. Sex klasser av lipoproteiner, apoproteiner samt storlek(5, 8). 
Lipoprotein Apoprotein Storlek (nm) 

HDL (high density lipoprotein) AI, AII 7-20 

LDL (low density lipoprotein) B-100 20-30 

IDL (intermediate density 

lipoprotein) 

B-100, E1  

VLDL (very low density lipoprotein) B-100, CII, CI, E 30-80 

Kylomikronrester B-48, E  
Kylomikroner B-48, CII, E 100–1,000 
 

Lipoproteinernas metabola vägar beskrivs utifrån var de bildas och var de 
metaboliseras. Den exogena vägen beskriver hur de lipider som intas via födan 
används (figur 3). Den endogena vägen beskriver hur de lipoproteiner som bildas i 
levern används. Alla sex klasserna (VLDL, IDL, LDL, HDL, kylomikroner och 
kylomikronrester) av lipoproteiner har olika specifika roller (figur 3).  

Exogen väg – I epitelcellerna i ileum bildas lipoproteiner i form av kylomikroner 
med lipider som absorberats från födan. I kylomikronerna transporteras 
kolesterolestrar och triglycerider till lymfan som töms till blodet. Kylomikronerna är 
störst av lipoproteinerna där ca 80 % av kärnan består av triglycerider. Enzymet 
lipoproteinlipas (LPL) hittas bundet till kapillärernas endotel och hydrolyserar 
triglyceriderna till glycerol och fria fettsyror som möjliggör upptag till muskel och 
fettväv(5, 8). LPL aktiveras av apoprotein CII som finns på kylomikronerna(5). Kvar 
blir kylomikronremnants (kylomikronrester) med kolesterolestrar. 
Kylomikronresterna (kolesterolrika) binder till receptorer på hepatocyterna och tas 
upp i levern via endocytos. I levern lagras sedan kolesterolet för att oxideras till 
gallsalter som antingen sekreneras till gallan eller används i den endogena vägen(8). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure_of_a_Lipoprotein.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Structure_of_a_Lipoprotein.png
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Endogen väg – I levern bildas VLDL av tillgängliga lipider. Bildningen av VLDL 
styrs av den lagrade mängden kolesterol i levern och nybildning av triglycerider. 
Från levern transporteras sedan VLDL innehållande kolesterol och triglycerider (ca 
80 %) till muskel och fettvävnad. LPL aktiveras och hydrolyserar som angivits 
tidigare, triglyceriderna för upptag till muskel och fettväv(8). I takt med att 
triglyceriderna spjälkas ändras VLDL och övergår till IDL. Kärnan i IDL består av 
50 % av kolesterolestrar och 50 % av triglycerider. Från HDL med hjälp av enzymet 
lecitinkolesterolacyltransferas (LCAT) tillförs kolesterol till IDL partikeln. Hälften 
av IDL partiklarna återgår från blodet till levern och hälften hydrolyseras av LPL och 
omvandlas till LDL. I serum är LDL den största bäraren av kolesterol.  Kolesterolet 
som finns i LDL kan nu utnyttjas som material i olika cellmembran och för syntes av 
steroider. De små och täta LDL-partiklarna kan också oxideras och användas i 
aterosklerosprocessen. Via receptorer som känner igen apoB-100 på LDL tar celler 
upp kolesterol via endocytos(5). 

Omvänd kolesteroltransport – HDL bildas från kolesterol som inte är förestrat och 
fosfolipider från perifera vävnader och från ytan av triglyceridrika proteiner. Den 
omvända kolesteroltransporten transporterar kolesterol med hjälp av HDL från den 
perifera, extra-hepatiska vävnaden samt från arteriell vävnad (potentiellt även 
kolesterol i skumceller) för återtransport till levern. Från levern sker en utsöndring av 
kolesterol i form av gallsalter(5). Upptaget kolesterol esterifieras med långa fettkedjor 
i HDL som även kan återtransportera kolesterolestrar till VLDL eller LDL(8). Det 
finns bevis för att HDL har en viktig roll att uppehålla kroppens kolesterolhomeostas. 
Låga nivåer av HDL anses vara en riskfaktor för att utveckla ateroskleros. Det anses 
att läkemedel som har en sänkande effekt på HDL ökar risken för kardiovaskulära 
sjukdomar(5). 
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Churchill Livingstone Elsevier har gett sitt publiceringstillstånd av ovan bild. 

Figur 3. Presentation av lipoproteinmetabolismen i plasma. Dietärt kolesterol och 
triglycerider transporteras i kroppens exogena väg. Kolesterol som bildas i levern 
transporteras i den endogena vägen(5).   
  

Aterosklerosprocessen 

När de små täta LDL-partiklarna oxideras i intiman kan de bidra till 
aterosklerosprocessen. Ateroskleros är en kliniskt tyst sjukdom som drabbar intiman 
i stora och medelstora artärer i kroppen.  Vid en aterosklerosprocess uppstår skador 
på intiman och symptom signalerar om en avancerad sjukdom. Ett friskt endotelium 
producerar NO (kvävemonoxid) med vasodilaterande egenskaper och andra 
skyddande mediatorer från att utveckla ateroskleros. Kardiovaskulära riskfaktorer 
(DM typ 2, dyslipidemi, rökning) skadar endotelet, vilket leder till att endotelet inte 
fungerar optimalt. Vid skadat endotel uttrycks adhesionsmolekyler som ökar insläpp 
av monocyter från lumen till intiman. Celler från endotelet och 
monocyter/makrofager producerar fria radikaler som oxiderar low density lipoprotein 
(LDL). Oxiderat LDL binder till ”scavenger” receptorer och makrofagerna 
fagocyterar oxiderat LDL i intiman. Makrofager med oxiderat LDL kallas för 
skumceller på grund av histologin. Aktiverade makrofager frisläpper 
proinflammatoriska cytokiner. Tillsammans bildar skumceller och T-lymfocyter 
fettstrimmor i subendotelet. Vid fettstrimmorna sker en tillväxt av glatt muskulatur 
och bindväv genom aktiverade blodplättar, makrofager och endotelceller som 
frisläpper cytokiner samt tillväxtfaktorer. En skyddande mekanism finns som kallas 
för ”omvänd kolesteroltransport”, som är när HDL mobiliserar inlagrat kolesterol 
från artärväggen för borttransport i form av plasma(8).   
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Farmakologisk behandling vid dyslipidemi 

Statiner är förstahandsval vid kardiovaskulära sjukdomar främst vid 
sekundärprevention(5). Vid farmakologisk behandling av dyslipidemi finns det olika 
målvärden (tabell II). Med bestående triglyceridstegring och/eller vid lågt HDL kan 
kombinationsbehandlingar med statiner och fibrater göras. Risker för biverkningar 
ökar vid kombinationsbehandling, som t.ex. muskelbiverkningar och neuropatier(11). 
Statiner har inte enbart effekt på lipidstatus utan har också visats minska risken för 
att drabbas av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och 
kardiovaskulär död. För övriga läkemedelsgrupper som används som lipidsänkare 
(resiner, fibrater, nikotinsyraderivat, ezetimib) är dokumentationen med avseende på 
effekt på hjärt-kärlsjukdom begränsad(12). 

Tabell II. Målvärden vid lipidbehandling(12). 
Målvärden   

Kolesterol < 5,0 mmol/L; Vid mycket hög risk < 4,5 mmol/L  
LDL < 3,0 mmol/L; Vid mycket hög risk < 2,5 mmol/L  
Apo B < 0,90 mg/mL  
 

 

Statiner och deras effekt 

På marknaden i Sverige finns det fem statiner registrerade för närvarande 
simvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin samt rosuvastatin (figur 4)(13). 
Cerivastatin är en statin som drogs tillbaka från marknaden 2001 på grund av att den 
ökade risken för rabdomyolys (muskelnedbrytning)(5, 12). De fem olika statinerna är 
olika effektiva på att sänka LDL (tabell III). För tre av statinerna (simvastatin, 
pravastatin, atorvastatin) finns en omfattande dokumentation av riskminskning på 
morbiditet och mortalitet som är proportionell till den LDL-sänkning som ges med 
statinerna. För de övriga två statinerna (fluvastatin, rosuvastatin) är dokumentationen 
mer begränsad(12). Atorvastatin och rosuvastatin är de två statiner som är mer 
långvariga hämmare av LDL-kolesterol och mest potenta (tabell III)(8, 12). Swedis 
redovisar att de flesta biverkningsrapporterna om neuropatier rör simvastatin(4). På 
grund av antalet biverkningsrapporter om simvastatin är det intressant att veta att 
patenten har gått ut för simvastatin och pravastatin senaste decenniet. Det har 
påverkat kostnaden på generikapreparat där priset enbart är en tiondel jämfört med 
originalläkemedlen(12). Simvastatin är den statin som förskrivs mest p.g.a. den låga 
kostnaden, säkerhetsprofilen och bevis på effekt(5). År 2003 förlorade läkemedlet 
Zocord® sitt patentskydd och generikaföretagen tog upp striden om marknaden. 
Prisfallet blev stort för substansen simvastatin. Ett högsta värde på apotekets inköps 
pris (AIP) innan 2003 var 8,49 kronor per definierad dygnsdos (DDD) och det 
sänktes till 0,83 kronor. Det är ett prisfall på hela 90 % (14). Statiner med lägre 
kostnad (simvastatin, pravastatin) är inte alltid tillräckliga för att nå vissa 
behandlingsmålvärden hos t.ex. högriskpatienter. Då används med fördel de mer 
potenta statinerna som rosuvastatin och atorvastatin(12). 
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 Figur 4. Molekylstrukturen hos de fem registrerade statinerna i Sverige(13). 
 

