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Sammanfattning  
 
Introduktion 
Sjukdomen typ 2-diabetes är en växande folksjukdom och är förknippad med endotel 
dysfunktion och hjärt- och kärlkomplikationer. Studier har visat att typ 2-diabetiker 
löper 2 till 4 gånger högre risk att drabbas av en hjärtinfarkt jämfört med en frisk 
person, och hjärt- och kärlkomplikationer är anledningen till cirka 70% av dödsfallen 
hos diabetiker. Studier görs på glukossänkande läkemedel i hopp om att de ska ha en 
kardiovaskulär säkerhet och ge skydd mot hjärt- och kärlkomplikationer som 
hjärtinfarkt och stroke.  
 
Syftet med detta arbete är att göra en granskning av originalartiklar för att ta reda på 
vilken effekt glukossänkande läkemedel har på hjärtinfarkt och stroke. 
 
Metod 
Artiklar som uppfyllde uppsatta kriterier och bildade underlag för detta arbete blev 
totalt 9. Inkluderade studier hade publicerats de senaste 10 åren och gjordes på 
patienter med typ 2-diabetes med utfallsmåtten hjärtinfarkt och stroke. Studier med 
mindre än 1500 deltagare, med personer med andra typer av diabetes, samt studier 
med utfallsmåtten hjärtinfarkt och stroke som är sammanslagna med en tredje 
utfallsmått exkluderades. 
 
Artikelsökningen genomfördes i första hand i PubMed men även med hjälp av Umeå 
universitetsbibliotekets söktjänst och Google. Följande sökord användes i PubMed, 
universitetets söktjänst och Google: “type 2-diabetes”, “myocardial infarction”, 
“stroke”, “metformin”, “GLP-1 analogue”, “SGLT-2 inhibitor”, “DPP-4 inhibitor”, 
“sulphonylureas”, “thiazoldindiones”, “saxagliptin”, “liraglutid”, “semaglutid”, 
“sitagliptin”, “empagliflozin”, “pioglitazone”, “glibenclamide”, “mechanism of action”. 
 
Resultat 
Metformin var jämfört med icke-metforminbehandlande personer och sulfonureider 
inte associerad med en förhöjd risk för hjärtinfarkt och stroke hos patienter med typ 2-
diabetes, tvärtom observerades färre incidenter av hjärtinfarkt och stroke hos 
metforminbehandlande personer.  
GLP-1 analoger, DPP-4 hämmare och SGLT-2 hämmare uppvisade ingen förhöjd risk 
för hjärtinfarkt och stroke jämfört med placebo, men heller inte någon skyddande 
effekt.  
Sulfonureider var förknippad med högst incidens av hjärtinfarkt och stroke jämfört 
med DPP-4 hämmare och tiazolidindioner.  
 
Diskussion 
Studierna som ingick i detta arbete hade olika studiedesign: kohortstudier och 
randomiserade, dubbelblindande placebokontrollerade kliniska prövningar. Typ 2-
diabetes är en komplex sjukdom och människor reagerar olika på läkemedel beroende 
på deras värden för HbA1c, njurfunktion och om en förhöjd risk för kardiovaskulära 
händelser föreligger. Dessutom har de olika läkemedlen olika biverkningsprofiler. Det 
är därför inte möjligt att göra en rangordning av vilket glukossänkande läkemedel som 
har bäst effekt, däremot kan detta arbete ge svar på vad de inkluderade studierna har 
kommit fram till om respektive glukossänkande läkemedels effekt för hjärtinfarkt och 
stroke hos personer med typ 2-diabetes.  
 
Nyckelord 
Typ 2-diabetes, hjärtinfarkt, stroke, glukossänkande läkemedel 
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1. Introduktion 
 
Typ 2-diabetes är en snabbt växande folksjukdom och som är förknippad med många 
svåra komplikationer. Personer med typ 2-diabetes löper en högre risk att drabbas av 
stroke och hjärtinfarkt jämfört med friska och sjukdomen kallas numera för en 
kärlsjukdom, detta med anledning till att höga glukosnivåer i blodet över tid kan leda 
till snabbare utveckling av ateroskleros och plackbildning (1). År 2008 krävde FDA 
(Food and Drug Administration) att alla nya glukossänkande läkemedel ska uppvisa en 
god kardiovaskulär säkerhet och sen dess pågår mycket forskning över hela världen. 
Syftet med forskningen är att studera kopplingen mellan typ 2-diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar, hitta sätt att minska risken för utveckling av typ 2-diabetes hos 
högriskindivider och för att förhindra att typ 2-diabetiker drabbas av hjärt- och 
kärlkomplikationer. Många studier görs även på glukossänkande läkemedel och deras 
effekt på hjärta och kärl och förhoppningen är att läkemedlen ska ha en skyddande 
effekt mot hjärt- och kärlkomplikationer (2). Kroppen är komplex och fascinerande; för 
att kunna framställa glukossänkande läkemedel och för att läkemedlen ska ha en 
skonsam biverkningsprofil krävs det att kunskapen om kroppen på cell- och gennivå är 
hög och att vi känner till allt mellan hur glukos tas upp av kroppens celler till hur 
genreglering med hjälp av läkemedel kan ha en positiv effekt på hyperglykemi.  
 
 
 
1.1 Upptag av glukos hos olika celler 
 
Efter måltid hamnar maten i matspjälkningsystemet och det blir dags för kroppen att ta 
upp glukoset för att använda det som energikälla.  
Inkretinhormonet GLP-1 (glucagon-like peptide-1) frisätts från endokrina celler i mag-
tarmkanalen för att förstärka produktionen av hormonet insulin från betaceller i 
bukspottskörteln. Som svar på det förhöjda glukosvärdet i blodet binder insulin till 
insulin-receptorer i cellmembran hos muskelceller och fettceller och sätter igång en 
signaleringskaskad inuti cellen för att en vesikel innehållande glukostransportör-4 
(GLUT-4) ska skickas till cellmembran och ta upp glukos.  
Hormonet GLP-1 har en rad andra viktiga funktioner som att inhibera apoptos och 
främja neogenes av beta-celler, minska sekretionen av glukagon från alfa-celler, 
fördröja tömningen av tarminnehåll och ge en mättnadskänsla vilket gör den till en 
viktig hormon i regleringen av glukosvärdet i blodet. GLP-1 har en mycket kort 
halveringstid på 1-2 minuter och bryts ned av enzymet dipeptidyl-peptidas-4 (DPP-4) 
(3,4,6).  
 
Betaceller tar upp glukos genom GLUT-2 som är passiv och har låg affinitet och hög 
kapacitet vilket innebär att glukos kan flöda in och ut ur cellen. I en vilande betacell är 
K+ATP-kanaler öppna och K+ kan flöda fritt igenom vilket håller membranpotentialen 
hyperpolariserad hos betaceller och Ca+-kanaler hålls stängda. När 
blodglukoskoncentrationen stiger och glukos flöder in genom GLUT-2 till betacellen 
ändras förhållandet av ATP och ADP som leder till att K+ATP-kanaler stängs, 
membranpotentialen depolariseras och Ca+kanaler öppnas. När kalciumkanaler öppnas 
flödar kalcium in i cellen vilket sätter igång exocytos av insulin från betacellen (5). 
 
