
 
 

 
 
 
 

 

Har klozapin eller olanzapin 
högre risk för metabola 
biverkningar? 

John Ritchey 

  

  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Apotekarprogrammet 300 hp 

Rapporten godkänd: VT 2017 

Handledare: Helena Norberg, Anna Sandqvist 

 Examinator: Sofia Mattson



 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Introduktion 
Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och orsakas till stor del av 
riskfaktorer som rökning, stillasittande livsstil och metabolt syndrom. Det metabola 
syndromet är ett samlingsbegrepp för fem enskilda faktorer: högt blodtryck, central 
obesitas, hög fasteglukosnivå, lågt HDL och förhöjda nivåer av triglycerider. Det 
metabola syndromet kan orsakas av bland annat neuroleptika. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på om klozapin eller olanzapin har högre 
risk för metabola biverkningar. 
 
Metod 
Denna litteraturstudie bygger på 12 orginalartiklar hämtade från PubMed mellan 170419 
och 170420. Artiklar som undersökte någon av de i det metabola syndromet ingående 
parametrarna samt båda substanserna klozapin och olanzapin inkluderades. De sökord 
som användes var: clozapine, olanzapine, triglycerides, metabolic, fasting glucose, blood 
pressure, HDL, waist samt MeSH-termen ”Metabolic Syndrome X” 
 
Resultat och diskussion 
De flesta inkluderade studierna visar ingen signifikant skillnad mellan klozapin och 
olanzapin avseende blodtryck, central obesitas, fasteglukos och HDL-nivå. Studierna 
pekar på att klozapin bidrar till signifikant förhöjda nivåer av triglycerider jämfört med 
olanzapin.  
 
Slutsats 
Klozapin och olanzapin visades ha lika hög risk för biverkningar avseende fyra av fem 
parametrar (blodtryck, central obesitas, fasteglukos och HDL-nivå) i det metabola 
syndromet. Klozapin visades ha högre risk för triglyceridhöjning och har sammantaget 
högre risk för metabola biverkningar än olanzapin. 
 
Nyckelord 
Klozapin, Olanzapin, Metabolt Syndrom 
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Introduktion 

På 1950-talet utvecklades klorpromazin som första läkemedel att besitta antipsykotisk 
effekt. Klorpromazin kom att utgöra en väldigt effektiv komponent i behandling av 
schizofreni och andra psykotiska tillstånd men förknippades också med omfattande 
biverkningar. När den svenske kemisten Arvid Carlsson på 1960-talet presenterade 
dopaminhypotesen utvecklades läkemedel med högre specificitet för 
dopaminreceptorer, dessa läkemedel visade sig dock ha svår extrapyramidal 
biverkningsproblematik. Idag behandlas schizofrenipatienter i första hand med nyare 
antipsykotika som istället visat sig ha metabol biverkningsproblematik [1]. 
 
 
Metabolt syndrom 
Hjärt-kärlsjukdomar skördar årligen omkring 32 000 människors liv och är därmed den 
vanligaste dödsorsaken i Sverige [2]. En viktig riskfaktor för att utveckla hjärt- och 
kärlsjukdomar är metabolt syndrom. Det metabola syndromet är ett samlingsbegrepp 
och enligt The International Diabetes Federation (IDF) definieras det metabola 
syndromet som central obesitas i kombination med minst två andra faktorer: förhöjda 
nivåer av triglycerider, lågt HDL-kolesterol, högt blodtryck eller förhöjd glukosnivå i 
plasma vid fasta, se Tabell 1 [3]. Varje ingående parameter i det metabola syndromet 
ökar risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. När kriterierna för det metabola 
syndromet är uppfyllda föreligger en fem gånger så hög risk jämfört med 
normalpopulationen att utveckla hjärt-kärlsjukdom [4]. 
 
Tabell 1. Definition av det metabola syndromet enligt International Diabetes Federation 
[3]. 

Central obesitas*, för européer definierat som ett midjemått >80cm för kvinnor samt 
>94cm för män plus minst två av nedanstående faktorer: 

Förhöjda nivåer av triglycerider i 
blodet 

>1.7mmol/L (150 mg/dl) 

Lägre nivåer av HDL-kolesterol <1.03mmol/L för män (40 mg/dl) 
<1.29mmol/L för kvinnor (50 mg/dl) 

Högt blodtryck Systoliskt blodtryck >130mmHg eller 
Diastoliskt blodtryck >85mmHg eller 
antihypertensiv behandling 

Förhöjd glukosnivå i plasma vid fasta >5.6mmol/L eller diagnosticerad diabetes 
typ 2 (101 mg/dl) 

*Vid ett BMI över 30kg/m2 kan central obesitas antas utan midjemått 
 
 
Psykisk sjukdom 
Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att den drabbades verklighetsuppfattning 
i varierande grad är altererad från normaltillståndet [5], särskilt avseende 
hallucinationer av auditorisk art, vanföreställningar och paranoia. Tidiga 
sjukdomstecken inkluderar självvald social isolering, nedprioritering av familj och 
vänner, högre sensitivitet för känslointryck, förändringar i sömnbehov eller dygnsrytm 
samt en förändrad självbild [6]. Schizofreni är både arvs- och miljöberoende, om en 
ärftlighet för sjukdomen finns i släkten är det högre risk att utveckla sjukdomen vid 
svårigheter i livet [5]. Rent neurobiologiskt verkar schizofreni bero på en ökad mängd 
dopamin tillgängligt i nervsluten hos olika delar av hjärnan, eventuellt i samvaro av en 
överkänslighet för dopamin [6]. 
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Personer med psykiska störningar har en högre prevalens av det metabola syndromet än 
normalbefolkningen. Den högre prevalensen kan bero på ett högt kolhydrat- och 
fettintag, stillasittande livsstil, övervikt, rökning eller läkemedelsbehandling [7]. 
 