 

 

Rosuvastatin 

Fluvastatin 

Pravastatin 

Atorvastatin
 

Simvastatin 



14 
 

Tabell III. Tabellen visar sänkning i LDL (%) med vanliga doser på 20 mg och 40 mg av 
registrerade statiner i Sverige(12). 
Reduktion i LDL (%) 20 mg 40 mg 

Rosuvastatin 49 % 53 % 

Atorvastatin 43 % 49 % 

Simvastatin 32 % 38 % 

Pravastatin 23 % 29 % 

Fluvastatin 21 % 28 % 
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Statinerna verkar genom att hämma det hastighetsbestämmande steget i 
kolesterolsyntesen av enzymet HMG-CoA-reduktas (figur 5). Omvandling till 
mevalonsyra och ubiquinon hämmas(5, 12, 15). 

 

               

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HMG-CoA_reductase_pathway.png   
 

Figur 5. Statiners påverkan på kolesterolsyntesen(8). 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HMG-CoA_reductase_pathway.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/HMG-CoA_reductase_pathway.png
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Statiner sänker halten VLDL och LDL, Apo B och triglycerider medan halten HDL 
ökar i serum. En ytterligare effekt är att LDL-receptorn på levern uppregleras(5, 12). 
För en optimal klinisk effekt kräver statiner närvaro av LDL-receptorer på levern. 
Hos patienter med familjär hyperkolesterolemi är antalet LDL-receptorer på levern 
lägre eller så saknar levern helt LDL receptorer. Därför har statinerna en mindre 
effekt hos patienter med familjär hyperkolesterolemi(5). Vidare har statinerna visats 
vara både antiinflammatoriska och endotelstabiliserande, vilket motverkar 
aterosklerosprocessen. En ökad indikation för statinbehandling föreligger därför hos 
patienter med en förhöjd halt C-reaktivt protein (CRP). LDL-sänkning har visats vara 
proportionell till minskningen av morbiditet och mortalitet. Hos både äldre och yngre 
åldersgrupper syns en likartad effekt av sekundärprevention vid behandling av hjärt-
kärlsjukdom. Dokumentationen är däremot ofullständig för primärprevention(12). 
Statinerna (undantagen är pravastatin) är inaktiva laktoner som i levern hydrolyseras 
till den aktiva beta-hydroxisyraformen och metaboliseras av leverns enzymsystem 
cytokrom P450. Vid samtidigt intag av andra läkemedel som är potenta hämmare av 
cytokrom P450 ökar därför risken för myopati och rabdomyolys, eftersom 
koncentrationen av aktiva HMG-CoA-reduktashämmare ökar i plasman. Pravastatin 
intas däremot i aktiv form och metaboliseras inte i betydande grad av cytokrom 
P450(3).  

Vanliga biverkningar som uppträder med statiner är leverpåverkan och muskelvärk. 
Innan läkemedelsbehandling med statiner startar och någon månad efter bör 
levervärden och lipidstatus kontrolleras. Stiger aminotransferaserna >3 gånger över 
referensvärdena bör det leda till en dosreduktion. Om muskelvärken är påtaglig bör 
det även här leda till en dosreduktion alternativt till behandlingsuppehåll(12). Mer 
allvarliga biverkningar är rabdomyolys med eller utan akut njursvikt som kan 
uppkomma vid kombinationsbehandling med ex. fibrater eller nikotinsyra. Andra 
sällsynta (1/1 000; ≥1/10 000) biverkningar är; huvudvärk, parestesier (domningar, 
stickningar och ibland brännande och lancerande smärtor), yrsel, perifer neuropati, 
perifer polyneuropati, myopati (muskelsjukdom) och myalgi (muskelsmärta)(3). 

Statiners eventuella påverkan på det perifera nervsystemet har bland annat 
summerats i en översiktsartikel (16) av studier, publicerad 2004 där tre olika typer av 
studier inkluderades; kliniska studier, epidemiologiska studier samt fallstudier. Hos 
flertalet av dessa studier var huvudsyftet med studien något annat än att titta på om 
det fanns något samband mellan neuropati och statiner. I de kliniska studierna 
användes heller inga neurologiska tester för att påvisa en eventuell utveckling av 
perifer neuropati. Avsaknaden av elektrofysiologiska test gör att resultaten blir 
mindre tillförlitliga. För en bättre tillförlitlighet borde studiernas huvudsyften vara 
fokuserade på om det finns något samband mellan neuropati och statiner samt att det 
vid utvärdering av neuropati bör testas med elektrofysiologiska mätinstrument. De 
epidemiologiska studierna som granskades påvisade en incidensrisk för perifer 
neuropati i samband med statiner till 1/14 000 personår. Det visar att chansen att 
drabbas av neuropati i samband med behandling av statiner är liten. Utskrivningen av 
statiner har dock sedan denna studies publicering ökat. Ett intressant fenomen som 
även växt är olika diskussioner som figurerar på diverse nätforum där nervsmärtor i 
samband med statiner är i fokus(16). 
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Neuropati 

Som tidigare nämnts har neurologiska biverkningar av olika slag kopplats till 
statinbehandling varav neuropati var en sådan. Neuropati i sig har en skiftande 
symptomatologi och är en generell beskrivning över att perifera nervers axon är 
drabbade med en funktionsstörning som följd(17). Både motoriska, sensoriska såväl 
som autonoma funktioner kan bli påverkade. Vidare indelas tillståndet grovt i 
mononeuropatier respektive polyneuropatier utifrån hur omfattande 
funktionsstörningen är. Orsakspanoramat bakom utveckling av neuropati är brett, allt 
ifrån infektioner till genetiska, metabola samt toxiska faktorer, till vilka de 
läkemedelsinducerade räknas, och alla har setts kunna ge upphov till störningar i 
perifera nervers funktioner. Vid exponering av läkemedel vid en tidpunkt är ofta det 
enda fynd som hittas olika symptom som stödjer perifer neurotoxicitet. Symptomen 
kan beroende på typ av drabbat axon bestå av parastesier när sensoriska nerver är 
drabbade. Drabbas däremot motoriska nerver kan muskelsvaghet och tillkommande 
muskelhypertrofi utvecklas. Blod-hjärnbarriären är mer skyddad vid jämförelse av 
blod-nervbarriären vilket förklarar varför perifera nerver är mer mottagliga vid 
jämförelse med centrala nerver av vissa gifter(18). Vissa molekyler, exempelvis vissa 
läkemedel kan gå in i perifera dorsalrotsganglier samt autonoma ganglier. Däremot 
kan inte molekylerna ta sig till ryggmärgens neuron. Trots att läkemedelsinducerad 
neuropati är ovanligt är upptäckten viktig för att stoppa och häva tillståndet. Det har 
visats att många olika läkemedel är nervtoxiska med möjlighet att orsaka perifer 
neuropati. För flertalet av dessa läkemedel finns fortfarande bara misstankar om att 
de kan orsaka neuropati. Därför finns det många fall som är odiagnostiserade. När 
läkemedelsanvändningen ökar så ökar också sällsynta biverkningar. Identifiering av 
toxiska effekter uppkommer ofta som akuta symptom omedelbart efter 
läkemedelsanvändning. Problematiskt är att diagnostisera patienter som uppvisar ett 
långsamt utvecklande förlopp av toxiska effekter vilket kan sträcka sig från månader 
till år. Läkemedelsorsakade neuropatier inducerar ofta en nedbrytning av nervers 
axon bland annat via demyelinisering. Brukligt är att distala delar skadas tidigt(19). 
Demyeliniseringen stör sedan funktionen i den drabbade nerven. Hur statiner i sin tur 
påverkar det perifera nervsystemet är dock ej klarlagt. 
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Mätmetoder av nervers funktion och styrka 

Avsaknaden av elektrofysiologiska undersökningar för verifiering av nervpåverkan 
sågs vara en brist i ovan angivna översiktsartikel(16). En perifer nerv inkluderar 
många nervfibrer med varierande diameter relaterat till myeliniseringsgrad. Generellt 
förmedlas således både afferent och efferent information i en och samma nerv. Av 
dessa nervfibrer studeras vanligen de snabbaste då de är enklast att studera. 
Elektrofysiologiska studiers syfte är att dokumentera fokala eller kontinuerliga 
avvikelser av motoriska eller sensoriska nerver. Patologiskt påverkas i huvudsak 
axoner eller myelin(17). Den elektriska aktiviteten och funktionen i den perifera 
nerven kan studeras på ett antal olika sätt såsom: 

Elektroneurografi (ENeG) – även kallat för neurografi innebär att ledningshastighet 
och ledningsförmåga i perifera nerver bestäms. I motoriska nerver registreras 
elektriska muskelsvar och i sensoriska nerver registreras nervaktionspotentialer. 
Även amplitud, det vill säga styrkan och utseendet av de registrerade svaren bedöms. 
Vid skador och sjukdomar påverkas dessa parametrar. Mätfunktionen neurografi 
mäter endast funktionen i grova myeliniserade nervfibrer(20). 