 
 
1.2 Glukosreabosorption i njurar 
 
Efter att kolhydraterna i maten bryts ner till glukos i matspjälkningssystemet tas 
glukoset upp av tarmepitelceller och diffunderar ut i blodcirkulationssystemet för att 
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sedan tas upp av andra celler i kroppen som näringskälla. Glukos filtreras i njurarna till 
urinvägen men reabsorberas och förs åter in i cirkulationssystemet. 
Studier har visat att 90% av glukos som filtreras via njurarna rebsorberas till 
blodbanan i proximala tubulin av sodium glukos-transportör 2 (SGLT-2) och 
resterande 10% i distala tubuli av sodium glukos-transportör 1 (SGLT-1). GLUT-1 och 
GLUT-2 transporterar glukos tillbaka till blodbanan. Reabsorptionshastigheten av 
glukos skiljer sig mellan olika individer och ligger mellan 260-350 mg/min, och denna 
tröskel uppnås vanligtvis när glukosvärdet i blodet nått 11.0 mmol/l. Efter att den 
maximala reabsorptionshastigheten nåtts utsöndras glukos via urinsystemet (7,8,9). 
 
SGLT-2 uttrycks i en liten mängd eller är helt frånvarande i andra vävnader i kroppen. 
SGLT-1 hittas i tunntarmen i en stor mängd och har en viktig roll i transporten och 
absorptionen av glukos. En minskad mängd av glukos-transportör 1 i tunntarmen 
skulle leda till malabsoprtion, diarré och dehydrering (8).  
 
 
 
1.3 Hyperglykemi, endotel funktion och dysfunktion 
 
Endotelceller i blodkärlen bildar ett lager mellan kärlvägg och cirkulerande blod och 
har flera viktiga funktioner som att bilda olika substanser för att exempelvis reglera 
blodtryck, hindra blod från att koagulera och aktivera enzymer för att lösa blodproppar 
samt sätta igång en inflammation. Med hjälp av signaleringsmekanismer i endotelceller 
kan permeabiliten mellan kärlvägg och blod öka vilket är viktigt vid exempelvis 
inflammation för att släppa igenom inflammationsceller.  
Endotelceller i blodkärl har inte samma regleringsmekanism vid upptag av glukos som 
muskel- och fettceller. Glukostransportören i endotelceller är GLUT-1 och jämfört med 
GLUT-4 är denna glukostransportör inte insulin-beroende, utan tar upp glukos genom 
diffusion. 
Med anledning till att GLUT-1 är en passiv transportör tar endotelceller upp en stor 
mängd glukos vid hyperglykemi. En stor mängd av glukos i celler, glukotoxicitet, har 
kopplats till en minskad produktion och snabbare nedbrytning av kväveoxid (NO): ett 
ämne som har hand om vasokonstriktion och vasodilataion av blodkärl vid förändrat 
blodtryck. Glukotoxicitet i endotelceller leder även till en låggradig inflammation, vilket 
i sin tur kan leda till bildning av trombos på grund av aktivering av inflammationsceller 
och bildning av koagulanter och inhibitorer av fibrinolysis. Vid glukotoxicitet drabbas 
endotelceller även av oxidativ stress, repareringsmekanismers aktivitet minskar, 
skyddet mot hyperlipidemi minskar och plack har lättare för att bildas vid kärlvägg. 
Alla dessa skador på endotelceller leder till den så kallade endotela dysfunktionen, som 
innebär att kärlväggarna i kroppen inte kan upprätthålla sin viktiga funktion. 
Diabetiker har en ökad aktivitet av glukoneogenes i levern, vilket ökar glukosvärdet i 
blodet ytterligare (10,11). 
 
 
 
1.4 Typ-2 diabetes mellitus, hjärtinfarkt och stroke 
 
Vid typ-2 diabetes mellitus är glatta muskelceller och fettceller resistenta mot insulin, 
signaleringskaskaden inuti cellen är försvagad och upptaget av glukos minskar. Över tid 
minskar produktion och sekretion av insulin från betaceller i bukspottskörteln, och 
glukosvärdet i blodet stiger. Forskare har även sett att reabsorptionshastigheten av 
glukos i njurar ökar hos diabetiker med upp till 20% i jämförelse med friska människor, 
och att det sker en uppreglering av SGLT-2 och GLUT-2 vilket leder till ännu mer 
reabsorbering av glukos in till cirkulationssystemet (7,11). 
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Vid en längre tids exponering av hög halt glukos hos endotelceller drabbas patienten av 
hjärt- och kärlkomplikationer: Blodkärlen får svårare att reglera högt blodtryck, och 
utvecklingen av ateroskleros och trombos går snabbare än hos en frisk person på grund 
av endotel dysfunktion (10,11). Diabetiker löper 2 till 4 gånger högre risk att drabbas av 
en hjärtinfarkt jämfört med en frisk person, och hjärt- och kärlkomplikationer är 
anledningen till cirka 70% av dödsfallen hos diabetiker (1). Forskare har även funnit att 
en stor del av de som drabbas av hjärtinfarkt har en tidigare odiagnostiserad diabetes 
mellitus och nedsatt insulinkänslighet (12).  
 
 
 
1.5 Behandling vid typ-2 diabetes mellitus 
 
Behandlingsplanen för diabetiker sätts in individuellt och kan vara en monoterapi eller 
kombinationsterapi beroende på glukosvärdet och effekt av behandling. Glukosvärdet 
och HbA1c i blodet mäts för att ställa diagnos och sätta in behandling. 
 
Glukosvärdet anger glukoshalten i blodet vid tidpunkten då mätningen görs. Faste-
glukosvärdet mellan 4-6 mmol/l och glukosvärdet 8-9 mmol/l strax efter måltid är det 
som eftersträvas med behandling (38, 39). 
 
HbA1c är ett mått på det glykerade hemoglobinet i blodet och anger hur glukosvärdet i 
blodet legat de senaste 2-3 månaderna, och ska generellt ligga under 52 mmol/mol. 
Glykerat hemoglobin bildas när hemoglobin och glukos reagerar, och efter reaktionen 
kan det glykerade hemoglobinet inte spjälkas. Studier har påvisat att en minskning av 
HbA1c minskar risken för hjärtinfarkt och stroke (38,39). 
 
Med glukossänkande läkemedel och genom individuella behandligsplan är målet att ha 
en glykemisk kontroll och minska risker för andra komplikationer, bland annat 
hjärtinfarkt och stroke. Idag finns det olika glukossänkande läkemedel med olika 
verkningsmekanismer och biverkningsprofiler och studier om läkemedlen 
kardiovaskulära säkerhet görs för monoterapi samt kombinationsterapi i hopp om att 
hitta den perfekta behandling för att uppnå optimal glykemisk kontroll och skydd mot 
hjärtinfarkt och stroke för varje individ (13). 
 
Det finns flera olika glukossänkande läkemedelsgrupper, bland annat alfa-
glukosidashämmare biguanidderivat (metformin), tiazolidindioner, sulfonureider, 
dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4) hämmare, glukagonlikpeptid-1-receptor (GLP-1) analog, 
och natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2) hämmare (14). Detta arbete inkluderar 
ovannämnda glukossänkande läkemedel förutom alfa-glukosidashämmare. 
 
 
Metformin sänker blodglukosvärdet genom att minska aktiviteten av glukoneogenes 
och glykogenolys, vilka är kroppens sätt att höja blodglukosvärdet. Metformin ökar 
även insulinkänsligheten och glukosupptaget hos celler genom glukostransportörerna 
(GLUT). Studier har även funnit att metformin ökar GLP-1. Mekanismerna för hur 
metformin verkar är inte helt kartlagda (15, 16, 17). 
 