 
Neuroleptika 
Neuroleptika är en grupp läkemedel som hämmar nervsystemet och primärt används för 
att kontrollera psykoser samt behandla schizofreni. Till behandlingen av schizofreni 
används huvudsakligen läkemedel som är uppdelade i första och andra generationens 
neuroleptika [1], se Tabell 2. 
 
Den första generationens neuroleptika utvecklades efter Arvid Carlssons 
dopaminhypotes och är hämmare av D2-receptorer i hjärnan, det är också denna 
hämning som bidrar till de extrapyramidala biverkningar i form av dystoni, 
parkinsonism, akatisi samt tardiv dyskinesi som förknippas med dessa läkemedel [1]. 
 
I ett försök att bli av med de extrapyramidala biverkningarna drevs forskningen i en 
annan riktning och på 1970-talet introducerades klozapin. Klozapin och efterföljande 
läkemedel tillhör egentligen inte någon enhetlig grupp avseende vilken receptor de 
påverkar men räknas ändå in i gruppen andra generationens neuroleptika. Klozapin 
verkar på flera olika receptorsystem som till exempel dopaminreceptorer, 
serotoninreceptorer och muskarinreceptorer. Den andra generationens neuroleptika 
förknippas istället med metabola biverkningar i form av viktuppgång, förhöjda 
triglycerider, högt blodtryck, lägre nivåer av HDL-kolesterol och förhöjt blodglukos [1,8]. 
 
I Sverige är neuroleptika av den andra generationen förstahandsval vid behandling av 
schizofreni, se Tabell 2 [1]. 2016 förskrevs ungefär 1.5 miljoner recept för andra 
generationens neuroleptika, risperidon är det mest förskriva läkemedlet (470 553 
recept), se Figur 1 [9]. 
 
Figur 1. Fördelning av antal recept för andra generationens neuroleptika i Sverige år 
2016 [9]. 

 
 
 
 
 

Ziprasidon Sertindol Lurasidon Loxapin Klozapin

Olanzapin Quetiapin Risperidon Aripiprazol Paliperidon
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Tabell 2. Exempel på första och andra generationens neuroleptika 
Första generationens neuroleptika Andra generationens neuroleptika 
Levomepromazin Klozapin 
Klorpromazin Risperidon 
Thioridazin Olanzapin 
Haloperidol Ziprasidon 
Zuklopentixol Quetiapin 
Flupentixol Aripiprazol 
Perfenazin Sertindol 
Flufenazin Paliperidon 
 Loxapin 
 Lurasidon 

 
Alla neuroleptika ur den andra generationen och vissa ur den första generationen har en 
risk för metabola biverkningar av varierande grad. De två neuroleptikapreparaten som 
har högst risk för metabola biverkningar är klozapin och olanzapin [10]. Det är viktigt att 
utreda om klozapin eller olanzapin har högst risk för metabola biverkning då båda 
substanserna finns tillgängliga för behandlande läkare att förskriva och är bland de 
vanligast förskrivna läkemedlen mot schizofreni [9]. 
 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på om klozapin eller olanzapin har högre 
risk för metabola biverkningar. 
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Metod 

Litteratursökningen för denna studie gjordes mellan den 170419 och 170420 i PubMed. 
De sökord som användes var: clozapine, olanzapine, triglycerides, metabolic, fasting 
glucose, blood pressure, HDL, waist samt MeSH-termen ”Metabolic Syndrome X” (se 
Tabell 3). Sökträffarnas sammanfattningar lästes och därefter inkluderades samtliga 
artiklar som studerat både klozapin och olanzapin samt hade undersökt minst en 
parameter av det metabola syndromet. Djurstudier samt studier som inte redovisade 
exakta siffror för data exkluderades. I den sammanfattande analysen vägdes de 
komparativa studierna högst. Även studiernas längd samt antal studier per parameter 
vägdes in. 
 
Tabell 3. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Antal träffar Valda 
referenser 

170419 ("olanzapine" AND 
"clozapine" AND 
"triglycerides" AND 
"metabolic" NOT 
"gene" NOT "review" 
NOT "case") 

17 [16], [12] 

170419 (("clozapine"[Mesh]) 
AND "olanzapine" 
[Supplementary 
Concept]) AND 
"Metabolic 
Syndrome X"[Mesh] 
NOT “review” 

10 [14], [15] 

170420 "clozapine"[All 
Fields] AND 
"olanzapine"[All 
Fields] AND "fasting 
glucose"[All Fields] 

20 [17],[20], [21], 
[18] 

170420 "clozapine"[All 
Fields] AND 
"olanzapine"[All 
Fields] AND "blood 
pressure"[All Fields] 

24 [7], [11] 

170420 "clozapine"[All 
Fields] AND 
"olanzapine"[All 
Fields] AND 
"HDL"[All Fields] 

12 [19] 

170420 "clozapine"[All 
Fields] AND 
"olanzapine"[All 
Fields] AND 
"waist"[All Fields] 

25 [10] 
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Resultat 

Den här studien baserades på 12 orginalartiklar. Antalet deltagare per studie varierade 
mellan 62 och 1627 och studielängden varierade mellan åtta veckor och 20 år, se Tabell 
4. Av de 12 orginalstudierna har fem studier granskat blodtryck, fem studier har granskat 
central obesitas, 12 studier har granskat glukos, sju studier har granskat kolesterol och 
11 studier har granskat triglycerider. Samtliga studier har studerat både klozapin och 
olanzapin. 
 