Via ytelektroder över nerven kan perifera nerver stimuleras med elektriska impulser 
och ledningshastigheten kan bestämmas i olika segment av nerven. Vid sjukdomar 
och skador på perifera nerver påverkas ofta nervledningshastighet och/eller 
nervsignalens styrka. De vanligaste nerverna som undersöks är; n medianus, n 

ulnaris, n radialis, n tibialis, n peroneus och n suralis (figur 6). ENeG utförs 
dessutom ofta i kombination med elektromyografi (EMG) vid diagnostik av perifera 
nervskador(20). 

Compound muscle action potential (CMAP) – Vid studier av motornerver stimuleras 
nerven och registrering av CMAP görs från ytliga elektroder från muskeln som 
försörjs av nerven. Motor nerve conduction velocity (MNCV) är den uppmätta 
hastigheten i motornerven(17). Mätmetoden CMAP användes i studierna 2, 3 och 7. 
Mätmetoden MNCV användes i studierna 1, 2 och 3. 

Nerve conduction velocity (NCV) – är ett elektriskt test där nervimpulser mäts för att 
upptäcka nervskador. I beräkningen tar man avståndet mellan elektroderna och tiden 
det tar mellan elektroderna för de elektriska impulserna(21). Mätmetoden NCV 
användes i studierna 1, 2, 3 och 6. 

Sensory nerve action potential (SNAP) – En upptagning av sensoriska nervers 
aktionspotentialer genom elektrisk stimulering av sensoriska fibrer. Sensory nerve 
conduction velocity (SNCV) är den uppmätta hastigheten i sensoriska nerver(17). 
Mätmetoden SNAP användes i studierna 2, 3 och 7. Mätmetoden SNCV användes i 
studierna 2 och 3. 

F-wave – F kommer från foten där F-wave beskrevs först. F-wave kan förklaras som 
en sen motor respons. Stimuli ger upphov till en aktionspotential som i sin tur ger 
upphov till en depolarisation (F-wave) i muskeln. Fördelen att mäta F-wave är att 
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längre bitar av nerven testas jämfört med motorstudier där korta längder testas(17). 
Mätmetoden användes i studierna 1, 2, 3 och 6. 

Motor nerve conduction velocity/F wave conduction velocity – ratio (M/F-ratio) – 

Visar förhållandet mellan de olika mätmetoderna. Mätmetoden användes i studie 1. 

Elektromyografi (EMG) – Med en nålelektrod registreras den elektriska aktiviteten i 
skelettmuskulaturen. Om nerven till muskeln är skadad påverkas de elektriska 
signalerna som genereras i muskeln(22). 

Vid undersökningen sticks en tunn nålelektrod in i muskeln. Mätning av aktivitet 
görs då muskeln är avslappnad, samt vid låggradig och höggradig viljemässig 
aktivering(22). Mätmetoden användes i studierna 2, 3 och 6. 

Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) – MNSI är ett poängsystem som 
är uppdelad i två delar. Första delen är en självadministrerad frågedel om patientens 
sjukdomshistoria (15 frågor). Andra delen är en fysisk bedömning som består av; 
fotinspektion, vibrationstest, muskelsträckningsreflexer och monofilamenttest. Vid 
alla fyra tester bör foten vara varm (>30 ˚C)(23). Mätmetoden användes i studie 4. 

http://visual.merriam-webster.com/human-being/anatomy/nervous-system/peripheral-nervous-system.php 
Adjointe départements commercial et légal / Commercial and Legal Assistant har gett sitt publiceringstillstånd av ovan bild.  
 

Figur 6. Schematisk bild över PNS. 

 

http://visual.merriam-webster.com/human-being/anatomy/nervous-system/peripheral-nervous-system.php
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SYFTE 

Studiens syfte var att sammanställa vetenskapliga publikationer rörande statiners 
direkta påverkan på perifera nervsystemet och eventuell förklaring till uppkomsten 
av neuropati. 

 

 

METOD 

För att besvara uppsatt syfte genomfördes en litteraturstudie. En inledande 
fritextsökning i databasen PubMed med sökorden ”statin and neuropathy” gav 46 
träffar, varav ett antal var litteraturöversikter. Genom att systematiskt strukturera upp 
den fortsatta sökningen med hjälp av avgränsningar i form av kliniska studier samt 
fallstudie hittades en funktionell struktur att arbeta efter (tabell IV). Som 
inklusionskriterier användes följande; att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
2004-01-01 till 2013-01-01, vara s.k. peer-reviewed samt skrivna på engelska och 
utförda på människor. Studierna selekterades ut med hjälp av studiens syfte. Via en 
kompletterande manuell sökning hittades ytterligare en relevant artikel.  

Tabell IV. Redovisning av databassökning i PubMed. 
PubMed – Sökord Antal träffar Antal utvalda 

statin and neuropathy, (kliniska 
studier) 

4 2 

statin and neuropathy, 
(fallstudier) 

9 2 

statin and neuropathy 46 2 
 

För att säkerställa artiklarnas kvalité genomgick samtliga studier en 
kvalitetsgranskning med hjälp av två olika granskningsmallar; Jadads poängsystem 
(24) för kvantitativ metod (bilaga 1) och Willman et al. granskningsmall (25) för 
kvalitativ metod (bilaga 2).  

Två av de tre kliniska studierna fick noll poäng och en studie fick fyra poäng i Jadads 
poängsystem. Det innebär att det bara var en av de kliniska studierna som var av hög 
kvalité.  
 
Bedömningen i Willman et al. granskningsmall ger en poängsumma som räknas om i 
procent av den totala (möjliga) poängsumman. Summan i procent värderas sedan till 
hög, medel eller låg kvalité.  Efter bedömning av studiernas kvalité med hjälp av 
granskningsmallen fick två studier hög kvalité (77 % vardera) och två studier med 
medelkvalité (62 %, 69 %). 

 

 



21 
 

RESULTAT 

Studiens syfte var att sammanställa litteratur rörande statiners inverkan på det 
perifera nervsystemet och även belysa befintliga teorier om hur statiner möjligen kan 
påverka det perifera nervsystemet. Utifrån sammanställd litteratur visas här att 
statiner kan framkalla perifer neuropati under både kortare och längre 
behandlingsperioder(26-30). Paradoxalt nog påvisar resultatet även att diabetesrelaterad 
neuropati kan förbättras med statinbehandling(31), och att statiner således har en 
skyddande effekt hos DM typ 2 patienter(32). Resultatet sammanfattas i tabell V och 
presenteras sedan i löpande text.  

 

Rådande teorier 

Vad gäller teorierna bakom statiners påverkan ses förändringar i uppbyggnad och 
funktion av nervmembran genom strukturförändringar. Den störda kolesterolsyntesen 
leder till rubbning i kolesterolrika neuronala membran. Ytterligare teori är att 
minskningen av kolesterol leder till en minskad bildning av ubiquinon (coenzym 
Q10), vilket stör elektrontransportprocessen i andningskedjan och därmed ATP-
bildningen i mitokondrierna. Således blir ATP bildningen för låg i neuronen(16, 26, 28, 

29, 31). 

 

Elektrofysiologiska fynd 

Med hjälp av elektrofysiologiska mätningar i fem studier har följande samband 
visats: I studie ett sågs att statinerna påverkar de motoriska nervernas 
retledningshastighet på ett positivt sätt. Patientgruppen som studerades hade 
diabetisk neuropati. Nervledningsförmågan ökade med 5 % (P<0,05). I studierna två 
och tre sågs däremot en försämrad retledningshastighet. Det bör observeras att 
patientgruppen i dessa två studier inte hade diabetisk neuropati utan behandlades 
med statiner mot hyperlipidemi.  

Studie sex visar ihop med studie sju (fallstudier) att statinerna sänker 
ledningshastigheten i studerade motoriska och sensoriska nerver. Dock sågs ingen 
motorisk påverkan i studie sju. 

