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Sammanfattning
Introduktion Miljoner människor dör årligen på grund av hjärt- och kärlsjukdomar i 
Europa. Det finns evidens för att hyperlipidemi orsakar kardiovaskulära sjukdomar. De 
kan behandlas med livsstilsförändringar och medicinering. Statiner är förstahandsvalet, 
med ezetimib som eventuell tilläggsbehandling. Ezetimib administreras peroralt och på-
verkar receptorn Niemann-Pick C1-like 1 i enterocyter och hepatocyter, så att mindre ko-
lesterol tas upp och levern istället börjar ta upp mera LDL-kolesterol ur blodet. Enligt sta-
tistik från Socialstyrelsens databas, är förskrivningen av ezetimib större än resiner, samt 
har ökat och gått förbi fibrater. Då Läkemedelsverket publicerade sin rekommendation 
för prevention av kardiovaskulära sjukdomar 2014, begränsade bristen på studier som på-
visat den kliniska effekten av ezetimib på hårda utfallsmått inom hjärt- och kärlsjukdo-
mar möjligheten att rekommendera behandling med ezetimib. Sedan dess har behand-
lingsrekommendationerna från olika organisationer uppdaterats och nya rön publicerats.

Syfte Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur evidensen för tilläggsbehandling 
med ezetimib som tillägg till statiner har utvecklats sedan Läkemedelsverket publicerade 
sin rekommendation för prevention av aterosklerotiska sjukdomar 2014.

Metod Den här litteraturstudien analyserar fem huvudartiklar och använder två bak-
grundsartiklar för diskussionen. Artikelsökningar utfördes med sökverktyget PubMed.

Resultat Studierna visar att det har utförts en dubbelblindad randomiserad placebokon-
trollerad långtidsstudie med kliniska utfallsmått för ezetimib i kombinationsbehandling 
med simvastatin. Utöver den har det utförts randomiserade korttidsstudier på lipidsänk-
ning och säkerhet för ezetimib i kombination med olika statinbehandlingar. Studierna vi-
sar att LDL-kolesterol sjunker till en lägre nivå då ezetimib läggs till statinbehandling. Re-
sultaten på eventuellt förhöjd risk för rabdomyolys vid tilläggsbehandling med ezetimib 
var inte signifikant. Resultaten från långtidsstudien visar att den tilläggseffekt på kliniska 
utfallsmått ezetimib har i kombination med simvastatin är signifikant.  Tilläggseffekten 
som ezetimib tillför statinbehandlingen kan även vara större för vissa patientgrupper.

Diskussion Studier av typen open-label exkluderades för att minska risken för bias. Re-
sultatet från den stora långtidsstudien IMPROVE-IT har betydelse för den teoretiska bak-
grund som stöder korttidsstudier med ezetimib i kombination med andra statiner. De pu-
blicerade sänkningarna i LDL-kolesterol varierade men var jämförbara med både Läke-
medelsverkets rekommendation från 2014 och den stora långtidsstudien. Studierna upp-
visade  inte  signifikanta  ökningar  av  myopati  eller  rabdomyolys  vid  tilläggsbehandling 
med ezetimib. Den kliniska effekten på hjärt-kärlsjukdomar var signifikant och utöver det 
primära utfallsmåttet presenterades ett utfallsmått enligt definitionen av Cholesterol Tre-
atment Trialists (CTT), vilket därmed ökar överförbarheten.

Slutsats En översikt över korttidsstudier har utförts och en stor långtidsstudie har analy-
serats. Det tillägg i efficacy ezetimib tillför statinbehandling var jämförbar med det Läke-
medelsverket refererade i  sin rekommendation 2014.  Evidens för muskuloskeletala bi-
verkningar var inte signifikant i någon av de inkluderade studierna. Den kliniska effekten 
vid tillägg med ezetimib till simvastatin var 2,0 procentenheter minskad Kaplan-Meier 
händelsefrekvens på 7 år för det primära sammansatta utfallsmåttet i den kliniska lång-
tidsstudien IMPROVE-IT. Evidensen för ezetimib som tillägg till statinbehandling har ut-
vecklats tack vare den studien, vilken även har tillfört starkare stöd för LDL-hypotesen.

Nyckelord ezetimib, hyperlipidemi, tilläggsbehandling, statiner, hjärt-kärlsjukdom
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1 Introduktion
Det här examensarbetet handlar om en av läkemedelsbehandlingarna mot hyperlipidemi. 
Samtidigt berörs även hjärt- och kärlsjukdom, samt diabetes mellitus i någon omfattning.

Hjärt-kärlsjukdomar dödar 2,2 miljoner kvinnor och 1,8 miljoner män i Europa per år. [1] 
Evidensen för att hyperlipidemi orsakar kardiovaskulära sjukdomar är stark. Hyperlipide-
mi kan indelas på olika sätt, där ett sätt att göra indelningen är: primär (familjär, ärftlig) 
och  sekundär  (livsstilsbetingad).  Det  finns  olika  enheter  för  att  mäta  lipidnivåer  och 
koppla samman dem med risk för kardiovaskulär sjukdom, dvs: LDL-kolesterol (LDL-C), 
HDL-kolesterol (HDL-C), ApoA1, ApoB, totalkolesterol och triglycerider. Av dessa torde 
LDL-C vara det som flest studier rapporterat. [2]

1.1 Behandling
Rekommendationer för diagnostisering och behandling från European Society of Cardio-
logy (ESC) särskiljer mellan patienter med olika nivåer från låg till mycket hög kardio-
vaskulär risk. Dessa tillsammans med LDL-C-nivåer används för att välja interventions-
strategi. Ett hjälpmedel för riskvärdering är Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE). 
Det ger ett mått på risk för dödsfall av kardiovaskulära orsaker inom 10 år, enligt data in-
samlat i europeiska länder. [1]

Livsstilsförändringar  är en viktig  grund för behandling av hyperlipidemi.  De omfattar 
minskat mättat fettintag och ökat fiberintag i kosten. Kostförändringar har dokumenterat 
sänkande effekt, och mindre intag av mättat fett sänker LDL-C. Likaså är motion en viktig 
komponent i behandlingen, med ökade nivåer HDL-C och minskade triglycerider som ef-
fekt. Läkemedelsbehandling med statiner har väldokumenterad effekt på både lipidnivåer 
och kliniska hårda utfallsmått som dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom och hjärtin-
farkt. [2] Läkemedelsbehandlingen består initialt av statinbehandling i många fall [3], och 
det finns även andra läkemedel som verkar på lipidnivåerna: fibrater, resiner, PCSK9-
hämmare och ezetimib [2], vilka tas upp nedan och i kapitel 1.1.2 Ezetimib, 1.1.3 Behand-
ling  i  samhället,  och  1.1.4 Behandlingsrekommendationer.  Statiner  kallas  även  HMG-
CoA-reduktasinhibitorer,  eftersom deras verkningsmekanism är inhibering av enzymet 
HMG-CoA-reduktas i hepatocyterna, vilket leder till minskad produktion av kolesterol. 
Det är framför allt sänkningen av LDL-C som har klinisk evidens för minskad kardio-
vaskulär dödlighet. Som surrogatmått har LDL-C också viss evidens vid sekundärpreven-
tion. [4] Av de statiner som används i Sverige, kan nämnas att rosuvastatin, atorvastatin 
och simvastatin har högst potens, i fallande ordningsföljd. Patentet har gått ut för ator-
vastatin och simvastatin. [2] Det finns även generika för rosuvastatin [5]. Förstahandsre-
kommendationen vid statinbehandling i Västerbottens län är atorvastatin och vid eventu-
ellt byte till vattenlöslig statin på grund av biverkningar anges rosuvastatin och pravasta-
tin som alternativ [3]. Biverkningsprofilen för statiner omfattar förhöjda levervärden och 
muskelbesvär, vilka är vanliga men inte har påvisats i kliniska studier. Kreatinkinas (CK) 
är en ospecifik markör som används vid diagnostisering av rabdomyolys, vilket är en säll-
synt men farlig muskelatrofi. [2] Fibrater minskar triglyceriderna och LDL-C samt ökar 
HDL-C genom inverkan på kärnreceptorn PPARα [4]. Enligt en systematisk översikt och 
meta-analys från 2010 har fibrater effekt på kardiovaskulära händelser men inte effekt på 
mortalitet [6]. Biverkningar av statiner och fibrater inkluderar en sällsynt, men allvarlig 
muskelbiverkning, som i mild form kallas myostit. I svår form kallas det rabdomyolys och 
orsakar myoglobinuri, vilket kan orsaka akut njursvikt. [2, 4] Resiner bryter det enterohe-
patiska kretsloppet genom att binda gallsyror. Därigenom minskar upptaget av LDL-C. 
Gastrointestinala biverkningar är ett vanligt problem med resiner. [4] PCSK9-hämmare 
är biologiska läkemedel,  vars verkningsmekanism gör att levern tar upp mera LDL-C. 
PCSK9-hämmare är antikroppar som binder till proteinet PCSK9, vilket leder till sänkt 
LDL-C. [2] Ezetimib minskar upptaget av kolesterol, men utan de problem med gastroin-
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testinala biverkningar som är vanliga vid behandling med resiner. [4] Om målvärden för 
LDL-C-nivåer inte uppnås, kan ezetimib rekommenderas som tilläggsbehandling till stati-
ner [7, 8].

1.1.1 Teoretisk bakgrund

Statinbehandling av hyperlipidemi bygger på en teoretisk bakgrund, som sammanfattat 
innebär någondera av två hypoteser. Den ena går ut på att de kliniska hårda effekterna på 
hjärt- och kärlsjukdomar beror på att statiner har andra effekter utöver sänkning av LDL-
C. Den har kallats statinhypotesen. Den andra går ut på att det enbart är sänkningen av 
LDL-C som står bakom den kliniska effekten. Den har kallats LDL-hypotesen. [9] Noll 
LDL-hypotesen [10] kan sammanfattats som en extrapolering av LDL-hypotesen, och är i 
vissa avseenden även ett högre taxonomiskt begrepp. Enligt den skulle vidare sänkning av 
LDL-C mot noll leda till motsvarande större kliniska effekter på hjärt-kärlsjukdomar [10].