Tabell 4. Information avseende referensstudiernas design, population, land, 
publikationsdatum samt längd. 

Studie Studie-
design 

Studie-
population* 

Land Datum Längd 

[7] Observation 210 (30:30) Indien 2014 16 veckor 
[11] Retrospektiv 167 (70:97) Sydkorea 2009 8 veckor 
[14] Tvärsnitt 267 (27:41) Turkiet 2010 6 månader 
[16] Randomiserad, 

dubbelblindad 
110 (34:31) USA 2009 12 veckor 

[17] Randomiserad, 
dubbelblindad 

157 (28:26) USA 2003 14 veckor 

      
[10] Tvärsnitt 809 (76:138) Sverige 2013 5 år 
[20] Prospektiv 294 (28:42) Österrike 2012 6 månader 
[21] Klinisk 

prövning 
62 (11:21) Italien 2014 20 år 

[18] Tvärsnitt 210 (49:53) USA 2005 3 år 
[19] Retrospektiv 590 (39:32) USA 2002 5 år 
[15] Prospektiv 112 (30:24) Kina 2006 8 veckor 
[12] Tvärsnitt 1627 (105:162) Venezuela 2010 4 år 

* Totalt antal patienter (klozapin:olanzapin). 
 
 
Blodtryck 
I en studie undersöktes 210 försökspersoner från Indien, samtliga klassificerades med 
schizofreni enligt ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems 10th Revision) och utan läkemedelsbehandling de senaste tre 
månaderna. Personer med kroniska sjukdomar som astma och diabetes uteslöts och 
därefter delades de in i studiegrupper baserat på aktuell neuroleptikamedicinering. 
Mätningar på flera olika biologiska parametrar genomfördes vid baseline samt efter 16 
veckors neuroleptikabehandling. Avseende blodtryck kunde studien visa att olanzapin 
signifikant höjde det diastoliska medelblodtrycket från 78.53±4.55mmHg till 
81.9±3.82mmHg (p<0.05) efter 16 veckors behandling, för klozapin hittades ingen 
signifikant skillnad [7]. 
 
En annan studie har undersökt inlagda, schizofrenidiagnosticerade patienter från två 
olika sjukhus i Korea. Patienterna hade upphört med sin aktuella neuroleptika-
behandling minst en vecka innan inläggning och påbörjade en behandling med antingen 
klozapin eller olanzapin vid tidpunkten för inläggningen. Samtliga patienter var inlagda 
minst åtta veckor. Blodtrycket mättes på varje patient klockan sju på morgonen varje dag 
under hela sjukhusvistelsen. Patienterna fick vila i fem minuter varpå två 
blodtrycksmätningar utfördes och genomsnittet räknades ut. Genomsnittsblodtrycket 
för dag ett och två godtogs som startblodtryck och genomsnittsblodtrycket för dag 55 och 
56 godtogs som efterbehandlingsblodtryck. Efter åtta veckors neuroleptikabehandling 
var blodtryckshöjningen signifikant i klozapingruppen men inte i olanzapingruppen, det 
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systoliska medelblodtrycket steg från 115.68±8.64mmHg till 118.64±11.65mmHg 
(p=0.031) och det diastoliska medelblodtrycket steg från 75.64±6.52mmHg till 
79.36±8.68mmHg (p=0.001) [11]. 
 
En studie utfördes på 1627 personer i tre olika städer i Venezuela. Studiepopulationen 
delades in i sju olika grupper efter aktuell medicinering: antiepileptisk, olanzapin, 
klozapin, annan atypisk antipsykotika, andra psykotropa läkemedel och ingen 
medicinering. Blodtrycket mättes vid ett tillfälle efter fem minuters vila. Studien visade 
ingen signifikant skillnad mellan klozapin- och olanzapingruppen avseende blodtryck 
[12]. 
 
En turkisk tvärsnittsstudie har undersökt 242 patienter från tre olika kliniker. Samtliga 
patienter hade en diagnos med antingen schizofreni, schizoaffektivt syndrom eller 
bipolär sjukdom. Patienterna delades in i studiegrupper efter aktuell 
neuroleptikabehandling. Patienterna undersöktes därefter avseende samtliga 
parametrar som ingår i det metabola syndromet. Blodtryck mättes efter fem minuters 
vila, ingen signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin kunde hittas [14]. 
 
En svensk tvärsnittsstudie har undersökt 809 patienter som vid undersökningstillfället 
behandlades med neuroleptika. De som behandlades med klorpromazin, klorprotixen, 
paliperidon eller tioridazin uteslöts då de var väldigt få. De som hade 
diabeteskontrollerande medicinering uteslöts också. Därefter utfördes mätningar på de 
komponenter som ingår i det metabola syndromet. I studien kunde ingen signifikant 
skillnad avseende blodtryck mellan klozapin och olanzapin påvisas [10]. 
 
