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Sammendrag 

 
Innledning: Kardiovaskulær sykdom (CVD) er av de vanligste dødsårsakene i verden i 
dag. Aterosklerose er en av de store risikofaktorene for utvikling av CVD, og er en 
sykdomstilstand i arterieveggen som foregår under tiår under en komplisert 
asymptomatisk prosess. Hyperkolesterolemi ser ut til å spille en vesentlig rolle i 
utviklingen av aterosklerose, og er et viktig angrepspunkt i behandling og forebygging 
av CVD. HMG-CoA-reduktase hemmere (statiner) har vist god lipidmodifiserende 
effekt, og studier har vist at statiner har gunstig effekt som primærforebygging av CVD 
både i høyrisiko- og lavrisiko individer. 
 
Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien var dels å presentere de seneste 
årenes (2012-2014) forskning på statiners effekt som primærforebygging av CVD, dels 
og undersøke hvilken påvirkning statiner har på ateroskleroseprosessen ved 
langtidsbruk. Hensikten var også å undersøke uheldige effekter og bivirkninger 
forbundet med bruk av statiner. 
 
Metode: Studien er hovedsakelig basert på artikler funnet via databasen 
Medline/PubMed publisert i løpet av de to siste år. Søk ble også gjort via søkemotorene 
Google og Google Scholar. Noe studentlitteratur er brukt som bakgrunnsstoff i 
rapporten. 
 
Resultat: Totalt ti originalartikler ble inkludert i studien for å gi svar på 
problemstillingene. En studie bekrefter resultat fra tidligere forskning angående 
statiners forebyggende effekt mot CVD, der statistisk analyse hentyder et lineært 
forhold mellom insidens av CVD og LDL kolesterol. Den viser også effekt av reduksjon 
av risikofaktorer for CVD. Fire studier omhandler langtidseffekter av statiner på 
ateroskleroseprosessen, hvor det sees en positiv effekt på karotid intima-media tykkelse 
(CIMT), plakkvolum, og lumenvolum. Samtidig kunne en se regresjon og stabilisering 
av aterosklerotisk plakk. Fem studier angående uheldige effekter, viser at myopati og 
myalgi forekommer relativt hyppig, mens alvorlige bivirkninger som rabdomyolyse er 
sjelden. Det ser heller ikke ut til at statiner øker forekomst av diabetes, noe som har 
vært en bekymring særlig for den eldre populasjonen. Av to av studien vises det også til 
sammenheng mellom bivirkninger og faktorer som påvirker motivasjon og etterlevelse.  
 
Diskusjon: Flere av de inkluderte artiklene er studier gjort på personer som også var 
under sekundærforebyggelse, men resultatene fra disse studiene kan samtidig være 
aktuelle i forbindelse med primærforebygging av CVD. En del av studiene er basert på 
få individer, noe som kan føre til lav statistisk styrke. Totalt sett, synes resultatene til å 
være entydige fra samtlige studier som berører statiners effekt på 
ateroskleroseprosessen. Noen av studiene foregikk over ganske kort tidsperiode, og det 
trengs lengre observasjonsstudier for å bekrefte  uheldige effekter av statinbehandling, 
særlig når det gjelder muskelskader. 
 
Konklusjon: Statiner som primærforebygging av CVD reduserer mortalitet og 
morbiditet. Intensive statindoser har også flere gunstige effekter på  
ateroskleroseprosessen, og statiner er en generelt godt tolerert legemiddelgruppe.  
 
 
 
 
Nøkkelord: statiner, primærforebygging, kardiovaskulær sykdom (CVD), 
aterosklerose og bivirkninger. 
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Ordliste 