 
Tiazolidindioner binder till nukleärreceptor PPARγ som finns främst hos fettceller, 
men även i muskel- och leverceller, och ökar cellernas känslighet för insulin. 
Stimulering av PPARγ i leverceller leder till expression av gener som är involverade i 
metabolismen av glukos och fettlipider och hjälper celler att ta upp glukos samt 
reducerar mängden fettsyror i blodet. Tiazolidindioner stimulerar även 
cellfördelningen hos fettceller vilket leder till nya celler som är mer insulinkänsliga. 
Tiazolidindioners bindande till PPARγ i leverceller reducerar glukoneogenes och 
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ackumulering av fett i lever, vilket också ökar insulinkänsligheten. Tiazolidindioner 
beskrivs därför som ett insulinsensibiliserande läkemedel (18, 19). 
 
 
Sulfonureider binder vid K+ATP-kanaler hos betaceller för att stänga kanalerna och 
depolarisera membranpotentialen. Kalciumkanaler svarar på depolariseringen genom 
att öppna så att kalciumjoner flödar in till betacellen vilket leder till exocytos av insulin. 
Sulfonureider är således oberoende av blodglukoskoncentrationen. Sulfonureider 
administreras oralt (20, 21). 
 
 
Dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4) hämmare ökar mängden av GLP-1 i kroppen 
genom att hämma dess hydrolysering av enzymet DPP-4. På så sätt kan GLP-1 som har 
en kort halveringstid fortsätta stimulera syntesen och frisättningen av insulin från 
betaceller samt minska sekretionen av glukagon från alfaceller. DPP4-hämmare har 
även en indirekt effekt på tarmtömningen och mättnadskänslan på grund av en ökad 
mängd av GLP-1. DPP4-hämmare är framtagna för att ha en hög selektivitet för just 
DPP-4 då det finns fler DPP-enzymer. Tillsammans med GLP-1 analoger klassas DPP4-
hämmare som inkretinläkemedel (22, 23). 
 
 
Glukagonlikpeptid-1-receptor (GLP-1) analoger ska efterlikna det kroppsliga 
inkretionhormonet GLP-1. Liraglutid är syntetiskt framställd med två förändringar i 
dess sekvens av aminosyror, en aminosyrasubstitution och en addition av fettsyran 
palmitinsyra. Liraglutid är 97% identisk med human GLP-1 men förändringarna i 
aminosyrasekvensen gör att DPP-4 inte bryter ner liraglutid lika enkelt vilket leder till 
en längre halveringstid på upp till 13 timmar. Palmitinsyra binder även till albumin i 
blodet och gör så att liraglutid cirkulerar i blodet en längre tid vilket hjälper till att 
stabilisera glukosvärdet på längre sikt. Liraglutid klassas därför som en långverkande 
GLP-1 analog och tas en gång per dag subkutant. 
 
Semaglutid är en annan GLP-1 analog som har två aminosyrasubstitutioner jämfört 
med human GLP-1 samt en addition av fettsyran stearinsyra som är tillkopplad med 
hjälp av en molekylär spacer. Semaglutid är 94% homolog till human GLP-1 och 
fettsyran har större affinitet för albumin jämfört med liraglutid vilket gör att 
semaglutid har en halveringstid på cirka en vecka och tas därför en gång per vecka (24, 
25, 26). 
 
 
Natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2) hämmare: I Sverige tillhandahålls 
tre olika SGLT-2 hämmare och bland dessa har empagliflozin den största selektivitet 
för SGLT-2 över SGLT-1, vilket är nödvändigt för att inte inhibera absorptionen av 
glukos i tunntarmen. SGLT-2 hämmare hämmar renal glukosreabsorptionen för att 
kroppen ska bli av med överskott av glukos och är således oberoende av sekretion av 
insulin och funktionen hos betaceller. Empagliflozin finns som orala tabletter i två 
styrkor, 10 och 25 mg, och tas en gång per dag (27, 28). 
 
 
Studier görs på ovannämnda läkemedelsgrupper för att bedöma deras kardiovaskulära 
säkerhet och biverkningsprofiler hos diabetiker i syfte att vara en vetenskaplig evidens 
som riktlinjer för behandling av typ 2-diabetes kan baseras på. 
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1.6 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att göra en granskning av studier som undersöker 
glukossänkande läkemedels kardiovaskulära säkerhet och effekt på hjärtinfarkt och 
stroke hos personer med typ 2-diabetes. Arbetet baseras på utvalda vetenskapliga 
originalartiklar som publicerats under de senaste 7 åren. 
 
Målet med arbetet är att besvara frågeställningen 
 
❏  Vilken effekt har glukossänkande läkemedel på hjärtinfarkt och stroke? 

 
 
 
 
2. Metod 
 
 
Artikelsökning genomfördes i perioden 2017-03-23 till 2017-05-01 med hjälp av 
PubMed, Umeå universitetsbibliotekets söktjänst och sökmotorn Google. Efter 
orientering inom området för det föreliggande arbetet i diverse tidskrifter som 
Läkartidningen och Dagens Medicin valdes följande sökord för att ha med nya studier: 
“type 2-diabetes”, “myocardial infarction” och “stroke” i kombination med 
“metformin”, “GLP-1 analogue”, “SGLT-2 inhibitor”, “DPP-4 inhibitor”, 
“sulphonylureas”, “thiazoldindiones”, “saxagliptin”, “liraglutid”, “semaglutid”, 
“sitagliptin”, “empagliflozin”, “pioglitazone” eller “glibenclamide”. 
 
Inklusionskriterier för artiklar i resultatdel: patienter med typ 2-diabetes, studier 
publicerade de senaste 10 åren med utfallsmåtten hjärtinfarkt och stroke.  
Exklusionskriterier: deltagare med andra typer av diabetes än typ 2-diabetes. Studier 
med utfallsmåtten hjärtinfarkt och stroke som är sammanslagna med en tredje 
utfallsmått så att resultat för endast hjärtinfarkt och stroke inte kan erhållas ur studien. 
Studiepopulation hos studierna begränsades till 1500 deltagare. 
Efter artikelsökning lästes abstrakt av artiklar för att avgöra vilka som uppfyllde 
kriterier och som var adekvata för syftet med arbetet.  
 
Totalt identifierades 9 artiklar som uppfyllde uppsatta kriterier och inkluderats i detta 
arbete. Artikelsökningen i PubMed genererade 5 artiklar och resterande artiklar 
identifierades via Umeå universitetsbibliotekets söktjänst och sökmotorn Google med 
ovannämnda sökord.  
 
Artiklar för introduktionsdelen hittades främst genom sökmotorn Google men även 
PubMed och Umeå universitetsbibliotekets söktjänst med sökorden “type 2-diabetes”, 
“myocardial infarction”, “stroke”, “metformin”, “GLP-1 analogue”, “SGLT-2 inhibitor”, 
“DPP-4 inhibitor”, “sulphonylureas”, “thiazoldindiones”, “saxagliptin”, “liraglutid”, 
“semaglutid”, “sitagliptin”, “empagliflozin”, “pioglitazone”, “glibenclamide”, 
“mechanism of action”. 
 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

170401 metformin, 
diabetes type 2, 

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 

13 nej 
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myocardial 
infarction, stroke  

10 åren, typ 2-
diabetes 

170401 Dpp-4 inhibitor, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

1 nej 

170403 pioglitazone, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

10 nej 

170403 liraglutide, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

2 ja 

170404 empagliflozin, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

3 ja 

170405 Saxagliptin, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

8 ja 

170406 Semaglutide, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  
 

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

1 ja 

 Sitagliptin, 
diabetes type 2, 
myocardial 
infarction, stroke  

Klinisk prövning, 
publicerad de senaste 
10 åren, typ 2-
diabetes 

4 ja 

 
 
 
 
3. Resultat 
 
3.1 Metformin-inclusive Therapy Reduces the Risk of Stroke in Patients 
with Diabetes: A 4-Year Follow-up Study (29) 
 
En retrospektiv kohortstudie utfördes med hjälp av databas från Taiwan National 
Health Research Institute i syfte att studera om metformin kunde skydda mot stroke 
genom att jämföra incidensen av stroke hos patienter med och utan metformin i deras 
behandling mot typ 2-diabetes.  
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Studien omfattade 14.865 patienter med typ 2 diabetes följdes under maximalt 4 år 
mellan 1 januari 1997 och 31 december 2006 i Taiwan. Utfallsmåttet för studien var 
stroke.  
 