 
Central obesitas 
En prospektiv studie utfördes på ett sjukhus i Kina där patienterna slumpmässigt 
tilldelades ett av följande läkemedel: klozapin, olanzapin, risperidon eller sulpirid under 
åtta veckors behandlingstid. Patienter som led av mentalt handikapp, 
beroendeproblematik, systemiska sjukdomar, andra medicinska tillstånd som diabetes, 
kardiovaskulär sjukdom eller var gravida exkluderades. 120 patienter valdes ut och åtta 
exkluderades för att de var på sjukhuset en kortare period än åtta veckor. Vid baseline 
hade samtliga deltagande normala nivåer av glukos och lipider. Studien visade ingen 
signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin avseende central obesitas [15]. 
 
Jämfört med baseline visade den indiska studien att både klozapin (från 88.61±7.24cm 
till 93.15±9.14cm) och olanzapin (från 89.46±5.27cm till 92.72±5.51cm) signifikant 
ökade midjemåttet [7]. Studien från Venezuela visade att både klozapin- (53.1 % OR 4.1, 
95 % konfidensintervall 1.3-12.9) och olanzapingrupperna (52.4 % OR 2.4, 95 % 
konfidensintervall 1.1-5.5) hade en signifikant högre prevalens av central obesitas än 
normalbefolkningen (36.2 %) [12].  Den turkiska studien visade att medelmidjemåttet i 
klozapingruppen var 102.07±11.41cm och 98.85±14.41cm i olanzapingruppen [14].  Den 
svenska studien kan inte hitta någon signifikant ökning av medelmidjemåttet för varken 
klozapin eller olanzapin [10]. 
 



7 
 

Glukos 
I den turkiska studien undersöktes venöst blod från patienterna efter åtta till 12 timmars 
fasta. Högst medelglukosvärde återfanns i klozapingruppen (111.25±28.05mg/dl) vilket 
var 11.6 % högre än medelglukosvärdet hos olanzapingruppen (99.73±13.27mg/dl), detta 
var en signifikant skillnad (p=0.026) [14]. 
 
En studie har samlat in data från en 12 veckor lång klinisk studie. Patienterna som 
undersöktes var diagnosticerade med antingen schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom, 
de var alla aggressiva samt inlagda på två sjukhus i New York. Patienterna tilldelades 
antingen haloperidol, klozapin eller olanzapin. Blod samlades in från patienterna på 
morgonen efter en natts fasta. Studien visar ingen signifikant skillnad mellan klozapin- 
och olanzapingruppen avseende fasteglukosvärde [16]. 
 
En amerikansk studie har undersökt 157 sjukhusinlagda patienter diagnosticerade med 
schizofreni eller schizoaffektiva sjukdomar under 14 veckor. Studieperioden var 
uppdelad i två faser: åtta veckor med fixerad dos och sex veckor med variabel dos. I slutet 
av den åtta veckor långa fasen med fixerad dos var medelglukosnivåerna signifikant 
förhöjda jämfört med baseline i klozapingruppen med 17.1±30.5mg/dl (p<0.01) men 
inte i olanzapingruppen. I slutet av den sex veckor långa fasen var medelglukosnivåerna 
signifikant förhöjda jämfört med baseline i olanzapingruppen med 14.3±25.5mg/dl (p 
<0.02) men inte i klozapingruppen [17]. 
 
En annan studie har undersökt inlagda patienter från tre olika sjukhus mellan 2000 och 
2003. Patienter med antidiabetesbehandling exkluderades ur studien. 
Inklusionskriterierna var schizofreni eller schizoaffektiv psykos, neuroleptikabehandling 
med ett läkemedel minst en månad innan inläggning. Vissa av patienterna stod på 
statinbehandling samt antihypertensiv behandling. Ingen signifikant skillnad kunde 
påvisas mellan klozapin och olanzapin avseende fasteglukosnivå [18]. 
 
En amerikansk studie har undersökt 590 patienter retrospektivt utifrån deras journaler. 
Av dessa 590 patienter hade 215 adekvata labvärden inskrivna i journalerna för att ingå 
i undersökningen. Glukos- och lipiddata från upp till två och ett halvt år innan samt två 
och ett halvt år efter initierad läkemedelsregim inkluderades. Patienter med 
dokumenterat dålig följsamhet uteslöts. Alla patienter behandlades med något av 
följande läkemedel: klozapin, olanzapin, risperidon, quetiapin, haloperidol, eller 
flufenazin. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan klozapin och olanzapin 
avseende fasteglukosnivå [19]. 
 
En prospektiv studie utfördes i Österrike under en period av sex månader. 294 patienter 
på ett sjukhus undersöktes. Alla patienter hade en diagnos av antingen schizofreni, 
affektivt syndrom eller personlighetsstörningar. De patienter som stannade på sjukhuset 
minst sju dagar inkluderades i studien. Metabola parametrar hos patienterna 
undersöktes vid baseline (tiden för inläggningen) samt vid tidpunkten då de skrevs ut 
från sjukhuset. Glukosnivåer mättes efter fasta. Ingen signifikant skillnad påvisas mellan 
klozapin och olanzapin avseende fasteglukosnivå [20]. 
 
En italiensk studie har retrospektivt analyserat data från 62 schizofrenipatienter över en 
20 årsperiod. Data extrapolerades till starttidpunkten och samlades därefter in vid 
tidpunkterna fem, 10, 15 och 20 år. Avseende fasteglukos kunde ingen signifikant 
skillnad visas mellan klozapin och olanzapin [21]. 
 