 
ACS: acute coronary syndrome, akutt koronarsyndrom 
ALT: alanin-aminotransferase; leverenzym; økt mengde i plasma kan være indikator 
på leverskade. 
baPWV: bronchial-artery Pulse Wave Velocity, bronkialarterie pulsbølgehastighet; 
Benyttes som markør på stivhet i bronkialarterie; jo raskere pulsbølgehastighet, desto 
stivere er arterien 
CAD: coronary  artery disease, koronar arteriesykdom 
CAG: koronar angiografi; bildeundersøkelse av hjertets kransårer 
CHD: coronary heart disease, koronar hjertesykdom 
CIMT: carotid intima-media thickness, karotid intima-media tykkelse  
CK/CPK: kreatinkinase/kreatinfosfokinase; enzym i muskelvev som spalter 
kreatinfosfat; konsentrasjon i blod stiger ved muskelskade 
CVD: cardio vascular disease, kardiovaskulær sykdom 
GSM: gråskala ultralyd; ultralydbilder som gjør det mulig å bedømme plakkets 
morfologi (oppbygning og sammensetning) 
EEM: external elastic membrane, ytre elastiske membran; et lag av elastisk bindevev 
utenfor glatt muskelceller i tunika media i en arterie 
EMR: Electronic Medical Record; elektronisk pasientjournal som inneholder pasients 
sykdomshistorie, diagnoser og behandling 
ER: extended release; depot formulering; forlenget frigjøring  
HbA1c: glykosylert hemoglobin A1c, langtidsblodsukkeret. 
HIRD: HealthCore Integrated Research Database; database med informasjon om 
laboratorieresultat, helsetilstand og medisinering, basert på opplysninger fra lege og 
apotek; brukes innen epidemiologisk forskning 
HMG-CoA: 3-hydroxy-3-methylgrutaryl coenzyme A; et hastighetsbegrensende enzym 
i kolesterolsyntesen 
Hs-CRP: høysensitivt C-reaktivt protein; protein som syntetiseres i leveren og som 
stiger ved inflammasjon 
ICD: International Classification of Diseases; internasjonal statistisk klassifikasjon av 
sykdommer og beslektede helseproblemer 
IGT: impaired glucose tolerance, nedsatt glukosetoleranse 
IMT: intima-media tykkelsen, her; i forbindelse med karotid intima-media tykkelse 
LLD(s): lipid-lowering drug(s), lipidsenkende legemiddel 
PCI: perkutan koronar intervensjon; kirurgisk behandling for å åpne trange blodkar, 
også kalt blokking 
ULN: upper limit of normal, øvre referansegrense 
VH-IVUS: virtuell histologisk intravaskulær ultralyd; metode for å få medisinske 
bilder fra innsiden av arteriene; kateter med miniatyr ultralydkamera.  
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1 Innledning 

Hjerte-karsykdom eller kardiovaskulær sykdom (CVD) er av de vanligste dødsårsakene 
verden over i dag (1). CVD omfatter en rekke lidelser som rammer hjerte og blodkar. 
Ischemisk hjertesykdom og hjerneslag er av de hyppigste akutte hendelser, og ligger 
også høyest på statistikken over global mortalitet (1,2). De hyppigste dødsårsakene i 
2011 var ischemisk hjertesykdom (11,2%) og hjerneslag (10,6%) (1). I forhold til tall fra 
2000 vises en økning i mortalitet forårsaket av CVD i 2011 på verdensbasis. Fra år 1970 
og fram til 2012 er det derimot vist en reduksjon i kardiovaskulær mortalitet i Norge og 
andre nordiske land (3).  
 
 

1.1 Dyslipidemi og risikofaktorer 
 

Hyperkolesterolemi er en av de største risikofaktorene for utvikling av CVD (4–6). Et 
betydelig medisinsk angrepspunkt i forebygging mot CVD er derfor senkning av 
kolesterolet. Statiner er en gruppe med potente lipidsenkende medikamenter, og har 
vist seg å ha god effekt på risikogrupper med allerede etablert hjerte-karsykdom (7).  
 