För att inkluderas i studien krävdes det att patienterna hade fått diagnosen typ 2-
diabetes minst två gånger under ett och samma år på öppenvårdsklinik eller ha typ 2-
diabetes som primär diagnos i sluten vård. Patienterna skulle även ha recept på 
glukossänkande läkemedel eller insulin för att inkluderas i studien. Exklusionskriterier 
var stroke innan diagnostisering av diabetes, diagnostisering av typ 2-diabetes före år 
1997 samt patienter med njursjukdom. 
 
Av de kvalificerade personerna bildades 2 kohort-grupper: 10.857 patienter som hade 
fått recept på metformin minst en gång under studieperioden och de resterande 3999 
patienter som hade fått andra orala glukossänkande läkemedel eller insulin. 
Deltagande patienter följdes upp under 4 år, och hänsyn togs till ålder, kön, 
komorbiditeter och medicinering för andra sjukdomar.  
 
En mindre andel i metforminbehandlande-gruppen hade stroke jämfört med den icke-
metforminbehandlande- gruppen, se tabell 1. Författarna bakom studien anser att 
metformin var associerad med en reducerad risk för stroke oavsett komorbiditet, kön 
eller ålder (1). 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av resultat från kohortstudie (29). Studien studerade andelen incidens av 
stroke hos patienter med typ 2-diabetes som behandlas med metformin i jämförelse till patienter som inte 
behandlas med metformin. * P-värde < 0.001. Modifierad från tabell 2 från referens (29). 

Incidens av 
stroke 

Deltagande personer  
N (%) 

Metformin-behandlande-
grupp 
N (%) 

Icke-metformin-
behandlande-grupp 

N (%) 

Ja 1695 (11.4) 994 (9.2) 701 (17.5) 

Nej 13.161 (88.6) 9863 (90.8) 3298 (82.5) 

    

HR (95% KI)  0.468 (0.424-0.518) * 1 

 
 
 
 
3.2 Mortality and cardiovascular risk associated with different insulin 
secretagogues compared with metformin in type 2 diabetes, with or 
without a previous myocardial infarction: a nationwide study (30) 
 
En retrospektiv kohortstudie genomfördes i Danmark där personer med typ 2-diabetes 
följdes mellan 1997 och 2006 i syfte att studera glukossänkande läkemedels koppling 
till mortalitet och kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt och stroke). Studien 
baserades på data från The Danish Registry of Medicinal Product Statistics och The 
National Patient Registry som tillhandahåller information om förskrivna läkemedel och 
sjukhusvistelser med diagnos hos medborgare med danskt personnummer. 
 
Inklusionskriterier var alla individer som hade fått metformin, repaglinid, glimepirid, 
glibenklamid, glipizid, tolbutamid (avregistrerad i Sverige) samt gliklazid 
(tillhandahålls ej i Sverige för närvarande) föreskrivet under studieperioden. Individer 
som både drabbats och inte drabbats av hjärtinfarkt tidigare inkluderades. Patienter 
som behandlades mot diabetes i kombinationsterapi eller som fick insulin 
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exkluderades. 
 
Totalt var det 107.806 danskar som påbörjade behandling med metformin eller någon 
av resterande glukossänkande läkemedlen (sulfonureider eller sulfonureider-liknande) 
där 77% av de gick på monoterapi och inkluderades i studien. Hos både gruppen som 
drabbats av hjärtinfarkt tidigare och gruppen som inte drabbats såg man färre antal 
incidenter av kardiovaskulära händelser hos personer som behandlats med metformin 
jämfört med resterande glukossänkande läkemedlen. Tabell 2 nedan sammanställer 
antal incidenter av hjärtinfarkt och stroke hos deltagare med hjälp av tabell 1 och 2 i 
originalartikel. 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av resultat från kohortstudie (30). Tabell visar andel deltagare som tagit 
från respektive glukossänkande läkemedel samt antal incidenter av hjärtinfarkt och stroke hos både de 
som tidigare drabbats och ej drabbats av hjärtinfarkt vid behandling med respektive läkemedel. Tabell 
sammanställd med hjälp av tabell 1 och 2 från referens (30). 

  Tidigare hjärtinfarkt   Ingen tidigare hjärtinfarkt  

Läkemedel N (%) 
Antal incidenter hjärtinfarkt 

eller stroke (%) N (%) 
Antal incidenter hjärtinfarkt eller 

stroke (%) 

Metformin 
2906 
(30.2) 76 (2.6) 

43 440 
(54.3) 819 (1.9) 

Glimepirid 
3894 
(43.3) 160 (4.1) 

36 313 
(37.0) 1266 (3.5) 

Gliklazid 
517 

(6.9) 15 (2.9) 
5926 
(6.0) 184 (3.1) 

Glibenklamid 
1168 

(12.2) 60 (5.1) 
12 495 
(12.7) 500 (4.0) 

Glipizid 
660 
(7.3) 39 (5.9) 

6965 
(7.0) 261 (3.7) 

Tolbutamid 
501 

(5.6) 20 (4.0) 
5335 
(5.4) 230 (4.3) 

Repaglinid 
186 
(2.1) 7 (3.8) 

2513 
(2.6) 69 (2.7) 

 
 
 
 
3. 3 Comparative risk of major cardiovascular events associated with 
second-line antidiabetic treatments: a retrospective cohort study using UK 
primary care data linked to hospitalization and mortality records (31) 
 
En retrospektiv kohortstudie genomfördes i syfte att granska risken för bland annat 
hjärtinfarkt och stroke hos typ 2-diabetiker. Databasen The UK Clinical Practice 
Research Datalink användes och man tittade på diabetiker som mellan 1998 och 2011 
hade behandlats med metformin och hade fått tillägg av antingen tiazolidindioner, 
sulfonureider eller DPP-4 hämmare.   
 
Personer som var över 40 år innan december 2011 och vid diagnos av typ 2 diabetes, 
och som hade fått metformin föreskrivet i monoterapi under minst 90 dagar inkluderas 
i kohortstudien. Fler inklusionskriterier var om personerna hade fått tillägg av 
tiazolidindioner, sulfonureider eller DPP-hämmare mellan 1 januari 1998 och 31 
december 2011. Personer som hade medicinsk historia om typ 1-diabetes eller som 
hade påbörjat en annan behandlingsregim mot typ 2-diabetes exkluderades ur studien. 
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Kvalificerade personer följdes sedan upp från den dagen de startade med 
tilläggsbehandling fram till första kardiovaskulära händelse, vid byte av 
tilläggsbehandling, död eller avslutning av studie dvs. 31 december 2013. 
Kardiovaskulär händelse definierades som bland annat kardiovaskulär död, 
hjärtinfarkt, stroke och instabil angina. I studien togs hänsyn till andra riskfaktorer 
som ålder, kön, BMI, rökningsstatus, komorbiditeter och medicinering mot andra 
sjukdomar än typ 2 diabetes. 
 