I den indiska studien höjde både klozapin (från 84.5±7.93mg/dl till 100.87±12.17mg/dl) 
och olanzapin (från 82.73±8.27mg/dl till 103.17±12.18mg/dl) fasteglukosnivåerna 
signifikant jämfört med baseline [7]. I den svenska studien kunde ingen signifikant 
skillnad mot baseline eller mellan klozapin och olanzapin påvisas avseende 
fasteglukosnivåer [10].  I den retrospektiva studien från sydkorea hittades ingen 
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signifikant höjning jämfört med baseline avseende fasteglukosnivåer hos klozapin eller 
olanzapin [11].   I studien utförd i Venezuela visades olanzapin (11.7 % OR 2.5, 95 % 
konfidensintervall 1.1-5.5) ha en signifikant högre prevalens av förhöjda 
fasteglukosnivåer jämfört med normalbefolkningen (6.3 %), för klozapin hittades ingen 
signifikant skillnad [12]. I den kinesiska studien visades ingen signifikant skillnad för 
klozapin eller olanzapin avseende fasteglukosnivåer jämfört med baseline [15]. 
 
 
Kolesterol 
I den svenska studien samlades venöst blod in efter en natts fasta. Studien fann att 
olanzapin signifikant sänkte HDL-nivån med ett oddsratio på 2.03 (95 % 
konfidensintervall: 1.32–3.13) och klozapin med ett oddsratio på 1.73 (95 % 
konfidensintervall: 1.01–2.97) [10]. 
 
I den österrikiska studien visades att olanzapin i genomsnitt signifikant sänkte HDL 
kolesterol med 5.6±15.4mg/dl (p<0.05). Ingen signifikant skillnad för klozapin kunde 
påvisas [20]. 
 
I den indiska studien visades klozapin signifikant sänka HDL-nivåer från 
41.81±4.04mg/dl till 37.33±4.98mg/dl jämfört med baseline. Olanzapin visades 
signifikant sänka HDL-nivåer från 43.56±2.76mg/dl till 39.24±3.91mg/dl jämfört med 
baseline. Någon signifikant skillnad mellan preparaten visades inte [7]. I studien som 
utfördes i Venezuela hittades ingen skillnad avseende prevalensen av låga HDL-nivåer 
mellan klozapin och olanzapin [12]. I den turkiska studien kunde ingen skillnad avseende 
prevalensen av låga HDL-nivåer hos klozapin- eller olanzapingruppen påvisas [14]. I en 
amerikansk studie hittades ingen signifikant skillnad avseende prevalensen av låga HDL-
nivåer hos klozapin- eller olanzapingruppen [18]. I en annan amerikansk studie kunde 
inte heller någon signifikant skillnad avseende låga medel HDL-nivåer mellan klozapin 
eller olanzapin visas. Jämfört med baseline sänkte dock både klozapin (från 
41.6±12.5mg/dl till 38.9±10.2mg/dl) och olanzapin (från 43.1±12.9mg/dl till 
38.8±9.1mg/dl) signifikant HDL-nivån [19].  
 
 
Triglycerider 
Den tjugoåriga studien visade att olanzapin statistiskt ökade nivån av triglycerider från 
185.58±40.92mg/dl vid tidpunkten noll till 253.08±51.76mg/dl vid tidpunkten 20 
(p=0.005) år. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas för klozapingruppen [21]. 
 
I den turkiska studien mättes triglyceridnivåerna på venöst blod efter åtta till 12 timmars 
fasta. Högst medeltriglyceridnivå återfanns i klozapingruppen (191.66±134.02mg/dl) 
vilket var signifikant högre jämfört med olanzapingruppen (136.26±77.97mg/dl) 
(p=0.035) [14]. 
 
Ytterligare en studie mätte triglyceridnivåerna på venöst blod efter en natts fasta och 
lyckades visa en signifikant höjning från 122.83±21.97mg/dl vid tidpunkten noll till 
147.83±19.61mg/dl efter 16 veckor i olanzapingruppen. I klozapingruppen kunde ingen 
signifikant skillnad påvisas [7]. 
 
I den svenska studien samlades venöst blod in efter en natts fasta och visade att klozapin 
höjde triglyceridernivån hos patienterna med ett oddsratio på 1.81 (95 % 
konfidensintervall: 1.08-3.04) medan ingen signifikant höjning kunde ses hos olanzapin 
[10]. 
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I en studie visades att klozapin efter åtta veckors sjukhusinläggning samt behandling 
signifikant höjde triglyceridnivån från 155.8±54.08mg/dl till 173.09±54.39mg/dl medan 
ingen signifikant ökning kunde visas hos de olanzapinbehandlade [11]. 
 
I den österrikiska studien visades en signifikant medelhöjning av triglyceridnivåerna på 
47.5±106.2mg/dl för klozapin och 22.7±55.2mg/dl för olanzapin [20]. 
 
En amerikansk studie tog blodprover på morgonen efter en natts fasta, studien visar att 
klozapin signifikant sänkte medeltriglyceridnivåer med 56,7±111.1mg/dl för olanzapin 
hittades ingen signifikant skillnad [16]. 
 