 

1.1.1 Kolesterol transportører 
 
I blodet er lipider og kolesterol bundet til apolipoproteiner som gjør dem mer 
vannløselige. Det finnes hovedsakelig to typer apolipoprotein, apo A og apo B, og disse 
kan måles i serum. Apo A inneholder mest HDL, mens apo B inneholder mest LDL. 
Lipoproteinene varierer i densitet og størrelse, og deles hovedsakelig inn i fire klasser. 
(5,6)  
 
Kylomikroner er store lipoproteinpartikler som frakter triglyserider, kolesterol og 
fettløselige vitaminer fra tarmen til blodet, og dannes i tarmmucosa ved absorpsjon av 
fett (5).  
Low-density lipoprotein (LDL) er beta-lipoproteinpartikler og frakter cirka 2/3 av 
blodets kolesterol og mesteparten av apo B. Dette proteinet binder til reseptorer på 
celleoverflaten hvor LDL tas opp og spaltes lysosomalt inne i cellene. Mengden apo B 
reseptorer varierer og kan til dels være genetisk styrt, dels påvirkes av cellenes innhold 
av fritt kolesterol. LDL er den viktigste aterogene partikkelen, og høye plasmanivåer 
utgjør en økt risiko for utvikling av CVD. (5,6) 
Very-low-density lipoprotein (VLDL) er et pre-beta-lipoprotein, et forstadie til 
LDL. VLDL syntetiseres i leveren, og eksporterer fett ut fra leveren etter måltid. Høye 
triglyseridnivåer indikerer ofte ugunstig verdier av VLDL. (5,6) 
High-density lipoprotein (HDL) er et alfa-lipoprotein, og er en proteinrik partikkel 
med høy tetthet. HDL syntetiseres i lever og tarm. Innholdet av apo A1 aktiverer 
enzymet LCAT (lecithin-cholesterol acyl transferase) og bidrar til transport av 
kolesterol fra vev til lever, og motvirker sannsynligvis på den måten utvikling 
aterosklerose. (5,6) 
 
Lipoprotein(a), eller Lp(a) er en spesiell del av LDL og  er assosiert med aterosklerose 
(4). Lp(a) er unikt og har en strukturlikhet med plasminogen som fører til en 
kompetitiv hemming av plaminogens binding til sine reseptorer på endotelcellene. 
Effekten av dette fører til at mindre plasmin blir generert, fibrinolyse hemmes og  
trombose påskyndes. Det er ikke vist noen påvirkning av statiner på Lp(a) (6). 
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1.1.2 Kolesterolmetabolismen 
 
Kolesterolmetabolismen starter i tarmen, hvor fettet i kosten som for det meste består 
av triglyserider med innhold av en hel del mettede fettsyrer spaltes i tynntarmcellene. 
Deretter reabsorberes det i form av frie fettsyrer, mono- og triglyserider, fosfolipider og 
kolesterol, for så at fettsyrer og glyserol på ny danner triglyserider i tarmcellene (den 
eksogene veien). Fettstoffene transporteres via lymfen til blodet som kylomikroner til 
kapillærer i muskler og adipøst vev. Her hydrolyseres triglyseridene via 
lipoproteinlipas, og vev tar opp resten av frie fettsyrer og glyserol. Rester av 
kylomikronene (kylomikron-remnants) tas opp i leveren, binder til spesifikke 
reseptorer på hepatosyttene, og gjennomgår endocytose. Remnantene inneholder 
fortsatt en del triglyserider, kolesterol og frie fettsyrer, men kan også være beriket på 
annet HDL-kolesterol. Kolesterolet i hepatocyttene blir lagret, oksidert til gallesyre, 
sekrert uendret i gallen, eller passerer inn i den såkalte endogene banen. (4,5) 
 
I den endogene banen blir kolesterol og nysyntetiserte triglyserider transportert fra 
leveren som VLDL til muskler og adipøst vev. Triglyseridene hydrolyseres til glyserol og 
fettsyrer, og passerer inn i vevet. Gjennom denne prosessen forvandles lipoproteinene 
til mindre partikler, LDL. LDL-reseptorer finnes på alle celler for at de skal kunne ta 
opp kolesterol, og bruke det i syntesen av cellemembran. LDL-reseptorer er rikelig 
presentert i lever og binyrebark, der kolesterol brukes i syntesen av steroidhormonet 
kortison. Leveren regulerer kolesterolnivået i blodet via sine LDL-reseptorer gjennom å 
øke og redusere sine reseptorer. Ved høye kolesterolnivåer i blod, oppregulerer leveren 
sine reseptorer, og omvendt om kolestrolnivået er lavt. Makrofager fagocyterer også en 
del LDL-kolesterol, men har ikke mange av LDL-reseptorene. Derimot finnes en del av 
såkalte scavenger reseptorer på makrofagene, som kan binde oksidert kolesterol. 
Kolesterol returnerer fra vev til plasma som en del av HDL partikler, hvor kolesterolet 
så blir omvandlet til VLDL eller LDL via CETP (cholesteryl ester transfer protein), som 
finnes i plasma. (4,5) 
 