1.1.2 Ezetimib

Kort beskrivet påverkar ezetimib receptorn Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) på den ex-
ponerade ytan av enterocyter och hepatocyter, så att mindre kolesterol tas upp och mera 
utsöndras. En mera utförlig beskrivning följer. Ungefär ¼ av kolesterolet i tarmen tas 
upp via mag-tarmkanalen, medan ¾ kommer från gallan. Kolesterol tas upp i tolvfinger-
tarmen,  duodenum, och en del av tomtarmen,  jejunum, där kolesterol binder till en yta 
som känner av steroler på proteinet NPC1L1. Det för med sig kolesterol från cellmembra-
net i vesikler som transporteras av myosin till en speciell endosom, där NPC1L1 lagras för 
återanvändning. Det är inte exakt känt hur ezetimib stör den här processen, men en av 
flera teorier är att ezetimib orsakar en konfigurationsändring i NPC1L1, vilket hindrar ko-
lesterol från att binda till enterocyternas membran. [11] Vidare hämmar ezetimib även 
NPC1L1 i hepatocyterna, vilka normalt tar upp kolesterol ur gallan. Då utsöndras koleste-
rol  med gallan och tas inte heller  upp i  det  enterohepatiska kretsloppet,  där ezetimib 
hämmar NPC1L1 i enterocyterna. [12] Ca 80 % av det ezetimib som tagits upp utsöndras 
den vägen och hämmar även NPC1L1 då det når enterocyterna [13]. När kolesterolet i le-
vern minskar, reglerar den upp antalet LDL-receptorer och därmed börjar levern ta upp 
mera LDL-C ur blodet. Ezetimib är en mycket hydrofob substans, men tas upp snabbt ge-
nom mag-tarmkanalen och cirkulerar i det enterohepatiska kretsloppet och har därför en 
relativt lång halveringstid.  Ezetimib katalyseras inte av cytokrom P450-systemet,  utan 
glukuronideras i levern och tunntarmen till den aktiva metaboliten ezetimib-glukuronid. 
Det innebär även att ezetimib har få P450-relaterade interaktioner. [11]

Ezetrol är marknadsnamnet på ezetimib av Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB [14, 15]. 
Samma företag producerar även en kombinationstablett som innehåller simvastatin och 
ezetimib med marknadsnamnet Inegy [16]. Vid jämförelse av kolumnerna ezetimib samt 
ezetimib och statiner i Tabell 1, framgår det att kombinationstabletterna började förskri-
vas ungefär efter 2011, medan ezetimib fortfarande till stor del förskrevs som separat lä-
kemedelsformulering från statinbehandlingen till och med år 2016 [17]. Frågan är huruvi-
da det finns någon evidens för den kliniska praxisen att administrera ezetimib och statin i 
separata läkemedelsformuleringar. De två studierna publicerade av Bays et al 2017 visar 
att den kliniska effekten på effektmått som lipidsänkning mätt på LDL-C är likvärdig för 
såväl koadministrerade tabletter som för kombinationstabletter innehållande de två läke-
medelssubstanserna ezetimib och atorvastatin i så kallade fixed-dose combinations (FDC) 
[18]. I och med den studien finns det evidens för praxisen att administrera ezetimib och 
statin i separata läkemedelsformuleringar. Detta kan ha betydelse vid förskrivning av eze-
timib i andra kombinationer än med simvastatin, till exempel i kombinationsbehandling 
med atorvastatin.
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1.1.3 Behandling i samhället

Användningen av läkemedel som används för behandling av hyperlipidemi i det svenska 
samhället beskrivs här med hjälp av statistik från Socialstyrelsens databas över antal ut-
hämtade recept,  presenterade i  Tabell 1.  Tabellen visar att behandling med statiner är 
mycket vanligare än de andra läkemedlen, varför de inte har ritats i diagrammet. Figur 1 
visar att ezetimib är vanligare än fibrater och resiner. Vidare framgår det att behandling-
en med ezetimib har ökat och behandlingen med fibrater har minskat. De små föränd-
ringarna framgår ur Tabell 1. Den visar att behandlingen med nikotinsyrabaserade läke-
medel tog slut ungefär år 2012. Det framgår också att behandlingen med PCSK9-hämma-
ren evolocumab är mycket liten [19], trots att läkemedlet är subventionerat i vissa special-
fall, dvs efter hjärtinfarkt med LDL-C ≥4,0 mmol/l vid högsta möjliga dos ezetimib + sta-
tinbehandling, eller vid homozygot primär hyperkolesterolemi, som ett tredje tillägg till 
de två läkemedlen [20, 21].
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Figur 1: Antal uthämtade recept på lipidsänkande läkemedel per 1000 invå-
nare enligt statistik från Socialstyrelsens databas, omarbetad från [19].

Tabell 1: Antal uthämtade recept på lipidsänkande läkemedel, omarbetad från [19].

Antal uthämtade recept per 1000 invånare enligt statistik från Socialstyrelsens databas.

1.1.4 Behandlingsrekommendationer

Utgångspunkten för den här litteraturstudien är att behandlingsrekommendationen för 
förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom från Läkemedelsverket är från 2014. 
Det som begränsade rekommendationen av ezetimib (EZE) som tillägg till statinbehand-
ling var bristen på kliniska studier som påvisat de kliniska effekterna av ezetimib på hårda 
utfallsmått inom hjärt-kärlsjukdom [22]. Sedan dess har nya rön gjorts gällande ezetimib 
[23]. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) sammanfattade översiktsartiklar 
under 2012, gällande statinbehandling av hyperlipidemi, men konstaterade att det då inte 
ännu hade gjorts studier där de kliniska effekterna av ezetimib på kardiovaskulära sjuk-
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År Statiner Ezetimib Ezetimib och statiner Fibrater Resiner Nikotinsyra och derivat Evolocumab Alirokumab

2006 262,51 5,20 0 5,80 3,01 0,12 0 0

2007 294,63 7,23 0 5,49 3,08 0,13 0 0
2008 327,65 8,05 0 5,13 3,14 0,10 0 0

2009 350,25 8,06 0 4,80 3,20 0,14 0 0

2010 363,28 8,16 0 4,42 3,19 0,26 0 0
2011 364,89 8,16 0,07 4,05 3,22 0,23 0 0

2012 368,68 8,27 0,25 3,81 3,27 0,19 0 0

2013 370,42 8,46 0,33 3,68 3,15 0,01 0 0
2014 374,31 8,56 0,33 3,51 3,13 0 0 0

2015 388,97 9,52 0,33 3,31 3,09 0 0 0

2016 403,80 11,47 0,35 3,09 3,19 0 0,04 0



domar visats [24, 251]. De senaste rekommendationerna för sänkning av blodfetter i Väs-
terbottens läns landsting (VLL) 2018 är baserade på European Society of Cardiology och 
European Atherosclerosis Society (ESC/EAS)-rekommendationerna från 2016 samt Soci-
alstyrelsens riktlinjer [1, 3]. Sedan dess har ESC publicerat riktlinjer för perifera arteriella 
sjukdomar 2017 [26], vilka inte har refererats till i behandlingsrekommendationerna av 
VLL [3].

VLL:s rekommendation för lipidsänkande läkemedel [3] kan väcka frågan om en annan 
typ av läkemedel, PCSK9-hämmare, har potential att användas för alla som har sekundär 
hyperlipidemi. Två PCSK9-hämmare listas i FASS som godkända läkemedel i Sverige: ali-
rokumab och evolokumab [20, 21]. Enligt en Cochrane-översikt på 20 studier, vilka sam-
manlagt omfattar 67 237 deltagare, drar författarna slutsatsen att PCSK9-hämmare inte 
påverkar dödligheten eller åtminstone i synnerligen liten grad [27]. En medellång studie 
som utförts på evolokumab kunde inte heller bevisa att dödligheten minskar på grund av 
evolokumab, även om det minskar risken för hjärtinfarkt [28]. Den värderades vara för 
kort av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Delvis på grund av bristen på 
någon långtidsstudie och delvis pga PCSK9-hämmarnas höga pris kan de inte förskrivas i 
större utsträckning enligt beslut av TLV. Däremot kräver TLV att statinbehandling med 
ezetimib som tilläggsbehandling först prövas.  Läkemedlen i  gruppen PCSK9-hämmare 
når därmed inte de stora populationer som kan ha nytta av dem. [7, 8] Därav följer beslu-
tet att inte studera PCSK9-hämmare i den här studien. Den kombinationsbehandling som 
subventioneras av landstingen enligt beslut av TLV i första hand omfattar statinbehand-
ling, och ezetimib nämns som möjligt tillägg [7, 8]. Eftersom den här studien  handlar om 
folksjukdomar, fokuserar den på ezetimib som tilläggsbehandling till statiner.

2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vilka rön gällande tillägg av ezetimib till statinbe-
handling vid hyperlipidemi det har publicerats sedan Läkemedelsverket publicerade sin 
rekommendation för prevention av kardiovaskulära sjukdomar 2014, för att ta reda på 
hur evidensen för tilläggsbehandlingen har utvecklats.

De frågeställningar denna översikt har som målsättning att besvara är:

1. Vilken efficacy2 har kombinationsbehandling med ezetimib/statin,  i  förhållande 
till statin i monoterapi, på sänkningen av LDL-C för följande statiner: atorvastatin 
och simvastatin?

2. Vilken skillnad i klinisk effekt på hjärt-kärlsjukdomar har kombinationsbehand-
ling med ezetimib/simvastatin i förhållande till simvastatin i monoterapi?

3. Vilken  evidens  för  muskuloskeletala  biverkningar  har  kombinationsbehandling 
med ezetimib/statin för följande statiner: simvastatin och rosuvastatin?

1 Här refereras till en svensk publikation som sammanfattar en engelskspråkig artikel. Normalt  
hänvisas företrädesvis till originalkällan, men i det här fallet gås inte på djupet i själva innehål-
let i sammanfattningen, utan fokus ligger på vad svenska myndigheter har rapporterat, så där-
för är denna referens till den svenska sammanfattningen befogad.

2 I kontexten kliniska prövningar definieras ordet efficacy som den effekt en substans har i just  
kliniska prövningar, i motsats till den kliniska effekt substansen har då den används i prakti-
ken [29].
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3 Metod
Denna  översikt  utgick  ifrån  föresatsen  att  undersöka  om  den  kliniska  evidensen  för 
tilläggsbehandling med ezetimib har utvecklats sedan Läkemedelsverkets behandlingsre-
kommendation; Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel, publi-
cerades år 2014 [22]. Arbetet utfördes i form av en litteraturstudie.

Sökningar utfördes i första hand med PubMed3 under 2018-01-24 till 2018-02-18. Sök-
ningarna i PubMed är presenterade i Tabell 3 och de valda referenserna är de artiklar som 
presenteras i resultatdelen. Vidare användes Cochrane Library4 för att hitta kliniska studi-
er och systematiska översiktsartiklar över kliniska studier för bakgrundsinformation och 
inledning. Google Scholar5 användes för att ge uppslag i planeringsfasen av litteraturstu-
dien. Även Diva-portalen6 användes för att hitta publikationer som producerats, för att 
undvika överlappningar. 