I den ena amerikanska studien kunde ingen skillnad avseende prevalensen av höga 
medeltriglyceridnivåer visas mellan klozapin och olanzapin [18]. I en annan amerikansk 
studie höjde klozapin (från 164.4±126.6mg/dl till 219.9±137.7mg/dl) och olanzapin (från 
185.3±113.8mg/dl till 255.0±177.2mg/dl) signifikant medeltriglyceridnivån jämfört med 
baseline. Någon signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin kunde inte påvisas 
[19]. I den kinesiska studien höjde både klozapin (från 0.75±0.09mmol/l till 
1.23±0.08mmol/l) och olanzapin (från 0.69±0.08mmol/l till 1.04±0.09mmol/l) 
signifikant medelnivån av triglycerider jämfört med baseline. Mellan klozapin och 
olanzapin kunde ingen signifikant skillnad påvisas [15].  I studien från Venezuela fanns 
ingen signifikant skillnad avseende prevalensen av höga medeltriglyceridnivåer mellan 
klozapin och olanzapin jämfört med normalbefolkningen [12]. 
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Analys av studieresultat 
Resultaten från ovan beskrivna studier vägdes samman för att analysera respektive 
metabol parameter och göra en bedömning om det är klozapin eller olanzapin som har 
störst metabol påverkan, se Tabell 5. 
 
Tabell 5: Sammanfattning av resultat från studier avseende det metabola syndromets 
ingående parametrarna. Läkemedlet med störst negativ påverkan står i respektive cell.  

Studie Blod-
tryck 

Central 
obesitas 

Glukos Kolesterol Tri-
glycerider 

[7] 
 

Olanzapin Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Olanzapin 

[11] Klozapin ¤ Ingen signifikant 
skillnad 

¤ Klozapin 

[14] Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Klozapin Ingen 
signifikant 
skillnad 

Klozapin 

[16] ¤ ¤ Ingen signifikant 
skillnad 

¤ Klozapin 

[17] ¤ ¤ Olanzapin/Klozapin* ¤ ¤ 
[10] Ingen 

signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen signifikant 
skillnad 

Olanzapin Klozapin 

[20] ¤ ¤ Ingen signifikant 
skillnad 

Olanzapin Klozapin 

[21] 
 

¤ ¤ Ingen signifikant 
skillnad 

¤ Olanzapin 

[18] ¤ ¤ Ingen signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

[19] ¤ ¤ Ingen signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

[15] ¤ Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen signifikant 
skillnad 

¤ Ingen 
signifikant 
skillnad 

[12] Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Olanzapin Ingen 
signifikant 
skillnad 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

*Studien är uppdelad i två olika faser, i den ena fasen var olanzapin sämre, i den andra 
fasen var klozapin sämre. ¤ betyder ej undersökt parameter. + betyder ej viktad. 
 
De flesta studierna visar ingen signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin 
förutom avseende triglycerider där klozapin tycks orsaka högre grad av biverkningar. De 
jämförande studierna [10,11,14,15,16,19] har vägts tyngre i analysen än övriga studier. 
Finansieringen av studierna korrelerar inte fördelaktigt med finansiärernas troliga 
intressen och därmed har denna parameter vägts in neutralt i analysen. Analysen har 
inte tagit i beaktande att sjukdomsbilden redan från början kan ha varit värre hos 
klozapinbehandlade än olanzapinbehandlade. 
 
 
 

  



 

11 

Diskussion 

De studier som har granskats visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
klozapin och olanzapin på det metabola syndromet avseende åtminstone fyra av de fem 
undersökta parametrarna (blodtryck, central obesitas, fasteglukos, HDL och 
triglycerider). Klozapin visades ha störst negativ effekt på triglyceridnivåerna och har 
därmed sammantaget störst negativ effekt på det metabola syndromet. 
 
De studier som hittades och undersöktes uttryckte en relativt stor heterogenitet, bland 
de studerade populationerna återfanns bland annat koreaner, brasilianer, svenskar och 
amerikaner. Det är ibland inlagda patienter som undersöks, ibland är patienterna 
särskilt aggressiva och ibland är det personer i hemmiljö. Detta gör att jämförelser 
mellan studierna riskerar att bli begränsade eftersom att grupperna inte av nödvändighet 
alltid behöver vara jämförbara. Heterogeniteten kan också tolkas som en styrka eftersom 
att det i en homogen studiepopulation kan vara svårt att veta om resultatet är 
allmängiltigt eller beror av en faktor som bara påverkar en specifik population. 
  
Även studiernas längd i tid skiljer sig åt ganska mycket, den kortaste är sex veckor och 
den längsta samlar data över 20 år och generellt gäller samma sak som med antalet 
studerade personer att ju längre tid någon studeras desto större statistiskt värde får det. 
De flesta studierna är ungefär åtta veckor långa och det skulle kunna vara en för kort tid 
för att se hur de metabola parametrarna stabiliseras över tid. Flera av studierna 
fortskrider dock över många år. 
 
De flesta studierna i den här litteraturstudien undersöker dessutom inte alla parametrar 
i det metabola syndromet (förhöjt blodtryck, central obesitas, förhöjt fasteglukos, sänkta 
nivåer HDL-kolesterol samt förhöjda nivåer triglycerider) utan koncentrerar sig på två 
till fem parametrar vilket betyder att vissa parametrar förekommer oftare i studierna än 
andra och därmed är noggrannare studerade. De två minst studerade parametrarna är 
blodtryck och central obesitas. 
 
Generellt för observationsstudier gäller att det är svårt med confounding-variabler. 
Relevant till vår frågeställning blir det då till exempel svårt att veta om metabola problem 
har uppstått vid tidigare medicinering med andra läkemedel och sedan tolkas dessa som 
resultat i analysen av klozapin- och olanzapinmedicinering och ger felaktiga resultat.  
 