 

1.1.3 Aterosklerose 
 
Aterosklerose er en sykdomstilstand i arterieveggen som rammer først og fremst de 
største arteriene, og er også en stor risikofaktor for utvikling av CVD. 
Sykdomsutviklingen foregår over flere tiår under en komplisert prosess. Det hele 
starter med lipidretensjon gjennom endotelet, oksidasjon av LDL og modifisering, som 
etterhvert fremkaller en kronisk inflammasjon i karveggen. Allerede i barne- og 
ungdomsår ses forandringer i arterieveggen som innleiring eller fettstreker, og 
fortykninger av tunica intima. Disse første forandringene i arterieveggens ses særlig i 
arterienes forgreneningspunkter. Inflammasjonsprosessen starter når endotelcellene 
aktiveres, og utsondrer adhesjonsmolekyler. De glatte muskelcellene i media utsondrer 
kjemokiner og kjemoattraktanter, som sammen tilkaller monocytter, lymfocytter, 
mastceller og nøytrofiler inn i arterieveggen. Monocyttene forvandles til makrofager, 
som fagocyterer lipider og forvandles til skumceller. Fettstrekene er tidlige 
mikroskopiske forandringer i karveggen, og kan reverseres. Senere i 15-30 årene, 
dannes et sårbart plakk ved at skumceller og andre aktiverte immunceller tar kontroll. 
Ekstracellulære proteoglykaner fra muskelceller binder lipider, samtidig fremkaller 
visse faktorer nekrose av makrofager og muskelceller. Akkumulering og opphopning av 
ekstracellulære lipider bidrar også til nekrose, som igjen påskynder kronisk 
inflammasjon i arterieveggen. Fibrøst vev legger seg over den lipidrike kjernen som en 
tynn fibrøs kappe like under endotelet nær blodstrømmen. Høyt innhold av lipider og 
inflammasjonsceller i plakket, fører til aktivering av enzymer som metalloproteinaser, 
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som er med på å bryte ned den tynne kappen. Dannelsen av dette fibrøse plakket er 
utgangspunktet for utvikling av aterosklerose, og prosessen fortsetter livet ut. Avansert 
aterom oppstår vanligvis rundt 55 års alder, og i dette stadiet oppstår plakk som kan 
briste. Ruptur og reparasjon av plakket kan gå gjennom sykluser opp til fire ganger på 
ett sted i arterieveggen, og foregår som en asymptomatisk prosess. Gjennom disse 
stegene avleires kalsium i karveggen, avleiringen utvikles til små aggregat, og senere til 
større knuter. Plakket kan revne inn mot lumen og ødelegge knutene. Slike 
endotelskader gir opphav til tromber på plakkoverflaten. Økning av plakkmengden på 
enkelte steder i arterielumen kan danne signifikante stenoser, som hemmer 
blodstrømmen og kan føre til letal ischemisk tilstand. Trombene kan også løsne og 
føres med blodstrømmen, for så å feste seg ved stenoser eller i de mindre blodkar som 
for eksempel cerebrale arterier. Kjennskap til ”det ustabile plakket”, gjør det enklere å 
forstå hvorfor også lav-risiko-individer kan rammes av hjerneinfarkt eller annen 
sykdom i hjerte-karsystemet. (8,9) 
 
 