 

Fynd från epidemiologiska studier och registerstudier 

Studie fyra visar att statiner har en skyddande effekt mot utveckling av perifer 
neuropati både när det gäller incidens och prevalens hos patienter med diagnosen 
DM typ 2. Detta fynd stöds av de elektrofysiologiska fynden i studie ett. Studie fem 
visar att frekvensen av biverkningsrapporter gällande statiner och neuropati är högre 
jämfört med andra biverkningsrapporter över andra läkemedel. 
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Tabell V. Sammanfattning av kliniska-, epidemiologiska- och fallstudier.  
Studie Syfte Studiedesign Behandling Resultat Granskningsresultat 
1. Atorvastatin treatment 

improves diabetic 

polyneuropathy 

electrophysiological changes 

in non-insulin dependent 

diabetic patients: a double 
blind, randomized clinical 
trial, (2012) Zangiabadi, N., 
Shafiee, MD., Alavi, K., H., 
Assadi, A., R., Damavandi, 
M.(31)

 

Att undersöka effekten av 
atorvastatin med hjälp av att 
mäta NCV, F-wave, MCV 
och M/F-ratio hos patienter 
med diabetisk neuropati. 

Randomiserad 
dubbelblind, 
placebokontrollerad 
klinisk studie (RCT). 
Utvärderar diabetisk 
neuropati med NCV. 
Deltagande patienter var 
32 st. 

20 mg/dag av 
atorvastatin och 
placebo. 

MCV förbättrades med 
5 % (P<0,05). Vid 
analysering av M/F-
ratio och F-wave sågs 
inga skillnader. 

Hög kvalité 

2. Treatment with statins and 

involvement of the peripheral 

nervous system: results of a 
prospective clinical and 
neurophysiological follow-up, 
(2007)  Otruba, P., Kanovsky, 
P., Hlustik, P.(26) 

Att undersöka om 
långtidsbehandling med 
statiner kan ge upphov till 
perifer neuropati. 

Uppföljning av 92 
patienter med 
kombinerad 
hyperlipidemi under 24 
mån. varav 50 ingick i 
kontrollgruppen. 

20 mg/dag av 
simvastatin. 

I de peroneala och 
tibiala nerverna 
förlängdes F-wave 
(P<0,0001, t-test). I de 
peroneala 
motornerverna sänktes 
MCV (P<0,0001). 

Låg kvalité 

3. Treatment with statins and 

peripheral neuropathy: results 
of 36-months a prospective 
clinical and 
neurophysiological follow-up, 
(2011) Otruba, P., Kanovsky, 
P., Hlustik, P.(27) 

Att undersöka om 
långtidsbehandling med 
statiner kan ge upphov till 
perifer neuropati med hjälp 
av EMG. 

Uppföljning av 42 
patienter med 
kombinerad 
hyperlipidemi under 36 
mån.  

20 mg/dag av 
simvastatin. 

I de peroneala och 
tibiala nerverna 
förlängdes F-wave 
(P<0,0001, t-test). I de 
peroneala 
motornerverna sänktes 
MCV (P<0,0001). 

Låg kvalité 

4. Lipid-lowering therapy and 

peripheral sensory neuropathy 

in type 2 diabetes: the 
Fremantle Diabetes Study, 
(2008) Davis, T., M., E., Yeap, 
B., B., Davis, W., A., Bruce, 
D., G.(32) 

Att utvärdera om 
lipidsänkande läkemedel kan 
ändra prevalens och incidens 
av perifer sensorisk 
neuropati hos patienter med 
DM typ 2. 

Fremantle Diabetes 
Studie (FDS) med en 
tvärsnittsstudie (1,237 st. 
patienter) och en 
longitudinell studie (531 
st. patienter). Neuropati 
uppmättes med, MNSI. 

Fluvastatin, 
simvastatin, 
pravastatin, 
cerivastatin, 
atorvastatin, 
gemfibrozil och 
fenofibrat. 

Lipidsänkande 
läkemedel används i 
större utsträckning av 
patienter utan perifer 
neuropati. 

Hög kvalité 
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5. HMG-CoA-reductase 

inhibitors and neuropathy: 

reports to the Netherlands 
Pharmacovigilance Centre, 
(2006) de Langen, J., J., van 
Puijenbroek, E., P.(28) 

Att analysera frekvensen av 
biverkningsrapportering 
avseende neuropati vid 
statinbehandling. 

Reporting odds ratios 
(ROR) räknades ut 
mellan åren 1984-2005. 

Simvastatin, 
atorvastatin, 
pravastatin och 
rosuvastatin. 

17 fall av neuropati och 
två fall av förvärrad 
polyneuropati med 
koppling till HMG-
CoA-reduktas hämmare. 
ROR = 3,7 (95 % CI: 
2,2–6,2).  

Medel kvalité 

6. Simvastatin-induced 

mononeuropathy multiplex: 
Case report, (2004) Scola, R., 
H., Trentin, A., P., 
Germiniani, F., M., B., 
Piovesan, E., J., Werneck, L., 
C.(29) 

Att presentera ett sällsynt 
fall av mononeuropati 
korrelerat till 
simvastatinbehandling i 
höga doser. 

Med kliniska och 
elektrofysiologiska data 
relatera en 63-årig man 
till statin-inducerad 
neuropati. 

Simvastatin 40 
mg/dag under 
sex mån., följt 
av 80 mg/dag 
under en mån.  

Uppvisad distal svaghet 
i alla fyra lemmar 
verifierades m.h.a. 
elektrofysiologiska 
mätningar via NCS. 

Hög kvalité 

7. Statin neuropathy?: Case 
report, (2011) Coulson, W., F., 
MD(30) 

Att mha elektrofysiologiska 
data se samband mellan 
polyneuropati och 
statinbehandling. 

Relatera en 82-årig man 
till statininducerad 
neuropati med 
elektrofysiologiska data. 

Atorvastatin 
under åtta år, 
följt av 
simvastatin 10 
mg/dag under 
tre dgr. 

SNAP i patientens 
högra underben visade 
en mild 
amplitudsänkning  

Medel kvalité 
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Studie 1. Atorvastatin treatment improves diabetic polyneuropati 

electrophysiological changes in non-insulin dependent diabetic 

patients: a double blind, randomized clinical trial(31) 

Syfte 

Syftet var att utvärdera effekten av atorvastatin med hjälp av att mäta NCV, F-wave, 
MCV och M/F-ratio hos patienter med diabetisk neuropati. 

Studiedesign 

Studien var en dubbelblind placebo-kontrollerad RCT-studie. Studien pågick under 
sex månader och patienterna behandlades med atorvastatin 20 mg/dag. 40 icke 
insulinberoende DM typ 2 patienter (NIDDM) rekryterades. Patienterna 
randomiserades till två grupper, studie- och kontrollgrupp. Av olika anledningar föll 
åtta patienter bort och 32 patienter fullföljde studien. Efter uppföljningen 
analyserades data från 32 patienter. I studien användes M/F ratio för att mäta 
förhållandet mellan MNCV och F-wave velocity.  

Inklusionskriterier 

Patienterna skulle vara mellan 50 och 65 år med konfirmerad NIDDM. Vidare skulle 
de ha symptom och tecken på neuropati vid mätning av NCV samt en normal 
lipidprofil. 

Exklusionskriterier 

Patienterna fick inte vara gravida, inte ha några leverproblem eller vara överkänsliga 
mot statiner. Patienter som stod under behandling med; erytromycin, digoxin, 
immunosuppressiva läkemedel, fibrater och OCP´s exkluderades. Även patienter 
med myopatiska sjukdomar och andra neuropatiska sjukdomar förutom diabetisk 
neuropati exkluderades. Även de patienter som hade onormala nivåer vid 
leverfunktionstest, vid mätning av kreatinfosfokinas och laktat eller patienter som 
haft ischemisk hjärtsjukdom exkluderades. Patienter som använt statiner tidigare 
exkluderades också. 

Resultat 

Mellan grupperna sågs inga signifikanta skillnader i blodsocker, blod urea kväve 
(BUN) eller kolesterolnivåer vid start jämfört med vid slutet av studien. Vid studiens 
slut hade studiegruppens M/F-ration förbättrats med 11% jämfört med 
kontrollgruppen. Resultatet var dock inte statistiskt säkerställt. Vidare gjordes då 
separata jämförelser mellan MCV och F-wave. Då sågs en förbättring med 5% 
(P<0,05) avseende MCV hos studiegruppen. När studiegruppens F-wave conduction 
velocity jämfördes med kontrollgruppen sågs inga skillnader. Studiens största fynd 
visar att DM typ 2 patienter som behandlas med statiner visar signifikant förbättring 
av MCV. 
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Studie 2. Treatment with statins and involvement of the peripheral 

nervous system: results of a prospective clinical and 

neurophysiological follow-up(26)
 

Syfte 

Syftet var att undersöka om långtidsbehandling med statiner kan ge upphov till 
perifer neuropati hos patienter med kombinerad hyperlipidemi.  