För att bestämma vilka statiner som skulle inkluderas i sökningar på kombinationsbe-
handling med ezetimib, hämtades statistik ur Socialstyrelsens databas. De olika statiner 
som Socialstyrelsen har samlat statistik över är listade i Tabell 2. Figur 2 visar att simvas-
tatin (SIM) och atorvastatin (ATOR) förskrivs mycket oftare än de andra statinerna i Sve-
rige. De mindre värdena är lättare att se i Tabell 2. Av den framgår det att rosuvastatin 
(RSV) och pravastatin förskrivs i viss mån, medan fluvastatin har minskat till en bråkdel 
under tio år och förskrevs i ringa grad år 2016, samt att lovastatin i praktiken inte för-
skrivs i Sverige. [30] Härav konstaterades att följande statiner förskrivs i Sverige och där-
med gjordes sökningar med sökord för att hitta studier som inkluderat dessa läkemedels-
substanser och ezetimib: simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin.
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Figur 2: Antal uthämtade recept på statiner per 1000 invånare enligt statistik från Socialstyrelsens databas, 
omarbetad från [30].

3 PubMed: www.pubmed.com
4 Cochrane Library: www.cochranelibrary.com
5 Google Scholar: scholar.google.com
6 Diva-portalen vid Umeå universitet: umu.diva-portal.org

5



Tabell 2: Antal uthämtade recept på statiner per 1000 invånare enligt statistik från Socialstyrelsens databas, 
omarbetad från [30].

Urvalskriterier som utgjorde grunden för sökningarna var: Randomiserade kliniska studi-
er över behandling av hyperlipidemi med ezetimib i kombination med någon av statiner-
na simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, eller pravastatin. Sökningar på dessa statiner 
valdes eftersom de tydligt förskrevs i Sverige upp till år 2016 enligt Tabell 2. Inga studier 
som uppfyllde alla kriterier kunde inkluderas för pravastatin med tillägg av ezetimib, vil-
ket ledde till att studier på ezetimib i kombination med pravastatin inte har studerats i 
den här uppsatsen.  För att besvara frågeställning 1, var ett kriterium ezetimib i kombina-
tion med atorvastatin eller simvastatin. För att besvara frågeställning 2, var ett kriterium 
kliniska utfallsmått över lång tid för ezetimib i kombination med simvastatin. För att be-
svara frågeställning 3, var ett kriterium ezetimib i kombination med rosuvastatin eller 
simvastatin. De initiala sökningarna hade visat att studier kunde finnas för ovansående 
kombinationer av statiner med ezetimib.

Sökord som användes omfattade: ezetimib, ezetimibe, simvastatin, atorvastatin, rosuvas-
tatin, och pravastatin. MeSH-rubrikerna omfattade: Ezetimibe, Hydroxymethylglutaryl-
CoA Reductase Inhibitors, Simvastatin, Atorvastatin Calcium, Rosuvastatin Calcium, Pra-
vastatin, Double-Blind Method, och ”Ezetimibe, Simvastatin Drug Combination”. Urvals-
kriterier för artiklar som valdes ur sökresultaten presenteras i Tabell 4. Dessa kriterier an-
vändes både som grund för PubMed-sökningar och val ur referenslistor. Inga relevanta 
artiklar hittades för läkemedelssubstansen pravastatin, så den läkemedelssubstansen ute-
slöts ur den här uppsatsen. En av studierna var en stor långtidsstudie och ledde till publi-
cering av flera artiklar. Två prespecificerade subgruppsanalyser av studien fanns därmed 
beskrivna noggrannare i en senare artikel av delvis samma författargrupp [31]. Därför in-
kluderades denna artikel med två prespecificerade subgruppsanalyser i den här uppsat-
sens resultatdel.

Studier av typen open-label exkluderades i denna litteraturstudie för att minska risken för 
att inkludera studier, vars resultat påverkats av bias. Sådan bias som kan orsakas av öp-
pen studiedesign omfattar:  deltagare kan ha större tendens att  lämna studien eller ha 
sämre följsamhet om de tror sig höra till placebogruppen [32], eller administratörer kan 
använda mindre resurser på att rapportera från kontrollgruppen [32, 33]. Därför exklude-
rades studier av öppen studiedesign i urvalet av artiklar till resultatdelen i den här littera-
turstudien.

För att få med studier som kan ha exkluderats av för snäva databassökningar utfördes fri-
textsökningar,  och referenslistor  till  behandlingsrekommendationer  granskades  för  att 
finna flera studier att inkludera.  Giugliano et al [31] och Robinson et al [34] är studier 
som hittades med dessa metoder. För att underbygga samband och förklara bakgrund i  
diskussionsdelen,  presenteras  även  två  bakgrundsartiklar  kortfattat.  Dessa  två  bak-
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År Simvastatin Atorvastatin Rosuvastatin Pravastatin Fluvastatin Lovastatin
2006 205,98 39,83 3,53 10,86 2,31 0
2007 235,79 41,37 5,28 10,09 2,10 0
2008 266,02 43,36 7,01 9,37 1,89 0
2009 294,63 37,42 8,80 8,45 0,95 0
2010 310,91 34,30 10,24 7,58 0,25 0
2011 309,22 36,67 11,55 7,28 0,16 0
2012 304,47 44,61 12,55 6,93 0,12 0
2013 285,03 65,64 13,24 6,43 0,09 0
2014 262,89 91,14 14,11 6,10 0,08 0
2015 243,88 123,40 15,68 5,94 0,07 0
2016 222,56 157,81 17,70 5,66 0,07 0



grundsartiklar har inte inkluderas i resultattabellen över efficacy och klinisk effekt i de 
olika randomiserade kliniska studierna utan stöder endast diskussionen: Liao et al [35] 
och Mikhailidis et al [36]. Utöver dessa artiklar används även Läkemedelsverkets rekom-
mendation för prevention av kardiovaskulära sjukdomar från 2014 för att jämföra med i 
diskussionsdelen. Den sattes i kontext jämfört med andra behandlingsrekommendationer 
redan i inledningen. Sammanlagt valdes fem huvudartiklar. Dessa är presenterade i kapi-
tel 4 Resultat.

Tabell 3. Databassökningar utförda i PubMed.

Datum Sökterm Begränsningar Antal 
träffar

Valda re-
ferenser

20180214 "ezetimibe"[MeSH Terms] AND 
("atorvastatin calcium"[MeSH 
Terms] OR "atorvastatin"[tiab])

Clinical Trial.
Från datumet 
2014-06-24.
På engelska, 
svenska, tyska.

32 Hougaard 
et al [37]

20180216 ("ezetimibe"[MeSH Terms] OR 
"ezetimibe"[tiab]) AND ("Hydroxy-
methylglutaryl-CoA Reductase Inhi-
bitors"[Mesh] OR 
"simvastatin"[MeSH Terms] OR 
"simvastatin"[tiab] OR "atorvasta-
tin calcium"[MeSH Terms] OR 
"atorvastatin"[tiab] OR "rosuvasta-
tin calcium"[MeSH Terms] OR 
"rosuvastatin"[tiab] OR "pravasta-
tin"[MeSH Terms] OR "pravasta-
tin"[tiab]) AND "Double-Blind Met-
hod"[MeSH Terms]

Clinical Trial.
Från datumet 
2014-06-24.
På engelska, 
svenska, tyska.

41 Cannon et 
al [23], 
Yang et al 
[38]

Tabell 4: Urvalskriterier för inklusion och exklusion av publicerade studier.
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Inklusionskriterier
Randomiserade kontrollerade studier
Dubbelblindade studier
Studier på människor

Exklusionskriterier
Djurstudier exkluderades.
Observationsstudier och samhällsinterventioner exkluderades.
Studier av typen open-label exkluderades.

Studier med färre än 50 randomiserade deltagare exkluderades.

Granskade artiklar, peer-review

Reviewartiklar och icke-prespecificerade subgruppsanalyser (post-hoc) exkluderades.

Artiklar publicerade i tidskrifter som saknade granskning, peer-review, exkluderades.



4 Resultat
Resultat från de inkluderade studierna har sammanfattats i detta kapitel. Först presente-
ras studiernas kvalitetsparametrar och ingångskriterier översiktligt för alla de inkludera-
de studierna. Efter det presenteras var och en studie i form av referat, i ordningsföljd från 
studien med flest till den med minst antal randomiserade deltagare. Vidare efter det följer 
en sammanfattning av studiernas utfall som helhet, med resultatmått presenterade i ta-
beller. Sist följer korta sammanfattningar av bakgrundsartiklar, vilka använts i den här 
uppsatsen för att förklara samband i diskussionsdelen.

4.1 Översikt över de inkluderade studierna
Här presenteras de olika studierna i tabeller och förklaras i form av övergripande sam-
manfattningar.

Kvalitetsparametrar

Kvalitetsparametrar för de studier som valdes ut av sökresultaten är sammanfattade i det-
ta kapitel. De utvalda studierna var av varierande storlek, från 18 144 ner till 87 deltagare. 
IMPROVE-IT var störst, med 18 144 deltagare, medan LAPLACE-2 hade 2067 deltagare, 
studien av Yang et al hade 245 och OCTIVUS 87 deltagare. Endast OCTIVUS var av typen 
singelcenter,  medan alla de andra studierna var multicenterstudier.  Alla studierna var 
dubbelblindade, och IMPROVE-IT använde dessutom dubbeldummy7 för att utföra blind-
ningen. Studiedesignerna var parallellgrupps- och faktoriell8 design. Studiernas längd va-
rierade från sju år ner till åtta veckor. Sju år: IMPROVE-IT, ett år: OCTIVUS, LAPLACE-
2: 12 veckor, åtta veckor: studien av Yang et al. Studierna finansierades framförallt av oli-
ka  läkemedelsbolag,  utom  OCTIVUS,  som finansierades  av  danska  Hjerteforeningen9. 
[23, 34, 37, 38]

Baslinjen

Baslinjen för de studier som valdes ut av sökresultaten är presenterade nedan i Figur 3 
och Tabell 5. Vissa av de värden som angivits för baslinjen angavs endast med amerikans-
ka enheter och har omräknats i den här uppsatsen. Värden på LDL-C angivna i mg/dl, har 
omräknats  till  mmol/l  genom multiplicering  med konverteringsfaktorn  0,02586 [39]. 
Stapeldiagrammet i Figur 3 visar LDL-C för de olika studiearmarna vid baslinjen i de oli-
ka studierna. Färgkodningen av studiearmarna är inte nödvändig för förståelsen av Fi-
gur 3, men de studiearmar som har en tilläggsbehandling med ezetimib har färgats i en 
ljusare blå färg, medan de med endast en statin och placebo har färgats i en mörkare blå 
färg.

Baslinjen definierades på olika sätt i de inkluderade studierna. I studien LAPLACE-2 mät-
tes LDL-C-nivåerna för baslinjen efter en inkörningsperiod med statinbehandling, tills li-
pidnivåerna stabiliserats [34]. I studien av Yang et al mättes LDL-C-nivåerna för baslin-
jen efter en inkörningsperiod utan statinbehandling [38]. I studien OCTIVUS inkludera-
des patienter som var obehandlade med lipidsänkande läkemedel [37]. I studien IMPRO-
VE-IT var tidigare lipidsänkande behandling tillåten och deltagarna stratifierades för tidi-
gare lipidbehandling vid randomiseringen [23].