1.1.4 Andre risikofaktorer for CVD 
 
Andre kjente risikofaktorer for aterosklerose og CVD er røyking, fysisk inaktivitet, høyt 
inntak av mettet fett og psykososialt stress (5). Ulike biologiske faktorer har også 
innvirkning på utviklingen av aterosklerose. Disse deles inn i påvirkelige og 
upåvirkelige faktorer. Faktorer som er mulig å påvirke via medisinsk behandling eller 
livsstilsendring er høyt kolesterol, høyt blodtrykk, overvekt, bukfedme, 
diabetes/glukoseintoleranse og type A-personlighet. Upåvirkelige faktorer er arvelig 
hyperkolesterolemi, mannlig kjønn, alder og tidlig menopause. Disse risikofaktorene 
kan også beskrives som primær form for dyslipidemi (4). Sekundære former for 
hyperkolesterolemi er konsekvenser av ulike tilstander som diabetes, alkoholisme 
nefrotisk syndrom, kronisk nyresvikt, hypertyreoidisme, leversykdom. Bruk av 
medisiner som isotretinoin (en isomer av vitamin-A, administreres oralt til behandling 
av alvorlig akne), tamoxifen, ciclosporin og proteasehemmere som benyttes mot 
humant immunsviktvirus (HIV). Diverse antipsykotika kan også bidra til 
lipidforandringer (6).  
 
 

1.2 Statiner 
 
Statiner er en gruppe legemidler som har vist god lipidmodifiserende effekt. Tidlig på 
1970-tallet lyktes en gruppe forskere å fremstille det første statinet, mevastatin. Et stoff 
isolert fra soppen Penicillim citrinum. Mevastatin viste seg å være en potent hemmer 
av det hastighetsbestemmende enzymet i kolesterolsyntesen, 3-hydroxy-3-
methylgrutaryl coenzyme A (HMG-CoA). I slutten av 1970-tallet, kunne forskerne 
påvise at mevastatin svært effektiv senket serum LDL-kolesterol i eksperiment på dyr 
og mennesker med primær hyperkolesterolemi. Like etter ble lovastatin fremstilt, så 
kom simvastatin, et kjemisk modulert sopp produkt. Deretter pravastatin som var en 
mikrobiel modulering av soppforbindelsene. I senere tid er det blitt fremstilt syntetiske 
foreninger som fluvastatin og atorvastatin. (10) 
 
HMG-CoA-reduktase katalyserer omdannelsen av HMG-CoA til mevalonsyre (4,6). Ved 
å inhibere dette enzymet begrenses også dannelsen av kolesterol og andre biologiske 
substanser, som er produkter fra mevalonsyre. Virkningen av statiner skjer 
hovedsakelig i leverceller, hvor redusert kolesterol intracellulært fører til en 
oppregulering av LDL-reseptorer ved aktivering av transkripsjonsfaktoren SREBP-2, 
som også øker kolesterolopptak i lever (6,11). Serumkonsentrasjon av LDL-kolesterol, 
VLDL- kolesterol, totalt-kolesterol, apo B i plasma synker. Mens HDL-kolesterol øker 
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noe og nivået av triglyserider senkes moderat. Nettopp endring av serumlipidene, 
særlig LDL-kolesterol, bidrar til å redusere lipidavleiring i arterieveggens intima, og 
dermed motvirkes aterosklerose (6,11).  
 
Statiner har også en hel del pleiotropiske effekter utover de lipidmodifiserende 
effektene. Virkningsmekanismen bak disse er til dels fortsatt ikke nøyaktig klarlagt. I 
forbindelse med utvikling av CVD har statiner vist antitrombotisk effekt, redusert 
vaskulær inflammasjon og høysensitivt C-reaktivt protein (hs-CRP). Økt syntese av 
nitrogenoksid (NO), bedret endotelcellefunksjon og stabilisering av ateromatøse plakk. 
Det er også vist at statiner hemmer migrasjon av germ celler i forbindelse med 
unnfangelse, og anbefales derfor ikke til bruk under graviditet. (4,6) 
 
 