Studiedesign 

Studien var en prospektiv klinisk studie med 42 patienter (23 män, 19 kvinnor, 
medelålder 51,9 respektive 52,3 år) med diagnosen kombinerad hyperlipidemi. 
Patienterna behandlades med simvastatin 20 mg/dag och följdes under 24 månader 
med undersökningar utförda; första, sjätte, tolfte och tjugofjärde månaden. Även vid 
de inledande undersökningarna utfördes kliniska och neurofysiologiska mätningar av 
peroneala och tibiala nerver samt ytliga peroneala och surala nerver. En 
kontrollgrupp på 50 patienter (25 män, 25 kvinnor, medelålder 53,1 respektive 50,2 
år) med konstaterad kombinerad hyperlipidemi genomgick samma inledande 
undersökningar som studiegruppen. Kontrollgruppen använde inga lipidsänkande 
läkemedel och efter 24 månader utfördes neurofysiologiska mätningar vilka var; 
EMG, F-wave, MNCV, CMAP, SNCV och SNAP. 

Exklusionskriterier 

Patienter med följande olika sjukdomar exkluderades; DM, njursvikt, hepatopati, 
tyreopati, B12-brist, paraproteinemi (höga koncentrationer av monoklonala 
immunoglobuliner), lymfsjukdomar, existerande neuropati samt patienter med 
alkoholmissbruk.  
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Resultat 

Tabell VI visar elektrofysiologiska mätresultat hos studiegruppen.  

Tabell VI. Initiala och uppföljande elektrofysiologiska resultat hos patientgruppen. 
Tid (mån.)  n. peroneus   

MNCV (m/s) F wave (ms) CMAP (mV) m. 

EDB 

 

0 49,1  46,2  4,2   
12 48,5  48,1  4,3   
24 48,9  48,6  4,3   
  n. tibialis   
 MNCV (m/s) F wave (ms) CMAP (mV) m. 

AH 

 

0 50,1  45,2  5,2   
12 50,2  46,4  5,1   
24 50,2  46,6  5,1   
                    n. suralis n. peroneus superficialis 

 SNCV (m/s) SNAP (μV) SNCV (m/s) SNAP (μV) 

0 51,5  5,0  52,1  
 

5,4  

12 50,7  4,9  50,5  5,5  
24 50,5  5,0  50,2  5,5  
För förklaring av begreppen se avsnitt 4.1 mätmetoder. Värdena är presenterade som medelvärden i tabellen. 

Tre av patienterna upplevde subjektiva symptom som innebär symptom som inte är 
kopplade till elektrofysiologiska förändringar. Två av dessa patienter upplevde 
muskelvärk och en upplevde muskelsvaghet efter en månads statinbehandling. Inga 
onormala värden av muskelenzymer uppmättes hos studiegruppen.  

Insamlad data från studie- och kontrollgrupp analyserades statistiskt med parat t-test 
och linjär regressions-analys. MNCV i de peroneala nerverna hos studiegruppen 
försämrades med 0,2 ms (P<0,0001). Även F-wave latency i både peroneala nerverna 
och tibiala nerverna försämrades med respektive 2,4 ms (P<0,0001) och 1,4 ms 
(P<0,0001) efter 24 månader. All data som redovisades låg inom normala värden. 
EMG undersökning av m. tibialis hos studiegruppen visade normala värden.  

I kontrollgruppen registrerades inga skillnader i elektrofysiologiska mätresultat efter 
24 månader. 
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Studie 3. Treatment with statins and peripheral neuropathy: results of 

36-months a prospective and neurophysiological follow-up(27)
 

Syfte 

Syftet var att undersöka om långtidsbehandling med statiner kan ge upphov till 
perifer neuropati med hjälp av EMG. 

Studiedesign 

Samma som studie 2. Studien pågick under 36 månader och var en 
uppföljningsstudie på studie 2.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var samma som i studie två. 

Resultat 

Tabell VII visar elektrofysiologiska resultat hos patientgruppen med kombinerad 
hyperlipidemi från studiens början till 36:e mån. 

Tabell VII. Tabellen visar initiala och uppföljande elektrofysiologiska resultat hos 
patientgruppen. 
Tid (mån.)                      n. peroneus  

 MNCV (m/s) F wave (ms) 

0 49,1 46,2 
24 48,9 48,6 
36 48,4 47,1 
                       n. tibialis  
 MNCV (m/s) F wave (ms) 

0 50,1 45,2 
24 50,6 47,7 
36 50,1 45,4 
Värdena är presenterade som medelvärden i tabellen. 

Insamlad data från studie- och kontrollgrupp analyserades statistiskt med parat t-test 
och linjär regressions-analys. MNCV i de peroneala nerverna hos studiegruppen 
försämrades med 0,7 ms (P<0,0001) efter 36 månader. Även en försämring i F-wave 
i n. tibialis och n. peroneus sågs efter 36 månader. 
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Studie 4. Lipid-lowering therapy and peripheral sensory neuropathy in 

type 2 diabetes: the Fremantle Diabetes Study(32)
 

Syfte 

Syftet var att utvärdera om lipidsänkande läkemedel kan ändra prevalens och 
incidens av perifer sensorisk neuropati hos patienter med DM typ 2. 

Studiedesign 

The Fremantle Diabetes Studie (FDS) var en observationell kohortstudie. Ett urval av 
1 237 patienter med DM typ 2 där exponering och sjukdomsförekomst mättes i en 
tvärsnittsstudie. Under fem år genomfördes även en longitudinell studie med 531 
patienter med DM typ 2. Med hjälp av de båda studierna mättes incidens och 
prevalens av perifer neuropati hos patienter med DM typ 2. Neuropati identifierades 
hos patienterna i studien med hjälp av MNSI som har en hög känslighet och 
specificitet för distal symmetrisk polyneuropati. Patienterna behandlades med 
substanserna; fluvastatin, simvastatin, pravastatin, cerivastatin, atorvastatin, 
gemfibrozil och fenofibrat.   

Resultat 

Tvärsnittsstudie – Prevalensen visade att en tredjedel (30,9%), 382 patienter hade 
perifer neuropati och resterande 855 patienter (69,1%) hade ingen utvecklad 
neuropati. Lipidsänkande läkemedelsanvändningen var större hos patienterna som 
inte hade någon utvecklad neuropati (tabell VIII). 

Tabell VIII. Lipidsänkande läkemedelsanvändning i tvärsnittsstudien. Tabellen redovisar att 
prevalensen av perifer neuropati minskar vid användning av lipidsänkande lm hos patienter 
med DM typ 2. 
Lipidsänkande läkemedelsanvändning (%)  
 Ingen neuropati Neuropati 
Övriga lipidsänkande lm 12,3 6,6 
Statiner 7,5 5,2 
Fibrater 4,6 1,0 
 

Longitudinell studie – Vid studiens början hade 136 (25,6%) st. av de 395 patienterna 
perifer neuropati. Efter fem år hade 147 (37,7%) patienter ingen neuropati och 248 
(62,3%) hade utvecklat neuropati. De patienter som utvecklade neuropati var äldre, 
hade levt längre med DM typ 2, hade högre blodtryck och högre albuminvärde i 
urinen samt hade sämre blodsockerkontroll. Under uppföljningstiden ökade 
användningen av lipidsänkande läkemedel. Hos patienter som använde fibrater ökade 
användningen från 24 (6,1%) patienter till 35 (8,9%). Det var 30 (7,6%) patienter 
som använde statiner från början och det ökade till 138 (34,9%). Även hos patienter 
som använde sig av kombinationsbehandling med statiner/fibrater ökade 
användningen från 1 (0,3%) patient till 6 (1,5%). Användningen av lipidsänkande 
läkemedel var större hos gruppen utan neuropati (tabell IX) efter fem år. 
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Tabell IX. Lipidsänkande läkemedelsanvändning i den longitudinella studien. Tabellen 
redovisar att incidensen av perifer neuropati minskar vid användning av lipidsänkande lm 
hos patienter med DM typ 2. 
Lipidsänkande läkemedelsanvändning (%)  

 Ingen neuropati Neuropati 
Övriga lipidsänkande lm 16,3 12,9 
Statiner 9,5 6,9 
Fibrater 7,5 5,6 
   

 

 

Studie 5. HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy: reports to 

the Netherlands Pharmacovigilance Centre(28) 

Syfte 

Syftet var att analysera frekvensen av biverkningsrapportering avseende neuropati 
vid statinbehandling. 

Studiedesign 

Till Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb rapporteras årligen biverkningar 
över registrerade läkemedel. Biverkningsrapporterna kodas med hjälp av Medical 
Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) som är en medicinsk terminologi 
som används för att klassificera biverkningsrapporterna. Genom matematiska 
uträkningar har Reporting Odds Ratios (ROR) för HMG-CoA-reduktas hämmare och 
neuropati räknats ut. När ROR räknas ut jämförs frekvensen av rapporter för 
neuropati och statiner i förhållande till övriga inrapporterade biverkningar i 
biverkningsdatabasen. Rapporter som mottogs från 1984 till och med juni 2005 var 
inkluderade i studien. 