7 Dubbeldummy innebär att båda studiearmarna har någon typ av placebo, till exempel aktiv ta-
blett och placeboinjektion i ena studiearmen vs placebotablett och aktiv injektion i andra studi-
earmen.

8 Faktoriell design innebär att studien har flera studiearmar där man jämför olika läkemedel 
och/eller läkemedelskombinationer.

9 Danska Hjerteforeningen: hjerteforeningen.dk
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Figur 3:  Baslinjen för de utvalda studierna, omarbetad från respektive studie: Cannon et al: IMPROVE-IT 
[23], Robinson et al: LAPLACE-2 [34, 40], Yang et al [38], Hougaard et al: OCTIVUS [37].

Förklaring: EZE10: ezetimib 10 mg dagligen, ATOR: atorvastatin, SIM: simvastatin, RSV: rosuvastatin, p2v: 
placeboinjektion med 2 veckors mellanrum, p1m: placeboinjektion 1 gång/månad.

Tabell 5: Baslinjen för de utvalda studierna, omarbetad från respektive studie: Can-
non et al: IMPROVE-IT [23], Robinson et al: LAPLACE-2 [34, 40], Yang et al [38], Hou-
gaard et al: OCTIVUS [37].

Förklaring: EZE10: ezetimib 10 mg dagligen, ATOR: atorvastatin, SIM: simvastatin, RSV: 
rosuvastatin, SD: standardavvikelse för LDL-C (mg/dl) respektive (mmol/l), p2v: placeboin-
jektion med 2 veckors mellanrum, p1m: placeboinjektion 1 gång/månad.

* Dessa värden har räknats om i den här uppsatsen utom för OCTIVUS, från respektive arti -
kels värden i mg/dl till mmol/l, genom multiplicering med 0,02586 [39]. LDL-C vid baslin-
jen publicerades med enheten mmol/l för OCTIVUS [37].
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Studie Läkemedel dos (mg) LDL-C (mg/dl) SD SD
IMPROVE-IT SIM40 93,8 - 2,43

SIM40/EZE10 93,8 - 2,43
LAPLACE-2 ATOR10 stabiliserad 123,0 46,6 3,18

ATOR10/EZE10/p2v 126,8 49,6 3,28
ATOR10 stabiliserad 123,7 47,9 3,20
ATOR10/EZE10/p1m 119,3 28,1 3,09
ATOR80 stabiliserad 100,3 36,2 2,59
ATOR80/EZE10/p2v 98,7 34,0 2,55
ATOR80 stabiliserad 94,7 31,9 2,45
ATOR80/EZE10/p1m 92,3 19,3 2,39

Yang et al RSV5 157 - 4,06
RSV5/EZE10 157 - 4,06
RSV10 156 - 4,03
RSV10/EZE10 149 - 3,85
RSV20 150 - 3,88
RSV20/EZE10 148 - 3,83

OCTIVUS ATOR80 - - 4,1 0,9
ATOR80/EZE10 - - 3,7 0,7

LDL-C (mmol/l)*



4.2 IMPROVE-IT
IMPROVE-IT hade 18 144 deltagare och undersökte den kliniska effekten av simvastatin i 
kombination med ezetimib jämfört med simvastatin i kombination med placebo. Studien 
finansierades av Merck Co Inc. Forskarna har publicerat flera artiklar om studien, av vilka 
två valdes ut och inkluderades här. Följande artikel av de två, var den första publicerade 
artikeln över studien [23]:

Cannon et al 2015 Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes 
[23].

Metod

Denna dubbelblindade randomiserade placebokontrollerade multicenterstudie inkludera-
de 18 144 deltagare av båda könen i ålder över 50 år, och pågick i ca 7 år. Studien utfördes 
i 39 länder, på 1147 olika center. Inklusionskriterierna kan summeras till att deltagarna 
var patienter som hade haft en koronar händelse, vilken hade lett till sjukhusinläggning 
under de senaste tio dagarna. Patienter med lipidsänkande medicinering inkluderades, 
om den bestod av någondera av följande läkemedelsbehandlingar i monoterapi: simvasta-
tin i mindre dos än eller lika med 40 mg eller atorvastatin i mindre dos än 40 mg. Patien-
terna stratifierades i olika grupper och randomiserades för behandling med antingen sim-
vastatin 40 mg och ezetimib 10 mg (simvastatin/ezetimib), eller simvastatin 40 mg och 
placebo (simvastatin/placebo). Läkemedelsbehandlingen var dynamisk, så att dosdubble-
ring gjordes beroende på icke uppnått målvärde av LDL-C som första åtgärd, och om det 
inte hjälpte byttes till effektivare behandling och studien avbröts för ifrågavarande pati-
ent. [23] En översikt över kvalitetsparametrar för studien var även sammanfattade till-
sammans med de andra inkluderade studierna i kapitel 4.1 Översikt över de inkluderade
studierna.

Studiepopulation

Efter  ett  år  hade  patienterna  som  behandlades  med  simvastatin/ezetimib  LDL-C 
1,4 mmol/l  i  medeltal,  medan  LDL-C  för  patienterna  som  behandlades  med 
simvastatin/placebo var 1,8 mmol/l i  medeltal (p<0,001),  vilket  innebar att  tilläggsbe-
handlingen med ezetimib resulterade i 24 % sänkning av LDL-C utöver simvastatinbe-
handlingen. Av patienterna hade 27 % diabetes mellitus och 34 % hade redan statinbe-
handling innan studien började. Patienterna var 64 år gamla i medeltal och ca 42 % av pa-
tienterna avbröt studien efter mediantiden 6 år. Ungefär lika många avbröt deltagande i 
studien i de två randomiserade grupperna, vilket även inkluderar dem som inte gick att 
nå under uppföljningen eller som tog tillbaka sitt samtycke.  [23]

Resultat

Studien resulterade i både kliniska utfallsmått och utfallsmått för efficacy. Utvalda mått 
på efficacy är sammanfattade i Tabell 10. Följande medelvärden för surrogatmåttet LDL-
C presenterades efter 1 år: simvastatin/placebo 69,9 mg/dl, konverterat i den här studien 
till 1,81 mmol/l; simvastatin/ezetimib 53,2 mg/dl, här konverterat till 1,38 mmol/l. [23] 
Skillnaden mellan studiearmarnas sänkningar i LDL-C i förhållande till baslinjen beräk-
nades  här  till:  17,80 procentenheter  efter  1  år.  Eftersom LDL-C-värden  var  angivna  i 
mg/dl, har de räknats om här till mmol/l genom att multiplicera med konverteringsfak-
torn 0,02586 [39].

Studien hade sammanfattade kliniska utfallsmått, av vilka det primära var ett sammanfat-
tat utfallsmått baserat på flera effektmått: dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom, koro-
nar revaskularisering på kort varsel, sjukhusinläggning på grund av instabil kärlkramp, 
hjärtinfarkt eller stroke som inte ledde till  dödsfall.  Studien hade också tre sekundära 
sammanfattade utfallsmått. Det första  hade effektmåtten: dödsfall, stroke som inte ledde 
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till dödsfall, primär kardiovaskulär händelse. Det andra hade effektmåtten: dödsfall som 
orsakats av hjärt-kärlsjukdom, koronar revaskularisering på kort varsel, hjärtinfarkt som 
inte ledde till dödsfall. Det tredje hade effektmåtten: dödsfall på grund av hjärt-kärlsjuk-
dom, koronar revaskularisering, sjukhusinläggning på grund av instabil kärlkramp, hjärt-
infarkt eller stroke som inte ledde till dödsfall. De koronara revaskulariseringarna räkna-
des endast om de utfördes mera än 29 dagar efter att patienterna hade randomiserats. 
[23] Resultaten på de kliniska utfallsmåtten är sammanfattade i Tabell 9.

Subgruppsanalys

Nedanstående artikel var den andra av de två artiklarna om IMPROVE-IT, vilka har in-
kluderats i den här uppsatsen. I den artikeln presenteras två av subgrupperna som speci-
ficerats på förhand i studien IMPROVE-IT. I artikeln analyserades 4933 deltagare med 
diabetes (27 % av alla deltagare) i förhållande till icke-diabetespatienter och äldre patien-
ter (≥75 år) i förhållande till yngre. [31]

Giugliano et al 2017  Benefit of Adding Ezetimibe to Statin Therapy on Cardiovascular  
Outcomes and Safety in Patients With vs. Without Diabetes: Results from IMPROVE-IT 
[31].

Patienter med och utan diabetes  mellitus  i  IMPROVE-IT var inte en homogen grupp. 
Jämfört med patienter som inte hade diabetes mellitus, hade patienter med diabetes mel-
litus mera sällan icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) akut koronart syndrom (AKS) vid in-
tagning på sjukhus. Däremot hade patienterna med diabetes mellitus oftare haft hjärtin-
farkt och revaskularisering, var oftare kvinnor och något äldre än de som inte hade diabe-
tes mellitus. För dessa värden var signifikansnivån p<0,001. Medianvärdena på LDL-C 
för patienterna utan diabetes mellitus vid baslinjen var 81 mg/dl CI [67, 97], i den här 
uppsatsen konverterat till 2,1 mmol/l CI [1,7; 2,5]. För patienterna med diabetes mellitus 
var  medianvärdena  på  LDL-C  vid  baslinjen  75 mg/dl  CI  [61,  91],  här  omräknat  till 
1,9 mmol/l CI [1,6; 2,4]. Skillnaden vid baslinjen mellan LDL-C-värden i de båda studie-
armarna var signifikant p<0,001. Medianvärdena på C-reaktivt protein (CRP) för de pati-
enter som inte hade diabetes mellitus vid baslinjen var 9,5 mg/l CI [3,9; 26,5]. För patien-
terna som hade diabetes  mellitus  var medianvärdena på CRP 9,7 mg/l CI [4,0; 26,6]. 
Skillnaden mellan studiearmarna var inte signifikant; p=0,740 för CRP. [31] 

Resultaten  av  sänkningarna  i  LDL-C  mellan  grupperna  är  presenterade  i  Tabell 6. 
Tilläggsbehandling med ezetimib gjorde en signifikant skillnad (p=0,03) mellan grupper-
na med diabetes mellitus och utan diabetes mellitus räknat över hela studietiden med ti-
me-weighted average (TWA), men skillnaden var inte signifikant vid mättillfället efter ett 
år (p=0,58). [31] Eftersom LDL-C-värden var angivna i mg/dl, har de här räknats om till 
mmol/l med konverteringsfaktorn 0,02586 [39].

Tabell 6: Skillnader mellan sänkningar i LDL-C mellan studiearmarna, omarbetad från: Giugliano et al: IM-
PROVE-IT [31].