Ingen studie använde sig av placebo och endast två var både randomiserade och 
dubbelblindade [16,17]. En studie var randomiserad men inte blindad [15]. Det hade 
blivit mer tillförlitliga resultat om fler studier använde sig av dessa upplägg. Fyra studier 
var tvärsnittsstudier [10,12,14,18] som har ett lägre vetenskapligt evidensvärde än 
exempelvis kliniska studier.  
 
Användandet av MeSH-termer gav för få frågeställningsrelevanta träffar vilket ledde till 
att sökningen breddades och urvalet blev mycket större vilket också kan bidra till att 
artiklar av misstag uteslutits för att specificiteten inte var optimal i sökningen. 
Fritextsökningens bredd kan också räknas till en av studiens styrkor då 
utgångsmaterialet blev större och därmed bör ge ett säkrare resultat. 
 
Antalet deltagare i studierna per preparat varierar mellan 10 och 162. Ju fler deltagare 
som är med i en studie desto tillförlitligare blir resultatet ur statistisk synvinkel. Det är 
oftast ett godtyckligt antal deltagare med i de inkluderade studierna. Vidare skiljer sig 
antalet deltagare inom enskilda studier åt. Som i en studie [10] där 138 
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olanzapinpatienter inkluderades men endast 76 klozapinpatienter. Detta kan tänkas leda 
till missvisande resultat. 
 
Vad gäller effekt är klozapin generellt mer effektivt och används oftare vid svårare 
symtombild än olanzapin, exempelvis vid hög självmordsrisk eller om sjukdomen snabbt 
förvärras hos unga [1]. Schizofrenipatienter har ofta dålig kosthållning med högt 
kolhydrat och fettintag, ett mindre aktivt liv och röker oftare än normalbefolkningen 
[13]. Därmed är det tänkbart att patienter som får klozapin redan har en sämre 
symtombild än de som får olanzapin med tanke på att deras besvär av schizofrenin är 
värre. Detta har dock inte tagits i beaktande i resultatanalysen eftersom 
behandlingsrekommendationerna kan skilja sig åt mellan olika länder. Den amerikanska 
kliniska studien visade också att klozapin var associerat med högre triglyceridpåverkan 
än olanzapin trots att läkemedlen randomiserades till patienterna [16]. 
 
 
Blodtryck 
Resultaten uppvisade mestadels insignifikanta skillnader mellan klozapin och olanzapin. 
Olanzapin hade signifikant negativ effekt i en studie [7] och klozapin signifikant negativ 
effekt i en annan studie [11] medan tre studier [10,12,14] inte kunde hitta någon 
signifikant skillnad. De studierna som påvisade skillnad preparaten emellan var bedrivna 
under åtta [11] respektive 16 [7] veckor medan de som inte visade någon signifikant 
skillnad var bedriva under sex månader [14], fyra år [12] samt fem år [10] och bör därför 
tolkas något högre än de andra resultaten. Båda substanserna ökade blodtrycket i några 
studier jämfört med baseline men någon signifikant skillnad mellan klozapin och 
olanzapin avseende blodtryck finns troligtvis ej. 
 
 
Central obesitas 
Avseende central obesitas var det ingen studie som kunde påvisade någon signifikant 
skillnad [7,10,12,14,15] mellan klozapin och olanzapin. Av dessa studier är den kinesiska 
studien förmodligen den vetenskapligt mest tillförlitliga då den var randomiserad och 
även hade personal som såg till att patienterna fastade enligt studieupplägget [15]. Både 
klozapin och olanzapin verkar öka midjemåttet jämfört med baseline eller ha en högre 
prevalens av förhöjt midjemått jämfört med normalbefolkningen [7,12,14]. Någon 
signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin avseende central obesitas finns dock 
troligtvis ej. 
 
 
Glukos 
Även resultaten avseende fasteglukos tyder på att troligtvis ingen signifikant skillnad 
finns mellan klozapin och olanzapin då nio studier inte hittar någon signifikant skillnad 
[7,10,11,15,16,18-21], en studie hittade en signifikant skillnad där klozapin var mest 
negativt påverkande för det metabola syndromet jämfört med olanzapin [14] och en 
studie hittade en signifikant skillnad där olanzapin hade högre prevalens av 
medelglukosnivåer jämfört med normalbefolkningen [12]. Av dessa studier är troligtvis 
den amerikanska studien mest tillförlitlig eftersom den är en dubbelblindad och 
randomiserad klinisk studie som jämför klozapin och olanzapin [16]. 
 
I en ytterligare studie förekommer tvetydiga resultat. Efter en behandlingsperiod visar 
studien att klozapin påverkar fasteglukosnivå i plasma mest och efter en annan 
behandlingsperiod visar studien att olanzapin gör detsamma [17]. Denna studie tolkas i 
denna litteraturstudie som att klozapin och olanzapin är likvärdigt negativt påverkande, 
se Tabell 5. 
 
Någon signifikant skillnad avseende fasteglukosvärde mellan klozapin och olanzapin 
finns troligtvis ej. 
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Kolesterol 
Fem studier hittade ingen signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin avseende 
det metabola syndromet avseende sänkta HDL-nivåer [7,12,14,18,19]. Två studier 
[10,20] fann att olanzapin sänkte HDL-nivåer signifikant mer än klozapin, då dessa var 
betydligt färre än antalet studier som inte påvisar någon signifikant skillnad valdes dessa 
att inte påverka analysen. Den svenska, turkiska samt amerikanska studien vägdes 
tyngre eftersom de jämförde klozapin och olanzapin [10,14,19]. Det finns troligtvis ingen 
signifikant skillnad mellan klozapin och olanzapin avseende HDL-minskning. 
 