Resultat 

Från 1984 till juni 2005 inkom 17 rapporter om neuropati och HMG-CoA-reduktas 
hämmare. Två rapporter om polyneuropati kom även in under tidsperioden. 
Läkemedel som rapporterades i de 19 rapporterna var; simvastatin (9 st.), atorvastatin 
(6 st.), pravastatin (3 st.) och rosuvastatin (1 st.). Efter indragning av 
statinbehandling hos 13 patienter återhämtade sig sju från sin neuropati. Tiden för 
läkemedelsanvändningen varierade från några veckor till några år. Centre Lareb hade 
mottagit 45 325 rapporter från 1984 till juni 2005 och av dessa rapporter var det       
1 911 st. som berörde HMG-CoA-reduktas hämmare. ROR för neuropati, perifer 
neuropati, polyneuropati och HMG-CoA-reduktas hämmare var; 3,7 (95% CI 2,2–
6,2). Uträknat ROR indikerar att neuropati vid behandling av statiner rapporteras i 
högre utsträckning i förhållande till övriga biverkningsrapporter. I studien redovisas 
även ROR från WHO för HMG-CoA-reduktas hämmare och neuropati med 2,86. 
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Studie 6. Simvastatin-induced mononeuropathy multiplex: Case 

report(29) 

Syfte 

Syftet var att presentera ett sällsynt fall av mononeuropati korrelerat till 
simvastatinbehandling i höga doser. 

Studiedesign 

En fall-studie där mononeuropati konstaterades med hjälp av kliniska och 
elektrofysiologiska mätningar som var; NCV, F-wave och EMG. Patienten var en 
man på 63 år med konstaterad hyperlipidemi som behandlades med simvastatin 40 
mg/dag under sex mån. Sista månaden höjdes dosen ytterligare till 80 mg/dag. 

Resultat 

Mannen uppvisade inga symptom på perifer neuropati som inte hade någon koppling 
till neurofysiologiska mätningar. Däremot visade den neurologiska undersökningen 
på asymmetrisk distal svaghet i alla fyra lemmar. När patienten gick, så gjordes det 
med fotdropp på vänster ben. Laboratorietester som togs (elektrolyter, njur- och 
levertester, tyroideahormoner och blodplättar) visade på normala värden.  Tabell X 
visar nervdata hos patientens sensoriska nerver och tabell XI visar nervdata hos 
patientens motornerver. En muskelbiopsi från patientens biceps visade tecken på 
kronisk denervation. En biopsi från suralnerven visade på normala värden. Efter 
indragning av simvastatin visade patienten symptomförbättring redan efter två 
veckor. Efter en månad visade patienten styrkeförbättringar i båda händerna och i 
vänster fot. Patienten var efter två år asymptomatisk efter diagnosen neuropati. 

Tabell X. Nervdata över sensoriska nerver. 
Nerv Variabla 

responser 

Höger Vänster Normalvärde 

Median S Amplitud (μV) 5,0 10,0 >15 
 Latency (ms) 3,8 3,5 <3,5 
 CV (m/s) 34,2 37,1 >49 
Ulnar S Amplitud (μV) 18,0 28,0 >15 
 Latency (ms) 2,9 2,4 <3,1 
 CV (m/s) 44,8 54,1 >49 
Radial S Amplitud (μV) 15,0 16,0 >12 
 Latency (m/s) 2,4 2,1 <2,1 
 CV (m/s) 58,3 66,6 <2,1 
Peroneal S Amplitud (μV) NP 6 >10 
 Latency (ms) NP 3,5 <3,1 
Sural Amplitud (μV) 10,0 10,0 >6 
 Latency (ms) 3,4 3,3 <3,0 
 CV (m/s) 44,1 42,4 >40 
CV, conduction velocity; S, sensory; Po, posterior; D, distal; P, proximal; NP, no potentials 
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Tabell XI. Nervdata över motoriska nerver. 
Nerv Variabla 

responser 

Höger Vänster Normalvärde 

Median M D-Amplitud 
(mV) 

5,3 2,8 >5 

 P-Amplitud (mV) 5,2 2,7 >5 
 D-Latency (ms) 11,6 9,4 <4,2 
 CV (m/s) 50,9 64,1 >50 
 F wave (ms) 37,0 NP <31 
Ulnar M D-Amplitud 

(mV) 
9,5 3,5 >5 

 P-Amplitud (μV) 9,2 3,3 >5,0 
 D-Latency (ms) 3,3 3,9 <3,4 
 CV (m/s) 65,3 65,3 >50 
 F wave (ms) 29,0 NP <32 
Peroneal M D-Amplitud (μV) 1,9 1,3 >4,0 
 P-Amplitud (μV) 1,8 1,2 >4,0 
 D-Latency (ms) 6,9 9,1 <5,6 
 CV (m/s) 51,0 67,5 >40 
 F wave (ms) NP NP <55,8 
PoTibial M D-Amplitud (μV) 8,5 12,3 >5,0 
 P-Amplitud (μV) 8,3 13,5 >5,0 
 D-Latency (ms) 5,0 4,6 <6,0 
 CV (m/s) 43,2 43,7 >40 
 F wave (ms) 47,0 47,0 <55,6 
 H reflex (ms) NP NP <35 
CV, conduction velocity; M, motor; Po, posterior; D, distal; P, proximal; NP, no potentials 
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Studie 7. Statin neuropathy?: case report(30)
 

Syfte 

Syftet var att med hjälp av elektrofysiologiska data se samband mellan polyneuropati 
och statinbehandling. 

Studiedesign 

En fall-studie där sensomotorisk polyneuropati konstaterades med hjälp av en 
nervledningsstudie. De elektrofysiologiska mätningar som användes i studien var 
SNAP och CMAP. Patienten var en 82-årig man med symptom av smärta och 
stickningar i båda fötterna. Efter en koronar stentinsättning (1996) behandlades 
patienten med atorvastatin mellan åren 1996 till 2003. Augusti 2009 sattes 
simvastatin 5 mg/dag in av läkare. Efter tre dagar avslutades den behandlingen. 

Resultat 

Efter indragning av atorvastatin 2003 minskade symptomen av polyneuropati till en 
tämligen konstant nivå. Augusti 2009 steg patientens LDL-nivåer och simvastatin 5 
mg/dag sattes in. Redan efter tre dagars behandling med simvastatin ökade 
symptomen på polyneuropati markant. Patienten upplevde ett större känselbortfall 
och det var mer uttalat än tidigare. Redan samma dag slutade patienten att ta 
simvastatin. Patienten upplevde aldrig någon symptomförbättring efter utsättningen 
av läkemedlet. Tabell XII visar patientens nervdata över de sensoriska och motoriska 
nerverna. I den surala nerven i högra benet mättes amplituden och den visade en 
mild sänkning jämfört mot den normala. Den vänstra peroneala nerven där F-wave 
responsen mättes visade värden som låg nära den högre gränsen av det normala. 
Dock var både F-wave i den vänstra tibiala nerven samt CMAPs i den vänstra 
peroneala och tibiala nerven normala.  
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Tabell XII. Nervdata över sensoriska och motoriska nerver. 
Nerve 

and 

location 

Peak 

latency 

(ms) 

Amplitude 

(mV) 

Segments Latency 

difference 

(ms) 

Distance 

(mm) 

Conduction 

velocity 

(m/s) 

Sural 

nerve (left) 

Lower leg 

0,0 0,0  N/A N/A N/A 

Sural 

nerve 

(right) 

Lower leg 

4,0 2  N/A N/A N/A 

Peroneal 

nerve (left) 

Ankle 

4,3 1,9  N/A N/A N/A 

Fibular 

Head 

13,2 1,6 Ankle-
fibular 
Head 

8,9 358 40 

Knee 16,2 1,5 Fibular 
Head-Knee 

3,0 115 38 

Tibial 

nerve (left) 

Ankle 

4,2 2,9  N/A N/A N/A 

Popliteal 

fossa 

15,4 2,6 Ankle-
popliteal 
fossa 

11,2 450 40 

 ms, millisecond; m/s, meters/second; mV, millivolt; N/A, not applicable 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att sammanställa vetenskaplig publikation rörande statiners direkta 
påverkan på perifera nervsystemet och uppkomsten av neuropati. Olika teorier 
existerar kring orsaksmekanismer varför statiner skulle ge upphov till neuropati.  

Otruba P. et al. menar att mekanismen är kopplad till cellmembranens struktur och 
det skulle kunna förklara utvecklande av neuropati. Detta är en möjlig förklaring då 
kolesterol ingår i cellmembranen och statinerna påverkar just kolesterolsyntesen. 
Statiner, som är lipofila kan hämma syntesen av kolesterol och mevalonsyra genom 
att ta sig in i cellen. Samtidigt hämmas även bildningen av ubiquinon (coenzym Q10) 
som är nödvändig för elektronöverföring i andningskedjan och därmed för ATP-
bildningen i mitokondrierna. Q10 syntetiseras i levern och i andra vävnader. 
Eftersom statiner sänker mitokondriernas ATP-bildande kapacitet är det en mycket 
trolig förklaring till rabdomyolys(26).  