Förklaring: S/E: simvastatin/ezetimib, S/p: simvastatin/placebo, TWA 7 år: medianen av time weighted aver-
age på 7 år. S/E-S/p: skillnad i medianvärden av LDL-C i förhållande till baslinjen, mellan studiearmarna 
simvastatin/ezetimib och simvastatin/placebo. P-värdet avser interaktionseffekten mellan grupperna diabetes 
mellitus och utan diabetes mellitus för LDL-C-sänkningarna simvastatin/placebo vs simvastatin/ezetimib.

* Dessa beräkningar utfördes i den här uppsatsen. LDL-C-värden har här räknats om från mg/dl till mmol/l 
med konverteringsfaktorn 0,02586 [39].

De kliniska utfallsmåtten beräknades för efficacy i artikeln med Kaplan-Meier-analys över 
hela studietiden, 7 år. Resultaten är presenterade i Tabell 7. Tilläggsbehandling med eze-
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Skillnad mellan mediansänkning i LDL-C Efter 1 år (mg/dl) TWA 7 år (mg/dl)
Skillnad S/E-S/p diabetes mellitus 18 17 0,47 0,44

Skillnad S/E-S/p utan diabetes mellitus 17 14 0,44 0,36

p-värde 0,58 0,03

Efter 1 år (mmol/l)* TWA 7 år (mmol/l)*



timib/simvastatin  gjorde  en  signifikant  skillnad  i  förhållande  till  placebo/simvastatin 
mellan grupperna diabetes mellitus och utan diabetes mellitus. Den absoluta skillnaden i 
Kaplan-Meier händelsefrekvens över 7 år mellan studiearmarna för patienter med diabe-
tes mellitus var 5,5 %. Motsvarande absoluta skillnad mellan studiearmarna för patienter 
utan diabetes mellitus var 0,7 %. [31] Respektive hasardkvoter är presenterade i Tabell 7. 

De kliniska säkerhetsmåtten kunde ha uppvisat en signifikant skillnad mellan studiear-
marna SIM/placebo jämfört med SIM/EZE för antingen gruppen med diabetes mellitus 
eller utan diabetes mellitus, men så var inte fallet för något av de kliniska säkerhetsmåt-
ten, utom för hjärnblödning. Antalet fall av stroke på grund av hjärnblödning var  10 fall i 
gruppen SIM/placebo med diabetes mellitus och 23 fall i gruppen SIM/EZE utan diabetes 
mellitus. Skillnaden var signifikant (p=0,023), men författarna ifrågasatte resultatet ef-
tersom p-värdet för interaktionen i den subgruppen inte var signifikant (p=0,092). Sub-
gruppen  som  p-värdet  för  interaktionen  beräknats  på  omfattade  de  fyra  värdena: 
SIM/placebo med diabetes mellitus, SIM/EZE med diabetes mellitus, SIM/placebo utan 
diabetes mellitus, och SIM/EZE utan diabetes mellitus. [31]

Tabell 7: Kaplan-Meier händelser för det primära kliniska utfallsmåttet, över 7 år, omarbetad från: Giugliano 
et al: IMPROVE-IT [31]. 
Kaplan-Meier 7 år primärt kliniskt utfallsmått SIM/placebo SIM/EZE HR nCI uCI p-värde
Diabetes mellitus 45,5% 40,0% 0,85 0,78 0,94

0,023
Utan diabetes mellitus 30,8% 30,2% 0,98 0,91 1,04

Förklaring: SIM: simvastatin, EZE: ezetimib, HR: hazard ratio, nCI och uCI: nedre och övre gränsen för 95 % 
konfidensintervallet [nCI, uCI]. P-värdet avser interaktionseffekten mellan grupperna diabetes mellitus och 
utan diabetes mellitus för Kaplan-Meier-värdena SIM/placebo vs SIM/EZE.

4.3 LAPLACE-2
Robinson et al 2014  Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-in-
tensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia: the  
LAPLACE-2 randomized clinical trial [34, 40].

LAPLACE-2 var en fas 3-studie med syftet att utvärdera effekt och säkerhet för evolocu-
mab i olika kombinationer, men som även omfattade studiearmar med atorvastatin/ezeti-
mib och atorvastatin/placebo. Studien finansierades av Amgen Inc. Kvalitetsparametrar 
för studien är här sammanfattade i  kapitel  4.1 Översikt över de inkluderade studierna. 
Sjukdomarna som omfattades av studien var blandad dyslipidemi och primär hyperkoles-
terolemi. Totalt randomiserades 1899 deltagare i studien, som pågick i 12 veckor. Sverige 
var ett av de 17 länder som representerades med deltagare och studien inkluderade sam-
manlagt 198 center. Deltagarna av båda könen mellan 18 och 80 år gamla inkluderades. 
Studien var en dubbelblindad randomiserad placebokontrollerad multicenterstudie med 
24 studiearmar, av vilka 8 armar omfattade atorvastatin/placebo och atorvastatin/ezeti-
mib i olika doser. Ingångskriterier för dessa två typer av studiearmar är presenterade i Ta-
bell 5.  Andelarna  deltagare  med  diabetes  mellitus  var  16 %.  Kranskärlssjukdom  hade 
23 %, och av deltagarna hade 10 % någon annan aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Innan 
studien började behandlades 70 % av deltagarna med statiner. [34]

Metod
Baslinjen definierades i denna studie inte som provtagningsvärden efter en lipidbehand-
lingsfri inkörningsperiod, utan istället som provtagningsvärden efter en period av lipidbe-
handling till stabilisering av lipidvärden. Detta innebär att baslinjen i denna studie inte är 
jämförbar med de andra studierna i  den sammanfattade Tabell 5.  Inom studien är de 
dock jämförbara sinsemellan. De 8 studiearmarna som presenteras i den här uppsatsen 
baserades på två dosnivåer atorvastatin: 10 och 80 mg/dygn. Dessa kombinerades med 
ezetimib 10 mg/dygn, vilket ger 4 kombinationer. Var och en av dessa 4 kombinerades 
med subkutana injektioner antingen varannan vecka eller en gång i månaden. Samman-
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lagt blir det 8 studiearmar, vilka är presenterade i Tabell 8 med förkortningar enligt mo-
dellen: ATOR10/EZE10/p2v med betydelsen atorvastatin/ezetimib 10 mg/10 mg och pla-
ceboinjektion varannan vecka. Studien var av parallell design, dubbelblindad, och place-
boinjektionerna antyder att studien använde dubbeldummy, men det nämns inte explicit i 
artikeln. [34]

Efficacy och säkerhet
De primära utfallsmåtten var skillnaderna i LDL-C i förhållande till baslinjen. Resultaten 
på sänkningarna i LDL-C-nivåer är sammanfattade i Tabell 8. Säkerhetsmåtten beräkna-
des på intention-to-treat (ITT)-populationen och antal deltagare som avslutade studien i 
förtid har summerats i den här uppsatsen till 28 personer i atorvastatin/placebo-armar 
respektive 28 personer i atorvastatin/ezetimib-armar, för de 8 studiearmar som behand-
las här. Antalet deltagare som avslutade studien i förtid var därmed lika i båda typerna av 
studiearmar. Summorna beräknades på basen av de rapporterade antalet deltagare som 
avslutade studien i förtid för var och en av de 8 här presenterade studiearmarna, enligt 
artikeln.  De vanligaste biverkningarna i  de studiearmarna där deltagarna behandlades 
med aktiv substans ezetimib var: ont i ryggen (3,2 %), muskelspasmer (2,7 %) och huvud-
värk (2,3 %). Andelen biverkningar i studiearmarna med atorvastatin/placebo samman-
lagt (39,2 %) var jämförbar med motsvarande sammanlagda andelen biverkningar i studi-
earmarna med atorvastatin/ezetimib (40,3 %). Studien rapporterade inte gastrointestina-
la biverkningar, rabdomyolys, eller läkemedelsrelaterade biverkningar som helhetsmått. 
[34] Biverkningarna är sammanfattade i Tabell 10.

4.4 Yang et al
Yang et al 2017  Combination Therapy of Rosuvastatin and Ezetimibe in Patients with  
High Cardiovascular Risk [38].

Denna dubbelblindade randomiserade placebokontrollerade multicenterstudie hade 245 
randomiserade sydkoreanska deltagare av båda könen med hög kardiovaskulär risk och 
syftade till att undersöka kombinationsbehandlingen rosuvastatin/ezetimib vs rosuvasta-
tin/placebo. Den primära effektvariabeln mättes efter 8 veckors behandling och var sänk-
ningen i förhållande till baslinjen för LDL-C räknat i procent. Deltagarna var över 19 år 
gamla och 41,9 % hade diabetes mellitus. Av olika orsaker avbröt 19 deltagare studien in-
nan de 8 veckornas slut. Studien finansierades av Alvogen Korea Co. Ltd. [38] Kvalitets-
parametrarna för studien finns även sammanfattade i kapitel 4.1 Översikt över de inklu-
derade studierna.

Metod
Efter en 4 veckors inkörningsperiod, wash-out, utan lipidsänkande behandling randomi-
serades deltagarna till någon av 6 parallella studiearmar, med olika doser av rosuvasta-
tin/placebo och rosuvastatin/ezetimib, vilka är presenterade i Tabell 8. Därmed gjordes 
tre parvis jämförelser mellan studiearm 1-2, 3-4 och 5-6. LDL-C mättes efter 8 veckor och 
vid slumpmässiga tillfällen. [38]

Efficacy och säkerhet
Endast en av de tre jämförelserna uppvisade en signifikant skillnad mellan studiearmarna 
för sänkning av LDL-C i förhållande till baslinjen: rosuvastatin 5 mg och placebo vs rosu-
vastatin  5 mg  och  ezetimib  10 mg.  Studien  rapporterade  inte  sänkning  av  CRP.  Lika 
många deltagare hade biverkningar i studiearmarna med ezetimibbehandling som i studi-
earmarna med placebobehandling [38]. Resultaten på efficacy och säkerhet är även sam-
manfattade i Tabell 8 och Tabell 10.
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4.5 OCTIVUS
Hougaard et al 2017 Influence of ezetimibe in addition to high-dose atorvastatin therapy  
on plaque composition in patients with ST-segment elevation myocardial infarction as-
sessed by serial Intravascular ultrasound with iMap: the OCTIVUS trial [37].

Denna dubbelblindade randomiserade placebokontrollerade singelcenterstudie hade 87 
randomiserade deltagare som fick ST-höjningsinfarkt (STEMI) och som inte fått statinbe-
handling tidigare. Studien syftade till att undersöka effekten på sammansättningen i plack 
vid kombinationsbehandlingen atorvastatin/ezetimib vs atorvastatin/placebo hos patien-
ter med STEMI första gången. Den primära effektvariabeln mättes efter 12 månaders be-
handling och var förändringen i necrotic core (NC), men sänkningen i förhållande till bas-
linjen för LDL-C räknat i procent rapporterades också. Deltagarna var över 18 år gamla 
och en deltagare i vardera studiearmen (2,3 % per studiearm) hade diabetes mellitus. Av 
de 87 deltagarna mättes LDL-C på 80 deltagare vid studiens slut. Studien finansierades av 
danska Hjerteforeningen [37] Den här studien ingår även i sammanfattningen av kvali-
tetsparametrar i kapitel 4.1 Översikt över de inkluderade studierna.