Vid slutet av studien kunde forskarna använda sig av information från totalt 10.118 
kvalificerade personer. Resultatet visade att personer som hade fått tillägg av 
sulfonureider hade högst andel incidenter av stroke, följt av tiazolidindioner och DPP-
4-hämmare. Sulfonureider var även associerad med den högsta andelen incidenter av 
hjärtinfarkt följt av DPP-4-hämmare och tiazolidindioner, se tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Sammanställning av resultat från kohortstudie (31). Tabell visar fördelning av 
tilläggsbehandling till metformin hos deltagare med typ 2-diabetes samt andel incidens av stroke och 
hjärtinfarkt hos respektive grupp. Modifierad från tabell 1 och figur 1 från referens (31). 

 Metformin + SU Metformin + DPP-4 hämmare 
Metformin + 

tiazolidindioner 

N (%) 6740 (66.6) 1030 (10.2) 2348 (23.2) 

Stroke (%) 211 (3.1) 22 (2.1) 53 (2.3) 

Hjärtinfarkt (%) 205 (3.0) 24 (2.3) 36 (1.5) 

 
 
 
 
3.4 Risk of Stroke with Thiazolidinediones: A Ten-Year Nationwide 
Population-Based Cohort Study (32) 
 
En retrospektiv kohortstudie studerade typ 2-diabetes-patienter över 18 år mellan åren 
2001-2009 i syfte att studera tiazoldindioners (TZD) påverkan på hjärtinfarkt och 
stroke i jämförelse till icke-TZD-behandlande personer, samt om incidens av stroke är 
dosberoende och ökar med ökad dos av TZD. Personer som inte fick TZD behandlades 
med metformin, sulfonureider, akarbos eller insulin. 
 
Data togs från Longitudinal Health Insurance Database och 3 kohorter bildades: icke-
TZD-grupp, rosiglitazon-grupp och pioglitazon-grupp. Personer som hade 
diagnostiserats med stroke, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt före datumet för förskrivning av 
tiazoldindioner exkluderades ur studien. 
I de tre grupperna var ålder och kön jämlika men icke-TZD-gruppen hade en lägre 
andel patienter med komorbiditet av förmaksflimmer, hyperlipidemi och hypertension 
jämfört med resterande grupper. Patienterna i rosiglitazon-gruppen hade haft diabetes 
under en kortare period och färre patienter hade förmaksflimmer, hyperlipidemi och 
hypertension i jämförelse till pioglitazon-gruppen. Dock blev hazard ratio justerade 
efter ålder, kön och de olika komorbiditeter. 
 
Resultatet av studien visade att pioglitazon-gruppen hade minsta andelen incidenter av 
stroke jämfört med icke-TZD-gruppen, dock ej statistiskt signifikant. Rosiglitazon-
gruppen hade en större andel incidenter av stroke än icke-TZD-gruppen och skillnaden 
är signifikant, se tabell 4. I fråga om hjärtinfarkt uppvisade pioglitazon och rosiglitazon 
ingen statistisk significant skillnad jämfört med icke-TZD-gruppen, se tabell 5. 
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I studien kom man även fram till att risken för stroke inte ökade med ökad dos av 
pioglitazon, jämfört med rosiglitazon vars risk för stroke ökade i samband med högre 
dos. Med grund till detta diskuterar författarna till studien att patienter med en förhöjd 
risk att drabbas av stroke eller hjärtsvikt inte ska behandlas med rosiglitazon. Vidare 
skriver de att pioglitazon inte ökade risken för kardiovaskulära händelser jämfört med 
patienter som inte behandlas med tiazoldindioner, men att pioglitazon inte heller 
uppvisade någon skyddande effekt mot stroke eller hjärtinfarkt.  
 
 
Tabell 4. Resultat från kohortstudie (32). Studien jämförde behandling med tiazoldindioner och utan 
hos patienter med typ 2-diabetes och dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en 
sammanställning av andelen personer som fått stroke i respektive kohortgrupp med hazard ratio och 
konfidensintervall. Modifierad från tabell 2 från referens (32).  

 Rosiglitazon Pioglitazon Icke-tiazolidindioner 

Antal personer 2996 2669 10 316 

Stroke (%) 179 (6.0) 69 (2.6) 381 (3.7) 

HR 1.39 0.97 1 

95% KI 1.16 - 1.66 0.75 - 1.26 referens 

 
 
  
Tabell 5. Resultat från kohortstudie (32). Studien jämförde behandling med tiazoldindioner och utan 
hos patienter med typ 2-diabetes och dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en 
sammanställning av andelen personer som fått hjärtinfarkt i respektive kohortgrupp med hazard ratio 
och konfidensintervall. Modifierad från tabell 2 från referens (32). 

 Rosiglitazon pioglitazon icke-tiazolidindioner 

Antal personer 2996 2669 10 316 

Hjärtinfarkt (%) 76 (2.5) 39 (1.5) 171 (1.7) 

HR 1.28 1.18 1 

95% 0.97-1.68 0.83-1.69 referens 

 
 
 
 
3.5 Saxagliptin and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 
Diabetes Mellitus (33) 
 
En placebo-kontrollerad, randomiserad, dubbelblindad klinisk prövning studerade 
DPP-4-hämmaren saxagliptins effekt på hjärtinfarkt och stroke hos typ 2-diabetiker. 
Studien genomfördes på 788 deltagande platser i 26 olika länder med en 
studiepopulation på 16.492 patienter vilka följdes upp under ca 2 år.  Inkluderade 
patienter skulle ha HbA1c-värde mellan 6.5% och 12%, vara över 40 år och ha en 
kardiovaskulär sjukdom där ateroskleros är involverad i sjukdomsbilden eller ha flera 
riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar som hög ålder (över 55 år för män och över 
60 år för kvinnor) samt minst ett till riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke: rökande 
patient, hypertension eller dyslipidemi. Exlusionkriterier var behandling med 
inkretiner under de senaste 6 månaderna. 
 
Saxagliptin-gruppen fick en dos på 5 mg och patienter med GFR < 50 ml/min eller som 
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fick nedsatt njurfunktion under studiens gång fick 2.5 mg saxagliptin. Referensgruppen 
fick placebo. Primära utfallsmåtten var bland annat första incidens av hjärtinfarkt eller 
ischemisk stroke.  
 
Mediantiden för uppföljningen blev 2.1 år. Totalt lyckades forskarna samla nödvändig 
information från 99.1% av patienterna och man hittade ingen signifikant skillnad vad 
gäller incidens av ischemisk stroke och hjärtinfarkt hos saxagliptin-gruppen jämfört 
med placebo samt att hazard ratio låg runt 1 jämfört med placebo, se tabell 6. 
Författarna till artikeln skriver därför att saxagliptin inte är associerad med ökad risk 
för hjärtinfarkt och stroke men att läkemedlet inte heller har en skyddande effekt mot 
kardiovaskulära händelser. Forskare såg en signifikant minskning av HbA1c hos 
saxagliptin-gruppen vilket är positivt för att kunna erhålla en glykemisk kontroll hos 
typ 2 diabetes-patienter, däremot ökade saxagliptin antalet sjukhusinläggningar på 
grund av hjärtsvikt.  
 
 
Tabell 6. Resultat från placebokontrollerad, dubbelblindad och randomiserad studie (33). Studien 
jämförde behandling med DPP-4 hämmaren saxagliptin med placebo hos patienter med typ 2-diabetes 
och dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en sammanställning av andelen incidenter av 
stroke och hjärtinfarkt hos saxagliptin-gruppen jämfört med placebogruppen, samt hazard ratio hos 
saxagliptin med konfidensintervall. Tabell modifierad från tabell 2 från referens (33). 