Andra författare har också teorier runt huruvida cellmembranet blir påverkat. Chong 
P. H. et al. menar att statinerna genom att minska kroppens produktion av kolesterol 
även minskar produktionen av farnesyl pyrofosfater (huvudsakligen Q10). 
Cellmembran är till största delen uppbyggd av lipider och proteiner. Vid en minskad 
produktion av kolesterol förändras membranets sammansättning och därmed 
funktion. En minskad produktion av coenzym Q10 leder som ovan angivits till 
minskad ATP-produktion i neuronen(16). 

Zangiabadi N. et al., Langen J.J. de et al. och Scola R.H. et al. håller med om att 
neuropati troligtvis påverkas av en störd kolesterolsyntes som leder till rubbning i 
kolesterolrika neuronala membran. Även dessa författare menar att en minskad 
produktion av enzymet Q10 som har en nyckelroll i den neuronala intracellulära 
produktionen av ATP, kan leda till neuronala skador(28, 29, 31). 

Förklaringsmodellerna för uppkomst av perifer neuropati är relativt lika hos 
forskarna. Insättande av Q10, 30 mg/dag har visat på kliniska och biokemiska 
förbättringar hos patienter med utvecklad mitokondriell myopati vid 
statinbehandling. Detta stöds av vetenskapen att statiner påverkar bildningen av 
Q10(16). 

Teorierna till uppkomsten av diabetesrelaterad neuropati är okända. Men nyligen 
accepterade hypoteser fokuserar på metabola och ischemiska faktorer som samspelar 
till möjliga nervskador. Det har visats att hyperlipidemi hos DM typ 2 patienter ofta 
leder till diabetiska komplikationer ex. mikrovaskulära komplikationer. Effekten av 
lipidsänkande statiner på perifer neuropati är fortfarande okänd(31). 

Utifrån tidigare refererad översiktsartikels (16) avsaknad av elektrofysiologiska 
mätningar har i föreliggande studie fem olika artiklar baserade på just 
elektrofysiologiska mätningar sammanställts. Dock användes olika tekniker vilka på 
olika sätt avspeglade nervernas funktion. Användningen av olika tekniker och 
mätvariabler kan ses som försvårande i jämförande syfte, men då alla tekniker på 
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olika sätt ändå avspeglar nervens elektriska fortledningskapacitet kan slutsatser ändå 
dras. 

Med epidemiologiska data visade studie fyra att statiner har en skyddande effekt mot 
att utveckla perifer neuropati både vid incidens och vid prevalens hos DM typ 2 
patienter(32). I en review över litteraturen redovisas att incidensen att drabbas av 
neuropati i samband med statinbehandling är högre hos patienter utan DM typ 2(16). 
Detta stödjer resultatet i studie fyra. Även de elektrofysiologiska fynden i studie ett 
stödjer detta resultat(31). En register studie (studie fem) visade att frekvensen 
biverkningsrapporter gällande statiner och neuropati var högre jämfört med andra 
biverkningsrapporter(28). Möjligen kan det vara så att gemene man oftare vill 
rapportera sällsynta biverkningar.  

I PubMed hittades enbart en RCT-studie om neuropati och statiner. Det kan bero på 
att det inte är etiskt försvarbart att utföra RCT-studier på patienter där man jämför 
statinbehandling mot placebobehandling.  

Det finns en risk att drabbas av neuropati av andra läkemedel än just statiner. Urvalet 
av läkemedel med risk för utveckling av neuropati är kemoterapeutiska medel – ex. 
taxaner, thalidomid och vinca alkaloider; kardiovaskulära medel – ex. amiodaron 
och clofibrat; antibiotika – ex. metronidazol, nukleosidanaloger och sulfasalazin; 
centrala nervsystem medel – ex. chlorprothixen och phenelzin samt diverse medel – 
ex. kolchicin, disulfiram och infliximab(18). Med utgångspunkt från beskrivna teorier 
och föreliggande studies resultat kan om möjligt statiner även inbegripas i denna 
skara läkemedel. 

Studie 1 – Studien var en RCT-studie där syftet var att med hjälp av M/F-ratio mäta 
effekten av atorvastatin på diabetesrelaterad neuropati. Syftet uppnåddes eftersom 
studien redovisar resultat för M/F-ratio hos patienterna. Eftersom studien visade hög 
kvalitet i Jadads granskningsmall så var resultaten tillförlitliga. Det var bara 32 
patienter som fullföljde studien och hade patientgruppen varit större hade troligtvis 
behandlingen med statiner jämfört med placebo visat statistisk signifikans i M/F ratio 
och F wave. Därför hade det varit bra med en studie som inkluderade fler patienter.  

Genom att mäta MCV under sex månaders behandling med atorvastatin kunde det 
konstateras att studiegruppen visade förbättringar i nervöverledningshastighet i 
motornerverna efter statinbehandling. Därför skulle det vara intressant att undersöka 
långtidsbehandling med statiner i ytterligare studier för att utreda effekten på 
neuropati hos diabetes patienter. Studier som pågår under en längre tid avslöjar i 
regel även sidoeffekter av behandlingen som kan vara intressant. Systemiska fel 
(bias) förekommer i studien eftersom det inte gjordes några jämförelser mellan kön, 
sjukdomens varaktighet (DM typ 2) eller andra avgörande faktorer(31).  

Det paradoxala i denna studie är att diabetesneuropati faktiskt kan förbättras med 
statiner. Då återstår att förklara hur kolesterol och Q10 påverkar neuropatier generellt 
sett och hos patienter med DM typ 2. Flera författare teoretiserar just kring att 
statiner minskar kolesterolsyntesen och Q10 och att det i sin tur istället ger upphov 
till neuropati(26-30).  
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Studie 2 och 3 – Studierna var uppföljningsstudier under tidsperioderna 24 respektive 
36 månader. Syftet i studie två var att med hjälp av neurofysiologiska 
undersökningar studera ändringar i de perifera nerverna hos patienter som 
långtidsbehandlats med statiner. Syftet i studie tre var att mäta förändringar i perifera 
nerver med hjälp av EMG på patienter som långtidsbehandlats med statiner. Detta 
syfte har inte uppnåtts eftersom resultat rörande EMG saknas(26, 27). 

För att studera neurologiska förändringar under längre tid borde patientgruppen från 
början varit större än 42. I studierna saknas redovisning av patientbortfall. Alla 
patienter som startat studien deltar under hela studieperioden vilket inte verkar troligt 
då de flesta studier som pågår under längre tid redovisar patientbortfall(26, 27). 

Intressant är att mätningar gjordes i både motornerver och sensoriska nerver i studie 
två. I studie tre saknas däremot uppföljningsresultat över de sensoriska nerverna. I 
studie två redovisas en kontrollgrupp på 50 patienter. Hos denna kontrollgrupp 
utfördes neurofysiologiska undersökningar enbart vid studiens början och efter 24 
mån. Hos studiegruppen utfördes de neurofysiologiska undersökningarna oftare; 
månad 1, 6, 12 och 24. Det saknas samma uppföljning av kontrollgruppen för att 
göra en jämförelseanalys. Det saknas även redovisade resultat från kontrollgruppen. I 
studie tre redovisas ingen kontrollgrupp och det finns ingen förklaring till vart den 
har tagit vägen. Trots att patientgruppen visar signifikanta skillnader jämfört med 
kontrollgruppen så ligger alla värden inom det normala. Frågan är då varför man har 
valt att gå vidare med studien efter 24 månader eftersom inga onormala värden 
registrerats. I resultatet i studie tre redovisas att det efter statinbehandling finns en 
signifikant försämring av F-wave i n. tibialis. Det stämmer efter 24 månader men det 
stämmer inte efter 36 månader eftersom då syns en förbättring av nervsignalen med 
0,1 ms. Dessutom stämmer inte resultaten som redovisas avseende F-wave i n. 

tibialis efter 24 månader mellan studierna. I studie två redovisas F-wave som 46,6 ms 
efter 24 månader och i studie tre redovisas F-wave som 47,7 ms(26, 27). Då 
tillförlitligheten i resultatpresentationen är låg kan fynden i viss mån ifrågasättas. 
Kvalitetsmätningen med hjälp av Willmans granskningsmall visade låg kvalitet och 
det finns ingen anledning att ifrågasätta den. 

Studie 4 – Syftet i studien var att titta på förhållandet mellan lipidsänkande 
läkemedel och prevalens och incidens av perifer neuropati hos patienter med DM typ 
2. Syftet uppnåddes i studien. Lipidsänkande läkemedel visades skydda DM typ 2 
patienter från att utveckla perifer neuropati(32). Teorierna att statiner kan ha många 
nervskyddande effekter stöds av olika djurstudier(33). 