Metod
Provtagning för baslinjen utfördes och patienterna randomiserades blockvis till atorvasta-
tin/placebo eller atorvastatin/ezetimib. Studien var en singelcenterstudie av parallell de-
sign och provtagning utfördes efter 12 månader. Resulterande LDL-C-nivåer vid baslinjen 
är presenterade i Tabell 8 och resulterande LDL-C-nivåer efter 12 månader är presentera-
de i Tabell 10. [37]

4.6 Bakgrundsartiklar
En systematisk översiktsstudie och meta-analys som inkluderade 13 studier och 5080 pa-
tienter publicerades 2011. Den undersökte skillnaden i efficacy hos statinbehandling som 
titrerades i förhållande till behandling med statin/ezetimib. LDL-C var ett av måtten som 
jämfördes. Resulterande mått omfattade signifikant större sänkning i LDL-C med ezeti-
mib som tilläggsbehandling jämfört med enbart statinbehandling. Skillnaden var i medel-
tal 14,1 % lägre (CI [16,1; 12,1], p<0,001) vid tilläggsbehandling med ezetimib jämfört med 
enbart  statinbehandling.  Resultatet  omfattar  dock  inte  rosuvastatin,  vilket  författarna 
motiverade med brist på studier. Översikten finansierades av Merck & Co, Inc. [36] En 
annan översiktsstudie, finansierad av National Institutes of Health (NIH) i USA, under-
sökte kunskapsläget gällande eventuella skillnader i  statiners efficacy hos befolknings-
grupper av asiatisk hereditet. Studien konkluderade att det finns evidens för att den li-
pidsänkande effekten hos statiner har större efficacy hos population av asiatisk härkomst 
jämfört med population av kaukasisk härkomst. Studien stödde även förskrivning av lägre 
startdoser vid statinbehandling hos asiater. Däremot hittade studien inte evidens för att 
asiater skulle ha kraftigare biverkningar av statinbehandling. [35]

4.7 Sammanfattning av resultatmåtten
Här följer en sammanfattning av studiernas utfall som helhet, med resultatmått presente-
rade i tabeller och övergripande helhetsbeskrivningar. 

Efficacy
Resulterande LDL-sänkningar för de studier som valdes ut av sökresultaten är presente-
rade nedan i  Figur 4 och Tabell 8. Resultatmåtten som presenteras är är följande: den 
procentuella sänkningen av LDL-C i förhållande till baslinjen för respektive statinbehand-
ling i monoterapi, den procentuella sänkningen av LDL-C i förhållande till baslinjen för 
simvastatin/ezetimib kombinationsterapi, skillnaden i de procentuella sänkningarna av 
LDL-C för kombinationsterapi minus simvastatin i monoterapi. De valdes, eftersom de 
rapporterades i de inkluderade studierna, även om ett större antal effektmått rapportera-
des i några av studierna och endast en av studierna rapporterade den procentuella skill-
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naden mellan sänkningarna i studiearmarna. De data som inte rapporterades i de olika 
studierna har markerats med ett  streck (-).  Dosen simvastatin i  studien IMPROVE-IT 
dubblerades för patienter som hade LDL-C >2,0 mmol/l; vidare gavs inte de procentuella 
sänkningarna för LDL-C i förhållande till baslinjen, istället gavs de sänkningar i mmol/l 
och den procentuella skillnaden i LDL-C-sänkningarna mellan studiearmarna, som här 
presenterats i tabellen [23,  39]. Det finns studier som visar på att patienter av asiatisk 
härkomst har haft större lipidsänkande effekt av statinbehandling [35]. Det kan göra att 
överförbarheten till den svenska populationen minskar för studier som utförts på asiatisk 
population. Eftersom det finns över 10 000 invånare av sydkoreansk härkomst i Sverige 
enligt Statistiska centralbyrån (SCB) [41], presenteras likväl denna sydkoreanska studie i 
den här svenska uppsatsen. Vid tolkning av resultaten bör dock tas i beaktande att statin-
behandlingen i denna sydkoreanska studie kan ha haft annan efficacy på den sydkoreans-
ka population som deltagit i studien, jämfört med resultaten för efficacy i de andra studi-
erna som presenteras i Figur 4 och Tabell 8, och resultaten kan därför ha bristande över-
förbarhet till  de andra studierna i tabellen. LDL-C vid baslinjen i studien LAPLACE-2 
mättes efter en inkörsperiod på lipidbehandling [34], vilket innebär att de procentuella 
sänkningarna inte är jämförbara med de andra i tabellen. Inom studien är resultaten dock 
jämförbara mellan varandra.

Figur 4: Resulterande LDL-förändringar i förhållande till baslinjen för de inkluderade studierna, omarbetad 
från respektive studie: Robinson et al: LAPLACE-2 [34, 40], Hougaard et al: OCTIVUS [37].

Förklaring: EZE10: ezetimib 10 mg/dag, ATOR: atorvastatin, RSV: rosuvastatin, p2v: placeboinjektion med 2 
veckors mellanrum, p1m: placeboinjektion 1 gång/månad.
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Tabell 8: Resulterande LDL-förändringar i förhållande till baslinjen för de inkluderade studierna, omar-
betad från respektive studie: Cannon et al: IMPROVE-IT [23], Robinson et al: LAPLACE-2 [34, 40], Hou-
gaard et al: OCTIVUS [37].

Förklaring:  EZE10:  ezetimib  10 mg/dag,  ATOR:  atorvastatin,  SIM:  simvastatin,  RSV:  rosuvastatin, 
ΔLDL-C (%): förändring i LDL-C från baslinjen, LDL-C för IMPROVE-IT: 7 års median TWA av LDL-C-ni-
våerna, ΔEZE-LDL (%): procentuell skillnad i sänkningarna för LDL-C mellan SIM/EZE- och respektive 
SIM-studiearm, p2v: placeboinjektion med 2 veckors mellanrum, p1m: placeboinjektion 1 gång/månad.

Skillnaderna i LDL-C jämfört med baslinjen i studien LAPLACE-2 var beräknade i studien på basen av me-
delvärden vecka 12 [40]. Det lägre värdet 27,1 i CI för ATOR10/EZE10/p2v kan ha ett teckenfel.

De inkluderade  studierna  publicerade  förändringen  i  LDL-C från  baslinjen  i  procent, 
utom IMPROVE-IT, där median TWA över 7 år för LDL-C-nivåerna publicerades. För den 
studien var den ökade sänkning i LDL-C ezetimib tillförde statinbehandlingen 24 % [23].

Kliniska utfallsmått
De kliniska utfallsmåtten i studien IMPROVE-IT omfattade antal händelser skattade med 
Kaplan-Meier händelsefrekvens beräknat på sju år. Författarna rapporterade att effekten 
blev  tydlig  efter  ett  års  behandling.  Det  primära,  utvalda  tertiära  och  ett  övrigt  ut-
fallsmått, vilka hade signifikant resultat, är presenterade i Figur 5 och Tabell 9. Det pri-
mära och de sekundära utfallsmåtten var alla signifikant lägre i  armen med kombina-
tionsbehandlingen simvastatin/ezetimib. Även följande tertiära utfallsmått var signifikant 
lägre i armen med kombinationsbehandlingen simvastatin/ezetimib: hjärtinfarkt inklude-
rande alla orsaker,  stroke pga hjärt-kärlsjukdom, och det sammansatta tertiära utfalls-
måttet dödsfall pga kardiovaskulär orsak, stroke, eller hjärtinfarkt. Följande tertiära ut-
fallsmått rapporterade författarna att var lika i båda armarna: dödsfall inkluderande alla 
orsaker, och dödsfall pga hjärt-kärlsjukdom. Det sista tertiära utfallsmåttet Enligt CTT i 
Figur 5 och Tabell 9 var specificerat på samma sätt som forskargruppen Cholesterol Tre-
atment Trialists (CTT) specificerat det. [23]
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Studie Dos (mg) LDL-C ΔLDL-C (%) SD 95%CI ΔEZE-LDL (%) p-värde
IMPROVE-IT SIM40 1,8 mmol/l - - -

24% p<0,001
SIM40/EZE10 1,4 mmol/l - - -

LAPLACE-2 ATOR10/p2v 9,9% [4,9; 14,9] - -

ATOR10/EZE10/p2v -22,0% [27,1; -16,8] - -

ATOR10/p1m 1,0% [-4,6; 6,5] - -

ATOR10/EZE10/p1m -17,1% [-22,6; -11,6] - -

ATOR80/p2v 14,5% [14,8; 23,2] - -

ATOR80/EZE10/p2v -14,6% [-23,1; -6,2] - -

ATOR80/p1m 11,8% [4,2; 19,4] - -

ATOR80/EZE10/p1m -19,8% [-27,4;-12,2] - -
Yang et al RSV5 -45,3% 15,01 - -

RSV5/EZE10 -57,9% 10,4 - -

RSV10 -51,9% 15,6 - -

RSV10/EZE10 -57,6% 17,4 - -

RSV20 -56,0% 17,2 - -

RSV20/EZE10 -62,7% 22,0 - -
OCTIVUS ATOR80 -52,4% - - p<0,001

ATOR80/EZE10 -62,0% - - p<0,001



P
ri

m
är

t 
u

tf
al

ls
m

åt
t

D
öd

sf
al

l*

D
öd

sf
al

l, 
ka

rd
io

va
sk

u
lä

ra
*

H
jä

rt
in

fa
rk

t*

St
ro

ke
, i

sc
h

em
is

k*

E
n

lig
t 

C
T

T
†

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

SIM
SIM/EZE

K
ap

la
n

-M
ei

er
-h

än
d

el
se

fr
ek

ve
n

s 
p

å 
7 

år
 (

%
)

Figur 5: Utfallsmåtten för IMPROVE-IT, 7 års Kaplan-Meier händelsefrekvens, omarbetad från [23].

Förklaring: EZE: ezetimib, SIM: simvastatin. Primärt utfallsmått: primärt sammanfattat utfallsmått baserat 
på flera effektmått: dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom, koronar revaskularisering på kort varsel, sjukhus -
inläggning på grund av instabil kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke som inte ledde till dödsfall.

* Tertiära utfallsmått.

† Sammansatt övrigt utfallsmått: dödsfall pga kardiovaskulär orsak, koronar revaskularisering, stroke, hjärt-
infarkt. Övriga utfallsmått utom det primära och det tertiära är sekundära.

Tabell 9: Utfallsmåtten för IMPROVE-IT, 7 års Kaplan-Meier händelsefrekvens, omarbetad från [23].