 Saxagliptin (%) 
(N=8280) 

Placebo (%) 
(N=8212) 

HR 95% KI P-värde 

Stroke 157 (1.9) 141 (1.7) 1.11 0.88-1.39 0.38 

Hjärtinfarkt 265 (3.2) 278 (3.4) 0.95 0.80-1.12 0.52 

 
 
 
 
3.6 Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes 
(34) 
 
En studie studerade DPP4-hämmaren sitagliptins effekt på kardiovaskulära händelser, 
däribland stroke och hjärtinfarkt, hos en studiepopulation på 14.735 på 673 deltagande 
platser i 38 olika länder.  Studien var placebokontrollerad, dubbelblindad och 
randomiserad och var varaktig från december 2008 till mars 2015. 
Inklusionskriterier var typ 2-diabetes-patienter med en etablerad kardiovaskulär 
sjukdom, ålder över 50 år, HbA1c mellan 47 och 64 mmol/mol vid behandling av ett till 
två orala glukossänkande läkemedel (metformin, pioglitazon eller sulfonureid) eller 
insulin. Patienter blev exkluderade om de hade behandlats med DPP-4 hämmare eller 
GLP-1-analoger 3 månader innan studiestart, haft svår hypoglykemi 12 månader innan 
studiestart eller eGFR < 30ml/min.  
 
Patienter randomiserades till att få placebo eller 100 mg sitagliptin per dag (50 mg/dag 
om eGFR var under 50ml/min). Utfallsmått var första incidens av bland annat 
hjärtinfarkt eller ischemisk stroke. Patienter som minst två gånger drabbades av svår 
hypoglykemi mellan kontroller fick avbryta studie. 
 
Patienter följdes fram tills de fick första kardiovaskulära händelse och medianen för 
uppföljningstiden av deltagarna var 3.0 år. Nödvändig information erhölls från 97.5% 
av patienterna. Green et al fann ingen signifikant skillnad mellan sitagliptin och 
placebo vad gäller hjärtinfarkt och stroke, se tabell 7.  Jämfört med saxagliptin ledde 
sitagliptin inte till ett högre antal sjukhusinläggningar på grund av hjärtinfarkt, och 
även sitagliptin minskade HbA1c-värden signifikant jämfört med placebo-gruppen. 
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Tabell 7. Resultat från placebokontrollerad, dubbelblindad och randomiserad studie (34). Studien 
jämförde behandling med DPP-4 hämmaren sitagliptin med placebo hos patienter med typ 2-diabetes 
och dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en sammanställning av andelen incidenter av 
stroke och hjärtinfarkt hos sitagliptin-gruppen jämfört med placebogruppen, samt hazard ratio hos 
sitagliptin med konfidensintervall. Tabell modifieerad från tabell 1 från referens (34). 

 Sitagliptin (%) 
(N=7257) 

Placebo (%) 
(N=7266) 

HR 95% KI P-värde 

Stroke 178 (2.4) 183 (2.5) 0.97 0.79-1.19 0.76 

Hjärtinfarkt 300 (4.1) 316 (4.3) 0.95 0.81-1.11 0.49 

 
 
 
 
3.7 Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 
Diabetes (35) 
 
I en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad klinisk prövning följdes 
3297 patienter i syfte att studera GLP-1 analogen semaglutids effekt på kardiovaskulära 
händelser mellan februari 2013 och mars 2016. 
Inklusionskriterier för studien var typ 2-diabetes-patienter med HbA1c-värde högre än 
53 mmol/mol, ålder över 50 år och en etablerad kardiovaskulär sjukdom eller kronisk 
hjärtsvikt. Exklusionskriterier var behandling med GLP-1-analog inom de senaste 30 
dagarna före studiestart.  
 
Semaglutid-gruppen startade med en dos på 0.25 mg de första 4 veckorna för att sedan 
öka till 0.5 mg i 4 veckor för att senare fortsätta med underhållsdosen 0.5 eller 1.0 mg. 
Under studiens gång var det förbjudet att ändra dosering av semaglutid eller placebo. 
Patienterna följdes upp under 109 veckor och utfallsmåttet var första incidens av bland 
annat hjärtinfarkt och stroke. 
 
Mediantiden av uppföljningen av deltagarna blev 2.1 år. Resultatet som forskarna kom 
fram till var att ingen signifikant skillnad mellan semaglutid och placebo kunde påvisas 
för incidens av hjärtinfarkt. Dock uppvisade semaglutid en liten statistisk signifikant 
skillnad i jämförelse till placebo i fråga om stroke, se tabell 8. 
 
 
Tabell 8. Resultat från placebokontrollerad, dubbelblindad och randomiserad studie (35). Studien 
jämförde behandling med GLP-1 analogen semaglutid med placebo hos patienter med typ 2-diabetes och 
dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en sammanställning av andelen incidenter av stroke 
och hjärtinfarkt hos semaglutid-gruppen jämfört med placebogruppen, samt hazard ratio hos 
semaglutid med konfidensintervall. Tabell modifierad från tabell 2 från referens (35). 

 Semaglutid (%) 
(N=1648) 

Placebo (%) 
(N=1649) 

HR 95% KI P-värde 

Stroke 27 (1.6) 44 (2.7) 0.61 0.38-0.99 0.04 

Hjärtinfarkt 47 (2.9) 316 (3.9) 0.74 0.51-1.08 0.12 

 
 
 
 
3.8 Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes (36) 
 
En dubbelblindad, placebokontrollerad och randomiserad klinisk prövning följde upp 
9340 personer från 410 deltagande platser i 32 olika länder deltog. Syftet var att 
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studera GLP-1 analogen liraglutids effekt på kardiovaskulära händelser och 
utfallsmåttet var första incidens av bland annat hjärtinfarkt eller stroke. Studien pågick 
från september 2010 till december 2015. 
Inklusionskriterier var typ-2 diabetes patienter med HbA1c-värde över 53 mmol/mol, 
ålder över 50 år och minst en kardiovaskulär sjukdom eller ålder över 60 år och minst 
en riskfaktor för kardiovaskulär händelse (hypertension, systolisk eller diastolisk 
dysfunktion i vänster hjärtkammare). Exklusionskriterier var behandling med GLP-1-
analog eller DPP-4-hämmare och om patienten drabbats av stroke eller akut 
kranskärlssjukdom.  
 
Liraglutid-gruppen fick 1.8 mg per dag (eller den högsta tolererbara dosen) och 
referensgruppen fick placebo. Patienter följdes upp 1, 3 och 6 månader efter studiestart 
och därefter var sjätte månad.  
 
Mediantiden för uppföljning av deltagarna blev 3.8 år. Ingen signifikant skillnad för 
påverkan på hjärtinfarkt och stroke kunde påvisas mellan liraglutid och placebo, se 
tabell 9.  
 
 
Tabell 9. Resultat från placebokontrollerad, dubbelblindad och randomiserad studie (36). Studien 
jämförde behandling med GLP-1 analogen liraglutid med placebo hos patienter med typ 2-diabetes och 
dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en sammanställning av andelen incidenter av stroke 
och hjärtinfarkt hos liraglutid-gruppen jämfört med placebogruppen, samt hazard ratio hos liraglutid 
med konfidensintervall. Tabell modifierad från tabell 1 från referens (36). 