 
Triglycerider 
Den parameter där klozapin tycks ha större negativ effekt än olanzapin i de allra flesta 
studier är triglyceridnivåer. Fem studier visar att klozapin har signifikant negativ effekt 
på triglyceridnivåer [10,11,14,16,20], fyra studier visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad [12,15,18,19] och två studier visar att olanzapin har signifikant negativ effekt på 
triglyceridnivåer [12,21].  Av dessa studier är de komparativa mest tillförlitliga [10,11,14–
16,19]. Bland de komparativa studierna är den amerikanska troligtvis den mest 
tillförlitliga och har därmed vägts tyngst i analysen [16].  
 
 
Finansiering av studier 
I en av de amerikanska studierna har huvudförfattaren fått pengar från flera 
läkemedelsföretag som är involverade i tillverkning av både klozapin och olanzapin [19]. 
En annan av de amerikanska studierna finansierades av Eli Lilly som tillverkar Zyprexa 
(olanzapin) [18]. Ytterligare en av de amerikanska studierna är delvis finansierad av Eli 
Lilly [17]. Den fjärde amerikanska studien finansierades delvis av Eli Lilly och Novartis 
(som tillverkar klozapin) [16]. Den österrikiska studien är delvis finansierad av Eli Lilly 
[20].  Studien utförd i Venezuela finansierades av den venezuelanske regeringen [12]. 
Den svenska studien finansierades av Stockholms läns landsting och karolinska 
institutet [10]. Den kinesiska studien finansierades av statliga bidrag [15]. Övriga fyra 
studier redovisar inte hur studierna är finansierade [7,11,14,21]. Inget samband mellan 
studiefinansiär och studieresultat kunde identifieras och därmed viktades finansieringen 
neutralt i analysen. 
 
 
Jämförelse med andra studier 
Att klozapin har större metabol påverkan än olanzapin överensstämmer med andra 
tillgängliga studier, exempelvis en studie som granskade artiklar utkomna mellan 2005 
och 2015 och kommer fram till att högst prevalens av metabolt syndrom återfinns hos 
klozapinmedicinerade (51.9 %) och näst högst prevalens hos olanzapinmedicinerade 
(28.2 %). Artikelförfattarna påpekar dock att olanzapin bidrar allra mest till en 
försämring av lipider och kolesterol [22].  
 
I en metaanalys söktes flera databaser igenom med ämnesrelevanta sökord. En manuell 
sökning gjordes också efter referenser ur referenslistorna i sökträffarna. Resultatet 
visade att prevalensen av metabolt syndrom var allra högst för klozapin efter att ha 
analyserat 198 studier som tillsammans hade studerat 52 768 personer. Näst högst 
prevalens av metabolt syndrom fanns hos olanzapinmedicinerade [23]. I annan studie 
undersöktes prevalensen av biverkningar orsakade av antipsykotika. 53 artiklar som 
hittades i tre olika databaser undersöktes. I studien visades att klozapin hade signifikanta 
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negativa metabola biverkningar medan olanzapin var associerat med signifikant 
viktuppgång [24]. 
 
Det går inte i den här studien att säga vilket av klozapin och olanzapin som bidrar mest 
till ett förhöjt blodtryck, central obesitas, förhöjda nivåer av fasteglukos eller minskat 
HDL. Däremot avseende triglycerider så verkar klozapin orsaka störst negativ effekt. Sett 
då till helheten bidrar klozapin mer till det metabola syndromet än vad olanzapin gör. 
 
 
Klinisk betydelse  
Vad gäller klinisk behandling med klozapin eller olanzapin är det naturligtvis bra om 
förskrivare är medvetna om att klozapin troligtvis har större metabola konsekvenser och 
kan väga in det i läkemedelsvalet till patienten. Det ligger i sakens natur att alla inte går 
att behandla med olanzapin, vissa kommer att behöva behandlas med klozapin, tack vare 
dess högre effektivitet vid svårare psykotiska besvär [1]. Om valet står mellan dessa två 
preparat bör olanzapin övervägas som förstahandsval. Om valet ändå faller på klozapin 
bör patienterna göras medvetna om eventuella metabola påföljder och varsamt följas upp 
avseende dessa parametrar. Med rätt intervention kanske förekomsten av metabolt 
syndrom hos klozapinbehandlade kan minskas. 
 
 
Framtida studier  
Resultaten i den här undersökningen befogar fler och mer omfattande kliniska studier 
bedrivna över längre tid för att med större säkerhet kunna avgöra huruvida och i så fall 
hur mycket högre risk klozapin egentligen har i jämförelse med olanzapin. Det skulle 
också vara av intresse att ta reda på vilken behandling som är bäst mot de metabola 
symtom som uppstår i samband med neuroleptikabehandling, särskilt avseende klozapin 
och olanzapin. Även forskning inom de biokemiska processer som i grunden orsakar 
dessa metabola besvär vore intressesant, kanske skulle det gå att modifiera substanserna 
för att reducera dessa biverkningar. 
 
  

Slutsats 

Resultaten i den här studien visade att klozapin och olanzapin har lika hög risk för 
biverkningar avseende fyra av fem parametrar (blodtryck, central obesitas, fasteglukos 
och HDL-nivå) i det metabola syndromet. Klozapin visades ha högre risk för 
triglyceridhöjning och har sammantaget högre risk för metabola biverkningar än 
olanzapin. 
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