Förklaring: Kaplan-Meier händelsefrekvens för EZE: ezetimib, SIM: simvastatin, Δ%-enheter: skillna-
den i procentenheter mellan SIM och SIM/EZE, CI: 95 % konfidensintervall. Primärt: primärt samman-
fattat utfallsmått baserat på flera effektmått: dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom, koronar revaskula-
risering på kort varsel, sjukhusinläggning på grund av instabil kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke som  
inte ledde till dödsfall.

* Tertiära utfallsmått.

† Sammansatt övrigt utfallsmått: dödsfall pga kardiovaskulär orsak, koronar revaskularisering, stroke, 
hjärtinfarkt. Övriga utfallsmått utom det primära och det tertiära är sekundära.

Säkerhet

Säkerhetsmåtten för respektive studie är presenterade nedan i Tabell 10. Följande biverk-
ningar valdes att fokusera på, eftersom de rapporterats och diskuterats i flera än en av 
studierna:  allvarliga  biverkningar,  gastrointestinala  biverkningar,  muskuloskeletala  bi-

17

Utfallsmått SIM SIM/EZE Δ%-enheter Hasardkvot 95% CI p-värde

Primärt utfallsmått 34,7% 32,7% 2,0 0,936 0,89-0,99 0,016

15,3% 15,4% - 0,99 0,91-1,07 0,78

6,8% 6,9% - 1,00 0,89-1,13 1,00

14,8% 13,1% 1,7 0,87 0,80-0,95 0,002

4,1% 3,4% 0,7 0,79 0,67-0,94 0,008

34,0% 31,9% 2,2 0,928 0,88-0,98 0,007

Dödsfall*

Dödsfall, kardiovaskulära*

Hjärtinfarkt*

Stroke, ischemisk*

Enligt CTT†



verkningar,  rabdomyolys. Studien LAPLACE-2 rapporterade även ryggont och artralgi, 
men varken konfidensintervall eller p-värde för säkerhetsmåtten [34, 40], vilket är orsa-
ken till att dessa exkluderats här.

Tabell  10:  Säkerhetsmåtten för de inkluderade studierna, omarbetad från respektive studie: Cannon et al: 
IMPROVE-IT [23], Robinson et al: LAPLACE-2 [34, 40], Yang et al [38], Hougaard et al: OCTIVUS [37].

Förklaring: EZE10: ezetimib 10 mg/dag, ATOR: atorvastatin, SIM: simvastatin, RSV: rosuvastatin, Allvarlig: 
allvarliga biverkningar (%), p: p-värde, Gastro: gastrointestinala biverkningar (%), Musk: muskuloskeletala 
biverkningar (%), Rabd: rabdomyolys (%), ITT: intention-to-treat, PP: per protokoll.

De kliniska utfallsmåtten i studien IMPROVE-IT omfattade även säkerhetsmått, av vilka 
inga uppvisade någon signifikant skillnad mellan armen simvastatin i monoterapi och ar-
men simvastatin/ezetimib. Ett sammansatt utfallsmått för mera än (eller lika med) tre 
gånger över den övre gränsen för normalt värde av levervärdena; alaninaminotransferas 
(ALAT),  aspartataminotransferas  (ASAT),  eller  båda,  uppvisade inte  någon signifikant 
skillnad mellan de båda armarna i studien. Utvalda säkerhetsutfallsmått är presenterade 
nedan  i  Tabell 11.  Säkerhetsutfallsmåtten  beräknades  i  studien  på  intention-to-treat 
(ITT)-populationen. [23]

Tabell 11: Säkerhetsutfallsmåtten för studien IMPROVE-IT, omarbetad från [23].

SIM: simvastatin, SIM/EZE: simvastatin/ezetimib kombinationsterapi.

* Rabdomyolys, myopati, eller myalgi med mera än (eller lika med) fem gånger kreatinkinas (CK)-stegring 
över gränsen för normalt värde.

5 Diskussion
Här diskuteras metoden för denna litteraturstudie. Här diskuteras även resultaten av de 
inkluderade artiklarna i litteraturstudien.

5.1 Metoddiskussion
Av de olika kliniska studietyperna anses den randomiserade placebokontrollerade studien 
bäst kunna påvisa kausalitet [42]. Därför har den typen av studier valts i den här uppsat-
sen. Allmänt kan här konstateras att relativt få och små studier som uppfyller inklusions-
kriterierna publicerats efter år 2014, vilket innebär att den här studien har inkluderat få 
studier. Det kan i sin tur minska den externa validiteten av uppsatsen. En svaghet med 
den här litteraturstudien är att det kan ha uppstått bias vid val av artiklar. Sådana pro-
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Säkerhetsutfallsmått SIM (antal patienter) SIM (%) SIM/EZE (antal patienter) SIM/EZE (%) p-värde
Myopati 10 0,1% 15 0,2% 0,32
Rabdomyolys 18 0,2% 13 0,1% 0,37
Sammansatt: myopati, rabdomyolys 28 0,3% 27 0,3% 0,90

58 0,6% 53 0,6% 0,64Myopati, rabdomyolys, myalgi 5 ggr CK*

Studie Dos (mg) Allvarlig p Gastro p Musk p Rabd p ITT/PP
IMPROVE-IT SIM40 - - 3,5%

0,10
0,6%

0,064
0,2%

0,37 ITT
SIM40/EZE10 - - 3,1% 0,6% 0,1%

LAPLACE-2 ATOR10/p2v 1,8% - - - - - - - ITT

ATOR10/EZE10/p2v 0,0% - - - - - - - ITT

ATOR10/p1m 3,6% - - - - - - - ITT

ATOR10/EZE10/p1m 0,0% - - - - - - - ITT
ATOR80/p2v 3,6% - - - - - - - ITT

ATOR80/EZE10/p2v 1,8% - - - - - - - ITT

ATOR80/p1m 1,8% - - - - - - - ITT

ATOR80/EZE10/p1m 1,9% - - - - - - - ITT
Yang et al RSV 1,7%

1,0
4,1%

0,5
0,8%

0,62
0,0%

-
ITT

RSV/EZE 2,4% 2,4% 2,4% 0,0% ITT
OCTIVUS ATOR80 - - - - - - - -

ITT
ATOR80/EZE10 - - - - - - - -



blem kunde lösas genom att två personer gör sökningarna och väljer artiklar oberoende 
av varandra, för att sedan jämföra resultaten. Eftersom den här uppsatsen skrevs av en 
person, var det inte möjligt, men ett objektivt förhållningssätt till urvalsprocessen har så 
långt som möjligt försökts upprätthållas. En styrka med flexibiliteten i den här litteratur-
studien är möjligheten att undersöka fältet för att ta reda på vilka nya områden som har 
bildats eller för att hitta rådande konsensus inom fältet.

Studier av typen open-label exkluderades i denna litteraturstudie för att minska risken för 
att inkludera studier, vars resultat snedvridits av bias. Sådan bias som kan orsakas av öp-
pen studiedesign omfattar exempelvis, deltagare kan ha större tendens att lämna studien 
eller ha sämre följsamhet om de tror sig höra till placebogruppen [32], eller administratö-
rer kan använda mindre resurser på att rapportera från kontrollgruppen [32, 33].

Resultaten från studien IMPROVE-IT har betydelse för den teoretiska bakgrunden i den 
här uppsatsen. Därför tas den här diskussionen upp här i diskussionsdelen. Cannon et al 
lade fram diskussionen att studien IMPROVE-IT inte kan bevisa att LDL-sänkningen i sig 
är grunden till de kliniska effekterna på hälsan, men kopplade samman resultatet med en 
tidigare meta-analys för att stärka kausalitetssambandet [23]. Vidare konstaterade förfat-
tarna att det inte går att utesluta att det är andra proteiner som också delvis ligger till 
grund för de kliniska effekterna på hälsan. Studien visar att andra läkemedelstyper än sta-
tiner kan ha en långsiktig klinisk effekt på hälsan. Därmed stöder författarna LDL-hypo-
tesen. [23] I linje med författarna kommer den här uppsatsen fram till att resultatet gör 
det försvarbart att fortsätta utveckla läkemedel med andra verkningsmekanismer än de 
hos statiner, för att på så sätt uppnå bättre långsiktiga kliniska resultat på hälsan. Dess-
utom pekar resultatet i en riktning som antyder att, eftersom den kliniska långtidseffek-
ten av ezetimib i kombination med en specifik statin har visats, finns det även rimliga skäl 
att anta att ezetimib i kombination med andra statiner har en positiv långtidseffekt på kli -
niska utfallsmått. Därmed är det rimligt att använda sig av resultat från korttidsstudier av 
olika kombinationer av statiner med ezetimib, för att besvara frågeställning 1 i detta exa-
mensarbete.

5.2 Resultatdiskussion
Här besvaras frågeställningarna i den ordning som de har ställts upp, baserat på resulta-
ten av de inkluderade studierna som presenterats i resultatdelen.

Den interna validiteten påverkas av en mängd olika faktorer. Studien IMPROVE-IT pre-
senterades här genom den första publicerade artikeln [23] och en artikel som analyserade 
två förspecificerade subgrupper i populationen [31]. Här bör noteras att subgrupperna var 
förspecificerade. Bias kan uppstå på grund av spekulativa analyser efter att en studie ut-
förts, då effekter kan leda till samband i resultaten på grund av andra orsaker än de för-
väntade [32]. Det var dock ändå en subgruppsanalys, vilket innebär att data från studien 
analyserades mera djuplodande och risken för att hitta något som beror på slumpen kon-
staterades av författarna själva [31]. Vidare analyseras här den externa validiteten. Ge-
nom att en stor studie får mera utrymme än andra mindre studier, bland annat genom 
publicering av flera artiklar från samma studie, är det möjligt att ur en synvinkel anse att 
det finns risk för att resultatet snedvrids och den studien får oproportionerligt stort in-
tryck. Ur en annan synvinkel är det möjligt att inse att många små studier kan få opropor-
tionerligt mycket inverkan på det sammanvägda resultatet. En balansgång kan behövas.

5.2.1 Frågeställning 1

Vilken efficacy har kombinationsbehandling med ezetimib/statin, i förhållande till statin i 
monoterapi, på sänkningen av LDL-C för följande statiner: atorvastatin och simvastatin?
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De inkluderade studierna har presenterat skillnaden i efficacy för sänkningen av LDL-C 
genom att utföra mätningar i början för att skapa en baslinje och sedan beräkna skillna-
den av sänkningarna i LDL-C i förhållande till denna baslinje. Olika studier har dock defi -
nierat baslinjen på olika sätt, vilket har försvårat jämförelsen mellan studierna i den här 
uppsatsen. Vissa studier hade en inledande period av wash-out, då inga lipidsänkande be-
handlingar tilläts, för att sedan utföra mätningarna av LDL-C för baslinjen. Denna metod 
ger en bild av de faktiska LDL-C-nivåer deltagarna har utan behandling. En annan metod 
är att byta ut deltagarnas pågående lipidsänkande behandling vid rekrytering, till en be-
handling som är open-label och går ut på att låta lipidnivåerna stabiliseras under en in-
körningsperiod innan randomisering. Då utförs istället mätningar av LDL-C i samband 
med randomisering, vilket ger en baslinje som är beroende av vilken lipidbehandling som 
använts under inkörningsperioden i studien. Här är det på sin plats att resonera kring 
etiska aspekter på att låta patienter gå utan lipidsänkande läkemedelsbehandling för sin 
sjukdom en tid, även om den kunde anses vara så kort att den kliniska betydelsen förvän-
tas vara oansenlig. Här är det även möjligt att resonera att den senare metoden som sak-
nar wash-out förenklar rekryteringen, eftersom deltagare då inte behöver vara utan läke-
medelsbehandling för sin hyperlipidemi under någon period.