Författarna skriver att flera epidemiologiska studier har konstaterat att dyslipidemi är 
en av riskfaktorerna för att utveckla diabetisk neuropati(34). Andra fallstudier har sagt 
att lipidsänkande läkemedel kan vara nervskyddande i detta fall(35). I översiktsartikeln 
av Chong et al. sägs det att incidensen att drabbas av perifer neuropati i samband 
med behandling av statiner är högre om patienterna inte har DM typ 2 (1/14 000 
jämfört med 1,5/10 000 personår). Det stödjer teorin att statiner kan ha 
nervskyddande effekter hos patienter med DM typ 2(16). 
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Studie 5 – Prevalensen för perifer neuropati är 2 400/100 00 men vid en ålder över 
55 år ökar prevalensen till 8 000/100 000(36). Det är viktigt att förstå att ålder är en 
ökad risk för att drabbas av perifer neuropati. I denna studie är medelåldern på alla 
patienter i biverkningsrapporterna 59,7 år och därmed ökar prevalensen för perifer 
neuropati(28). 

Andra riskfaktorer för att utveckla perifer neuropati är hyperlipidemi, DM typ 2 och 
en ökad användning av alkohol(37). Vidare var det två av biverkningsrapporterna där 
patienterna hade DM typ 2 vilket i sig är en riskfaktor att drabbas av perifer 
neuropati. Författarna skriver också att de inrapporterade patienterna som lider av 
olika sjukdomar som njursvikt, vitamin B-12 brist, DM typ 2 eller hyperlipidemi kan 
i sig själv ha bidragit till den perifera neuropatin och behöver alltså inte bero på 
statinbehandling(28). 

Användningen av statiner för hyperkolesterolemi ökar dramatiskt och när 
användningen av ett läkemedel ökar, ökar ofta inrapporteringen av 
läkemedelsbiverkningar. Perifer neuropati är en allvarlig biverkan som rapporteras i 
samband med statiner. ROR för statiner och neuropati, perifer neuropati och 
polyneuropati räknades ut till, 3,7 (95% CI: 2,2–6,2). Detta resultat visar att 
neuropati i samband med behandling av statiner inrapporteras i högre utsträckning 
jämfört med andra typer av biverkningar. Det kanske beror på att det är en så 
allvarlig och sällsynt biverkan som gemene man vill rapportera(28). 

När behandlingen med statiner pga. utvecklad neuropati avslutades visade lite drygt 
hälften av patienterna irreversibla symptom på neuropati. Studien visar vidare att vid 
långtidsanvändning med statiner ökar riskerna för neuropati, perifer neuropati och 
polyneuropati. WHO rapporterar också ROR över allvarliga biverkningar i samband 
med statiner; neuropati – 1,53; perifer neuropati – 5,05 och polyneuropati – 4,85. 
Totalt visar ROR 2,86 för alla tre biverkningarna. Det totala resultatet från WHO 
stämmer bra överens med ROR från Centre Lareb(28). 

Studie 6 – Är en fallstudie om en 63-årig man med dyslipidemi som drabbades av 
perifer neuropati troligen beroende på statinbehandling. Precis som i tidigare studier 
så kan patientens höga ålder och konstaterade dyslipidemi i sig vara en bidragande 
faktor till den utvecklade perifera neuropatin(36, 37).  

Efter indragning av statiner uppvisade patienten dock reversibla neurogena symptom 
redan efter två veckor. Efter två år var patienten helt symptomfri. Det stödjer teorin 
att de neurologiska symptomen var läkemedelsrelaterade(29).  

En av de bidragande orsakerna att utveckla perifer neuropati är infektiösa 
sjukdomar(38). En bias i studien kan vara att efter indragning av statiner påbörjades en 
behandling med kortikosteroider som pågick under de närmaste två månaderna. 
Patientens neuropati skulle därför kunnat bero på infektion eftersom symptomen på 
neuropati förbättrades efter behandlingen med kortikosteroider.  Walker et al. menar 
att kortikosteroider kan öka nivåerna av VLDL och det påståendet styrker att 
mannens neurogena symptom kunde förbättras med kortikosteroider.  
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Studie 7 – Är en fallstudie om en 82-årig man som hade levt med perifer neuropati 
med symptom av både smärta och krypningar i båda fötterna under 13 år. Efter en 
koronar stentinsättning började patienten sin behandling med atorvastatin. Varken 
patientens kardiolog eller läkare visste att det fanns en koppling mellan statiner och 
perifer neuropati. Patienten hade ingen diagnos för DM typ 2. På eget bevåg slutade 
patienten att ta atorvastatin, år 2003. Symptomen på parastesia som patienten hade 
var inte helt reversibla utan hamnade på en konstant nivå. Kardiologen skrev ut 
simvastatin 5 mg/dag i augusti 2009 när patienten visade höga nivåer av LDL. Efter 
tre dagar fick patienten ökade symptom på sin neurogena smärta och slutade då att ta 
läkemedlet omedelbart(30). Detta stödjer teorin i de epidemiologiska studierna att den 
relativa risken att utveckla perifer neuropati i samband med behandling av statiner 
hos tidigare behandlade patienter är högre(16).  

Patienten uppvisade försämringar i sensoriska nerver då CMAP och SNAP mättes. 
De försämrade resultaten i SNAP stödjer patientens symptom på upplevda 
parastesier. Symptomen på perifer neuropati hade blivit irreversibla hos patienten(30). 
Det hade troligtvis kunnat undvikas om kardiologen eller läkaren hade varit mer 
upplysta om biverkningsprofilen över statiner. Det stödjer teorin, som beskrivs i 
översiktsartikeln att långtidsbehandling med statiner kan framkalla irreversibla 
neurogena symptom(16). 
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SLUTSATS 

Teorierna om uppkomsten av neuropati är i stort delade av forskarna där en minskad 
kolesterolsyntes förändrar membranets sammansättning och därmed funktion. Även 
en minskad kolesterolsyntes leder till en minskad syntes av Q10 vilket är nödvändigt 
i mitokondriernas respiratoriska kedja. Resultatet blir en störd ATP-bildning som kan 
leda till neuronala skador(16, 26, 28, 29, 31). 

Insättande av Q10, 30 mg/dag stöder hypotesen utifrån uppvisade förbättringar hos 
patienter med mitokondriell myopati(16). 

Däremot finns det inga accepterade hypoteser hur lipidsänkande statiner påverkar 
diabetesrelaterad neuropati(31). 

Elektrofysiologiska mätningar kan upptäcka symptom på perifer neuropati i både 
motornerver och sensoriska nerver. Med statinbehandling ökar troligen risken för att 
utveckla neuropati speciellt vid användning av högre doser än rekommenderade samt 
vid långtidsbehandling(26-30). 

Men att påstå att statiner har en direkt negativ effekt motsägs dock då 
statinbehandlade patienter med DM typ 2 uppvisade en bättre 
nervöverledningsförmåga(31, 32).  

Således kan skillnader mellan patientgrupper föreligga. Fler studier krävs dock för att 
bekräfta dessa resultat. 
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GRANSKNINGSMALLAR 

 

Bilaga 1.  

Bilaga 1. Jadads poängskala för kvantitativ metod (kliniska studier)(24). 
Jadads poängskala för kvantitativ metod 

1. Beskrevs undersökningen som randomiserad? 
2. Beskrevs undersökningen som dubbelblind? 
3. Fanns redogörelser för deltagare som utgått ur undersökningen (withdrawals och dropouts)? 
Ge 1 poäng för varje ”Ja” och 0 poäng för varje ”Nej” 
Ge ytterligare 1 poäng för vardera, om randomisering resp. maskering genomförts korrekt 
Dra av 1 poäng för vardera, om randomisering resp. maskering inte genomförts korrekt 
Summa poängtal: 0-5    Låg kvalitet om summan är <3 
 
Bilaga 2 
 
Bilaga 2. Willman et al:s granskningsmall för kvalitativ metod(25). 
Beskrivning av studien, 

t.ex. metodval………… 

   

Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Vet ej 
Patientkarakteristika Antal………. Ålder………. Man/Kvinna……… 
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
Etiskt resonemang Ja Nej Vet ej 
Urval    
Relevant? Ja Nej Vet ej 
Strategiskt? Ja Nej Vet ej 
Metod för    
 Urvalsförfarande tydligt 
beskrivet? 

Ja Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt 
beskriven? 

Ja Nej Vet ej 

Giltighet    
Är resultatet logiskt, 
begripligt? 

Ja Nej Vet ej 

Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja Nej Vet ej 

Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 
Kommunicerbarhet    
Redovisas resultatet klart 
och tydligt? 

Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram? 

Ja Nej Vet ej 

Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
Huvudfynd    
Vilket/-n 
fenomen/upplevelse/mening 
beskrivs? Är beskrivning/ 
analys adekvat?................... 

   

Sammanfattande 

bedömning av kvalitet 

Hög 
70-100 % 

Medel 
40-69 % 

Låg 
0-39 % 
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