 Liraglutid (%) 
(N=4668) 

Placebo (%) 
(N=4672) 

HR 95% KI P-värde 

Sroke 173 (3.7) 199 (4.3) 0.68 0.71-1.06 0.16 

Hjärtinfarkt 292 (6.3) 339 (7.3) 0.86 0.73-1.00 0.046 

 
 
 
 
3.9 Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 
Diabetes (37) 
 
En randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad klinisk prövning 
genomfördes på SGLT-2 hämmaren empagliflozin och dess påverkan på hjärtinfarkt 
och stroke hos typ 2 diabetes patienter. Studien följde upp kvalificerade patienter på 
590 deltagande platser i 42 olika länder.  
 
Personer över 18 år med typ 2 diabetes, BMI < 45, eGFR > 30 ml/min och etablerad 
kardiovaskulär sjukdom inkluderades i studien. Andra inklusionskriterier var personer 
som inte hade behandlats med glukossänkande läkemedel minst 12 veckor före 
randomisering med HbA1c mellan 53-75 mmol/mol, eller som hade fått behandling 
med glukossänkande läkemedel under minst 12 veckor före randomisering med HbA1c 
mellan 53-86 mmol/mol.  
 
Kvalificerade personer fick placebo under 2 veckor för att sedan randomiseras till 
antingen placebo, 10 mg eller 25 mg empagliflozin per dag. Patienterna fick fortsätta 
deras glukossänkande behandling samtidigt och man uppmuntrade till behandling av 
kardiovaskulära riskfaktorer som dyslipidemi och hypertension enligt lokala riktlinjer. 
Utfallsmåttet var bland annat första incidens av hjärtinfarkt eller stroke.  
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Totalt var det 7028 kvalificerade patienter som randomiserades mellan september 
2010 och april 2013 varav totalt 97.0% gick igenom hela studien, och nödvändig 
information för studien samlades från 99.2% av patienterna. Median för tiden som 
patienterna följdes upp under och tiden som patienterna behandlades under var 3.1 år 
respektive 2.6 år. 
 
Resultatet visade en liten men ingen signifikant skillnad i andelen incidens av 
hjärtinfarkt och stroke mellan empagliflozin-gruppen och placebogruppen.  
Empagliflozin-gruppen hade en lite förhöjd hazard ratio, se tabell 9. 
 
 
Tabell 10. Resultat från placebokontrollerad, dubbelblindad och randomiserad studie (37). Studien 
jämförde behandling med SGLT-2 hämmaren empagliflozin med placebo hos patienter med typ 2-
diabetes och dess risk för hjärtinfarkt och stroke. Tabellen visar en sammanställning av andelen 
incidenter av stroke och hjärtinfarkt hos empagliflozin-gruppen jämfört med placebogruppen, samt 
hazard ratio hos empagliflozin med konfidensintervall. Tabell modifierad från tabell 1 från referens (37). 

 Empagliflozin 
(%) 

(N=4668) 

Placebo (%) 
(N=2333) 

HR 95% KI P-värde 

Stroke 164 (3.5) 69 (3.0) 1.18 0.89-1.56 0.26 

Hjärtinfarkt 223 (4.8) 126 (5.4) 0.87 0.70-1.09 0.23 

 
 
 
 
4. Diskussion  
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Totalt 9 artiklar identifierades, och att ha studier med samma design för alla 
glukossänkande läkemedel som inkluderats i arbetet blev inte möjligt för att kunna ha 
med de 6 olika glukossänkande läkemedelsgrupperna, utan både kohortstudier och 
kliniska prövningar har tagits med. Kravet från FDA att studier på nya glukossänkande 
läkemedel ska inkludera kardiovaskulär säkerhet är relativt nytt och därför finns 
kliniska prövningar på de nya läkemedelsgrupperna DPP-4 hämmare, GLP-1 analoger 
och SGLT2-hämmare. Metformin, sulfonureider och tiazolidindioner har förskrivits till 
typ 2-diabetes patienter i många år och att först nu göra kliniska prövningar på dessa 
läkemedelsgrupper är mer kostsamt än nyttigt. Idag finns det fler databaser där mycket 
information har registrerats under många år om medborgare och deras diagnoser, 
sjukhusvistelser, förskrivna läkemedel etc. och att genomföra en retrospektiv 
kohortstudie sparar på mycket resurser och kostnader. Dock är nackdelen med 
retrospektiva kohortstudier att det kan vara svårt att korrigera för biaser om man inte 
har tillräckligt med information om varje enskild individ som ingår i studien och som 
skulle kunna påverka utfall, som exempelvis rökning, följsamhet och administration av 
läkemedel och ärftlighet. 
 
Med de artiklar som inkluderats i arbetet går det inte att rangordna de glukossänkande 
läkemedlen om vilken som ger bäst eller sämst effekt på hjärtinfarkt och stroke. Det går 
heller inte att ge en enda konklusion baserat på de 9 utvalda artiklarna då det är totalt 6 
olika läkemedelsgrupper och det skulle krävas många fler studier och studier som 
jämför de olika läkemedelsgrupperna om deras effekt på hjärtinfarkt och stroke lik 
studien (31) för att ge en bild av hur stor skillnaden är mellan de olika grupperna vad 
gäller kardiovaskulära händelser. Detta arbetet kan därför bara ge svar på vad varje 
glukossänkande läkemedelsgrupp har för effekt avseende risken för incidens av 
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hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ-2 diabetes baserat på de utvalda studierna 
i detta arbete. 
 
Ytterligare en begränsning är utfallsmåtten hos studierna där studie (29) bara tittar på 
stroke medan studie (30) har slagit ihop hjärtinfarkt och stroke till ett utfallsmått. 
Olika utfallsmått gör att jämförelse av resultat inte blir rimlig.  
Den statistiska analysen skiljer sig mellan de olika studierna och inte alla forskare har 
använt sig av hazard ratio som mått. Hazard ratio mäter i detta fall risken att drabbas 
av hjärtinfarkt eller stroke under en specifik tid, men att de olika studierna har olika 
uppföljningstider påverkar också jämförelsen av resultat då olika läkemedel har olika 
snabbt isättande effekt och uppkomst av biverknigar.  
 
I studierna jämfördes de glukossänkande med olika referenser: placebo och grupper 
utan behandling med samma läkemedel som studien studerar. Olika referenser och 
olika studiedesign har olika former av bias: personer som intar placebo kan få placebo 
effekt medan resultat hos deltagare i kontrollgruppen i retrospektiva kohortstudier kan 
ha påverkats av faktorer som inte är dokumenterade och är okända för forskare och 
som inte går att korrigera för, såkallade confounding bias (40).  
 
 
 
4.2 Resultatdiskussion 
 
I kohortstudie (29) gjord i Taiwan kom forskarna fram till att metformin reducerade 
risken för stroke jämfört med placebo där andel incidens av stroke var 9.2% jämfört 
med 17.5% i placebogruppen. I kohortstudien (30) som blev genomförd i Danmark var 
det 1.9% av de som inte haft hjärtinfarkt tidigare i metformingruppen drabbats av 
antingen hjärtinfarkt eller stroke. Skillnaden i utfallsmåtten i studierna kan vara 
anledningen till att det är en procentuell skillnad i andelen incidens av stroke och 
hjärtinfarkt, men även att det är olika etniciteter hos studiepopulationerna kan ha 
spelat roll. I bägge studierna är det dock metformin som gav minst andel stroke. 
 