Genom att uppskatta skillnaderna mellan studierna, kommer den här uppsatsen fram till 
att riktgivande värden på förväntad efficacy för tilläggsbehandling med ezetimib, vilka pu-
blicerats redan innan 2014 [36], stämmer överens med den storleksordning inom vilken 
sänkningarna i LDL-C i de här inkluderade nyare studierna uppvisar. Enligt en översikts-
artikel från 2011 är den ökade effekten i sänkning av LDL-C vid tilläggsbehandling med 
ezetimib i förhållande till statinbehandling ungefär 14 % [36], medan Läkemedelsverkets 
rekommendation för prevention av kardiovaskulära sjukdomar från 2014 anger ett inter-
vall 15-20 % [22]. Den här uppsatsen kommer fram till motsvarande storleksordning, om 
än med stor varians. Skillnaden i sänkning i LDL-C, vilken beror på tilläggsbehandling 
med ezetimib, rapporterades vara 24 % i IMPROVE-IT [23], vilken ter sig rimlig även om 
det är högre än de tidigare jämförelsekällorna. LAPLACE-2 testade atorvastatin i kombi-
nation med ezetimib och placebo [34]. Genom att uppskatta skillnaderna mellan LDL-C-
sänkningarna i studiearmarna i LAPLACE-2, tolkar den här uppsatsen resultaten så att 
tilläggsbehandling med ezetimib ger en sänkning i motsvarande storleksordning som den 
rapporterad från IMPROVE-IT. Samtidigt observeras här att studien IMPROVE-IT finan-
sierades av ezetimibs ägare Merck Co. Inc, medan studien LAPLACE-2 finansierades av 
ett ett annat läkemedelsbolag, Amgen. Båda studierna kom fram till en efficacy för ezeti-
mib i kombination med statinbehandling ungefär i samma intervall. Att den kliniska stu-
dien finansierad av den förmodade konkurrenten kom fram till motsvarande resultat som 
den studie som finansierades av själva tillverkaren, kan anses ha en positiv inverkan på 
kredibiliteten för randomiserade kliniska studier finansierade av läkemedelsbolag.

5.2.2 Frågeställning 2

Vilken skillnad i klinisk effekt på hjärt-kärlsjukdomar har kombinationsbehandling med 
ezetimib/simvastatin i förhållande till simvastatin i monoterapi?

Den kliniska effekten på hjärt-kärlsjukdomar var 2,0 procentenheter lägre riskdifferens 
(hasardkvot 0,936 med 95 % CI [0,89; 0,99] och p=0,016) i IMPROVE-IT-studien. Den 
kliniska effekten beräknades för det kombinerade primära utfallsmåttet i studien: döds-
fall på grund av hjärt-kärlsjukdom, koronar revaskularisering på kort varsel, sjukhusin-
läggning på grund av instabil kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke som inte ledde till döds-
fall, och beräknades som Kaplan-Meier händelsefrekvens på hela studiens längd. Det se-
kundära utfallsmåttet dödsfall pga kardiovaskulära orsaker var inte signifikant [23]. Det 
innebär att studien inte visar att tilläggsbehandling med ezetimib till simvastatin skulle 
minska risken för dödsfall av kardiovaskulära orsaker. Däremot var det tertiära utfalls-
måttet hjärtinfarkt signifikant [23]. Det innebär att studien visar att Kaplan-Meier hän-
delsefrekvensen för hjärtinfarkt minskar ytterligare vid tilläggsbehandling med ezetimib 
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till simvastatinbehandling. Ett tertiärt utfallsmått, gjort enligt CTT:s definition, gav en 
även större skillnad mellan studiearmarna än det primära utfallsmåttet [23]. Det är rele-
vant, eftersom utfallsmåttet enligt CTT:s definition kan vara jämförbart med framtida stu-
dier som planerats med samma utfallsmått.  Dessa utfallsmått  är sammanfattade i  Ta-
bell 9. 

Studien IMPROVE-IT hade även fördefinierade subgrupper, och presenterade signifikan-
ta resultat för grupperna diabetes mellitus och deltagare ≥75 år [23,  31]. Dessa resultat 
analyserades  noggrannare.  Studien  IMPROVE-IT  var  dock  inte  stratifierad  för  dessa 
grupper vid randomiseringen och hade signifikanta skillnader vid baslinjen i exempelvis 
hjärtinfarkt och revaskularisering, kön, och ålder mellan grupperna diabetes mellitus och 
utan diabetes mellitus. [31] Av dessa är kön och ålder exempel på störvariabler, confoun-
ders, som kan samverka med en variabel [42]. Författarna till subgruppsanalysen skrev 
likväl att slumpen inte kan uteslutas som källa till resultaten deras analys kommit fram 
till,  eftersom studien inte hade tillräcklig redundans. Studien hade dock ovan nämnda 
förspecificerade subgrupper. Resultaten från analysen av de fördefinierade subgrupperna 
visade att den absoluta skillnad tilläggsbehandling med ezetimib åstadkom i Kaplan-Mei-
er händelsefrekvens över 7 år mellan studiearmarna för patienter med diabetes mellitus 
var 5,5 %, medan den absoluta skillnad ezetimib åstadkom mellan studiearmarna för pati-
enter utan diabetes mellitus var 0,7 %. [31] Eventuella framtida studier med kliniska hår-
da utfallsmått, där ezetimib i kombination med statinbehandling ingår, kan ha möjlighet 
att omfatta de subgrupper som analyserades i ovan nämnda subgruppsanalys.

5.2.3 Frågeställning 3

Vilken evidens för muskuloskeletala biverkningar har kombinationsbehandling med eze-
timib/statin för följande statiner: simvastatin och rosuvastatin?

I studien IMPROVE-IT uppvisade ingendera säkerhetsmåttet myopati eller rabdomyolys 
signifikanta skillnader mellan simvastatin i monoterapi eller simvastatin/ezetimib, men 
antalet patienter med dessa sällsynta tillstånd var färre än 20 i var och en grupp [23]. Det 
framgår av Tabell 11 att vardera säkerhetsmåttet myopati och rabdomyolys har motsatt 
flera patienter i de båda armarna; i myopatigruppen var det flera i simvastatin/ezetimib-
armen medan det i rabdomyolysgruppen var flera i simvastatin monoterapi-armen. Det 
sammansatta säkerhetsmåttet  av dessa två;  myopati  eller rabdomyolys har därmed en 
jämn uppdelning mellan de båda studiearmarna. Vidare är dessa kombinerade i nästa 
sammansatta säkerhetsmått; rabdomyolys, myopati, eller myalgi med mera än (eller lika 
med) fem gånger kreatinkinas (CK)-stegring över gränsen för normalt värde [23]. Dessa 
tillstånd kan alla anses vara relaterade och då det i gruppen med dessa tillstånd är över 50 
patienter i båda studieramarna framgår det, med betydligt större säkerhet än för säker-
hetsmåttet med enbart rabdomyolys, att det inte var någon signifikant skillnad mellan ar-
marna. Därmed har studien uttryckligen inte visat att ezetimib skulle öka risken för rab-
domyolys eller någon av de andra muskelbiverkningarna i det kombinerade säkerhets-
måttet. Studien av Yang et al rapporterade också muskuloskeletala biverkningar för kom-
binationen rosuvastatin och tilläggsbehandling med ezetimib. Skillnaden mellan studiear-
marna var inte signifikant i den studien heller, och studien hade inga fall av rabdomyolys 
[38]. Resultatet från de inkluderade studierna i den här uppsatsen visar inte att tilläggs-
behandling med ezetimib skulle orsaka rabdomyolys eller andra muskelbiverkningar. Lä-
kemedelsverket beskriver rabdomyolys som en mycket ovanlig sjukdom. Myalgi beskrivs 
som vanligt vid statinbehandling enligt observationsstudier även om det finns metaanaly-
ser som inte visat det, vilket Läkemedelsverket resonerar att kan bero på att det stickprov 
som en randomiserad placebokontrollerad studie utgör, är friskare än den egentliga po-
pulationen, vilken stickprovet är avsett att representera [22]. För att få en tydligare upp-
fattning om biverkningar i daglig behandling med ezetimib i kombination med statinbe-
handling, ter det sig rimligt att registerstudier kan vara av intresse för eventuella framtida 
forskningsinsatser.

21



5.3 Slutsats
I den här studien har både en översikt över korttidsstudier gjorts, och en stor långtidsstu-
die analyserats. Den här studien kommer fram till att den kliniska evidensen för tilläggs-
behandling  med ezetimib  har  utvecklats  sedan Läkemedelsverkets  behandlingsrekom-
mendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel [22], publi-
cerades år 2014. Även om få och små studier av hög kvalitet har utförts inom det studera-
de tidsintervallet, har den tilläggseffekt i efficacy som ezetimib tillfört statinbehandlingen 
varit jämförbar med de sänkningar Läkemedelsverket publicerade i sin rekommendation 
2014. Den kliniska effekten för tilläggsbehandling med ezetimib uppvisade en signifikant 
skillnad med 2,0 procentenheter minskad Kaplan-Meier händelsefrekvens på 7 år för det 
primära sammansatta utfallsmåttet i studien IMPROVE-IT. Evidens för muskuloskeletala 
biverkningar var inte signifikant i någon av de inkluderade studierna. Endast en stor ran-
domiserad klinisk långtidsstudie har gjorts på kombinationen simvastatin och ezetimib 
[23], vilket innebär att den kliniska evidensen för kombination av ezetimib med andra 
statiner bygger på interpolation mellan studier och antagandet att det ger motsvarande 
kliniska långtidseffekt som kombination med simvastatin.  Långtidsstudien har bringat 
nya belägg som stärker den teoretiska bakgrunden, LDL-hypotesen, vilken innebär att en 
allt djupare sänkning av LDL-kolesterol leder till motsvarande minskad risk för kardio-
vaskulära händelser i likhet med hjärtinfarkt och stroke. Därmed vidgas överförbarheten 
av resultatet från den stora långtidsstudien.

6 Tack
Tack till min handledare Staffan Tavelin för handledarmöten, svar på e-post, genomläs-
ning av examensarbetet och hjälpsamma tips.
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