I kohortstudien (30) i Danmark blev metformin jämförd med flera sulfonureider där 
forskare kom fram till att de sulfonureider som ingick i studien gav en större andel av 
hjärtinfarkt och stroke jämfört med metformin. I studie (31) var tilläggsbehandling 
med sulfonureider till metformin associerad med högst andel av hjärtinfarkt och stroke 
jämfört med DPP-4 hämmare och tiazolidindioner. Bägge studierna hade olika stora 
studiepopulationer men ändå gav sulfonureider störst andel incidenter av hjärtinfarkt 
och stroke. Dock var det ingen av studierna som jämförde sulfonureider med placebo 
eller en grupp utan behandling med sulfonureider såsom metformin, DPP-4 hämmare 
och tiazolidindioner blev i studierna (29), (33), (34) och (32), resultatet skulle därför 
kunna vara missvisande om att sulfonureider ger fler kardiovaskulära händelser och 
det bästa vore med en studie som också jämför sulfonureider med placebo eller med en 
grupp utan behandling med sulfonureider som referens för att kunna avgöra om 
sulfonureider ger en positiv eller negativ effekt vid behandling mot typ 2-diabetes eller 
om skillnaden inte är signifikant. 
 
I studie (32) blev två olika tiazolidindioner (pioglitazon, och rosiglitazon som är 
avregistrerat i Sverige) jämförda med en kontrollgrupp som behandlades med 
metformin, sulfonureider, akarbos eller insulin istället för tiazolidindioner som 
referens. Studien kom fram till att pioglitazon gav mindre andel incidenter av stroke 
jämfört med gruppen som inte behandlades med tiazolidindioner men, dock är 
skillnaden inte signifikant. Skillnaden mellan rosiglitazon och icke-
tiazolidindiongruppen var signifikant vad gäller stroke där rosiglitazone uppvisade en 
förhöjd risk, dock inte för hjärtinfarkt där skillnaden inte var signifkant.   
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I studie (31) gav tiazolidindioner minst andel hjärtinfarkt som tilläggsbehandling till 
metformin jämfört med sulfonureider och DPP-4 hämmare, och en större andel stroke 
jämfört med DPP-4 hämmare men mindre än sulfonureider, dock är skillnaderna små. 
 
Inom gruppen DPP4-hämmare blev sitagliptin och saxagliptin jämförda med placebo i 
studie (33) och (34), och i bägge studierna var skillnaden inte signifikanta vad gäller 
incidens av hjärtinfarkt och stroke hos patienter med typ-2 diabetes. Mediantiderna för 
sitagliptin och saxagliptin blev 3.0 och 2.1 år. Hazard ratio för hjärtinfarkt hos 
sitagliptin och saxagliptin var lika med en likvärdig konfidensintervallsfördelning. Vad 
gäller för hazard ratio för stroke hos DPP-4 hämmarna var det en liten skillnad, 0.97 
och 1.11, med en större konfidensintervallsfördelning.  
Jämfört med sulfonureider och tiazolidindioner i studie (31) gav DPP-4 hämmare som 
tilläggsbehandling till metformin inte en större skillnad i andelen kardiovaskulära 
händelser.  
 
Studierna (35) och (36) som studerade GLP-1 analogerna semaglutid och liraglutids 
effekt på hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ 2-diabetes gav inga signifikanta 
skillnader jämfört med placebo. Det föreligger en skillnad i mediantiden för 
uppföljning hos studierna; mediantiden för semaglutid var 2.1 år medan liraglutid hade 
en mediantid på 3.8 år. Dock är hazard ratio stroke ganska lika mellan semaglutid och 
liraglutid, 0.61 respektive 0.68, men skiljer sig något vad gäller hjärtinfarkt, 0.74 
respektive 0.86. En mer likvärdig mediantid för bägge läkemedelssubstanserna hade 
varit önskvärt för att kunna dra slutsatsen med större säkerhet om att det inte 
föreligger en signifikant skillnad mellan semaglutid och liraglutid med avseende på 
hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ 2-diabetes, just eftersom hazard ratio 
anger risken att drabbas av en viss händelse under en bestämd tidsperiod.   
 
I studien om semaglutid sågs en minskad risk för nefropati men en ökad risk för 
retinopati jämfört med placebo. Semaglutid är ännu inte registrerad i Sverige och det 
återstår att se om den ökade risken för nefropati kan stå i vägen för godkännandet. 
Liraglutid är registrerad i Sverige och rekommenderas som tilläggsbehandling av 
Socialstyrelsen till personer med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom 
för att minska risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke med studie (36) 
som referens (41). 
 
I detta arbete togs bara en studie (37) för SGLT-2 hämmare med. Mediantiden för 
uppföljningen av deltagare blev 3.1 år och hazard ratio för hjärtinfarkt och stroke 
uppvisades till 0.87 och 1.18 med en fördelning över konfidensintervallerna 0.70-1.09 
och 0.89-1.56 vilket gör att empagliflozin inte heller visade någon statistisk signifikant 
skillnad jämfört med placebo i andelen incidenter av hjärtinfarkt och stroke hos 
personer med typ 2-diabetes. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan 
empagliflozin läggas till i behandling mot typ 2-diabetes hos personer med manifest 
kardiovaskulär sjukdom för att minska risken för kardiovaskulär död och sjukhusvård 
pga hjärtsvikt. Rekommendationen från Socialstyrelsen har studie (37) som referens 
(42). 
 
 
 
 
5. Slutsats 
 
De inkluderade studierna i detta arbete hade olika studiedesign vilket gör att 
jämförelsen av de glukossänkande läkemedelgrupperna inte blir rättvis. Dock kan detta 
arbetet ge svar på vad studierna har kommit fram till.  
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De glukossänkande läkemedlen har olika biverkningsprofiler och det kan vara 
avgörande när läkemedlen uppvisar samma effekt avseende hjärtinfarkt och stroke hos 
personer med typ 2-diabetes vid val av behandling. Exempelvis blev saxagliptin 
associerad med fler sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt jämfört med sitagliptin 
fastän bägge läkemedlen är DPP-4 hämmare (33, 34), därför bör personer med högre 
risker för kardiovaskulära händelser hellre behandlas med sitagliptin än saxagliptin. 
Vid val av behandling är det också viktigt att ta hänsyn till HbA1c, njurfunktion och vikt 
hos patienten. Vid manifest kardiovaskulär sjukdom hos personer med typ 2-diabetes 
mellitus rekommenderas SGLT-2 hämmaren empagliflozin eller GLP-1 analogen 
liraglutid som tilläggsbehandling tll metformin av Socialstyrelsen för att minska risken 
för hjärtinfarkt, stroke, kardiovaskulär död och sjukhusinläggning pga hjärtsvikt. 
 
Syftet med studien var att ta reda på vilken effekt glukossänkande läkemedel hade på 
hjärtinfarkt och stroke hos patienter med typ 2-diabetes då de är i hög risk för att 
drabbas av kardiovaskulära händelser. Metformin var associerad med en reducerad risk 
för hjärtinfarkt och stroke, medan sulfonureider ökade risken hos personer med typ 2-
diabetes. Tiazolidindioner ökade inte risken för hjärtinfarkt och stroke jämfört med 
icke-tiazolidindionbehandlande personer. GLP-1 analoger, SGLT-2 hämmare och DPP-
4 hämmare blev heller inte associerade med ökad risk för hjärtinfarkt och stroke 
jämfört med placebo, dock hade de heller inte någon skyddande effekt mot 
kardiovaskulära händelser såsom forskare hade hoppats på. 
 
 
 
6. Tack 
Ett stort tack till min handledare Martin Burman för kloka tips och råd och snabba svar 
och återkoppling. Jag tackar även min man och min familj som har stöttat mig igenom 
utbildningens gång, utan de hade det inte varit möjligt att slutföra min utbildning. 
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