1.3 Statiner som primærforebygging av CVD 
 
Tidligere studier (7,12,13) har vist at statiner har positiv effekt på förebyggning av CVD. 
Studie (13), som ble publisert i 2012, er en meta-analyse av 27 randomiserte studier 
som viser effekten av å redusere LDL-kolesterol i individer med lav risiko for vaskulær 
sykdom. Studieresultat viser at blant individer uten CVD i anamnesen, reduserte 
statiner risikoen for vaskulære hendelser (relativ risiko (RR) per 1,0 mmol/l LDL-
kolesterolreduksjon, 0,85 (95% konfidensintervall (CI) 0,77–0,95), og totalmortalitet 
(RR 0,91, 95% CI 0,85–0,97). Studie (7) består av 18 randomiserte studier av  56 934 
deltagere (inkludert hyperlipidemi, diabetes, hypertensjon og mikroalbuminuri), og 
viser at statinbehandling reduserer totalmortalitet (OR 0,86, 95% CI 0,79–0,94). Letale 
og ikke-letale; CVD (RR 0,75, 95% CI o,70–0,81), koronar hjertesykdom (CHD) (RR 
0,73, 95% CI 0,67–0,80) og hjerneslag (RR 0,78, 95% CI o,68–0,89). Studien viser 
også redusert behov for revaskularisering (RR 0,62, 95% CI 0,54–0,72).  
 
 

1.4 Hensikt 
 
Hensikten med denne litteraturstudien var dels å presentere de seneste årenes (2012-
2014) forskning rundt statiners effekt som primærforebygging av CVD, dels og 
undersøke hvilken påvirkning statiner har på ateroskleroseprosessen ved langtidsbruk. 
Hensikten var også å undersøke uheldige effekter og bivirkninger forbundet med bruk 
av statiner. 
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2. Metode 

 
Søk til denne litteraturstudien fant sted i perioden 05/04-14 til 13/05-14. De ti 
originalartiklene som ble inkludert i resultatet, ble funnet gjennom søk i databasen 
Medline/PubMed. 
 
Ulike kombinasjoner av Mesh-søkeordene; Cardiovascular Diseases/prevention and 
control, Dyslipidemias/drug therapy/epidemiology, Cholesterol, LDL, Cholesterol, 
HDL. Søketreff ble kombinert med AND og OR i ulike kombinasjoner (NOT secondary 
prevention NOT antibody). Filter som ble brukt var Clinical Trial, publikasjonsdato fra 
01/01/2013 til 01/05-2014. Søket gav funn av en ny studie som angikk statiner som 
primærforebygging av CVD. 
 
 
For å finne svar på langtidseffekter av statiner på ateroskleroseprosessen ble det søkt 
følgende: 
 
Mesh-søkeordene; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors (major topic) og 
atherosclerosis (major topic) AND (long-term OR long term effect), begrenset til 
Clinical queries. Filter: therapy, narrow, og publikasjonsdato fra 01/01-2012 til 31/04-
2014. Inklusjonskriterier var studier av koronar- eller karotidarterie med 
statinbehandling. Både studier som var placebokontrollert og undersøkelser av 
behandling med ulike doser ble inkludert. Minimum behandlingstid på minst 9 
måneder.  
 
 
Til delen av problemstilling om uønskede effekter ble det søkt: 
 
Mesh-begrep; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors med ”subheadings: 
adverse effects", og restrict to major topic. Søket ble også begrenset til Clinical Trial, 
publikasjonsdato fra  01/01-2012 til 01/01-2014, hvorav fire studier ble utvalgt.  
 
For å se sammenheng mellom bivirkninger og bruk av statiner, ble det i tillegg søkt; 
statins adverse effects AND discontinuation AND adherence. Filter: publisert fra 01/01-
2012 til 31/04-2014 hvorav en studie var interessant og ble inkludert i rapporten. 
 
Som utgangspunkt til oppgaven, ble det fra starten søkt både på engelsk og norsk. Det 
ble søkt via søkemotorene Google og Google Scholar. Informasjon er også hentet fra 
WHO, norsk legemiddelhåndbok og helsebiblioteket. Søkeord som ble brukt var statins, 
statiner, hmg coa reduktase hemmer, hmg coa reductase inhibitor, dyslipidemi, 
dyslipidemia, hyperkolesterolemi, cholesterol, prevention, primary prevention, serum 
lipids, aterosklerose, atherosclerosis og pathogenesis of atherosclerosis. Cardiovascular 
disease mortality and morbidity.  
 
Som bakgrunnsmateriale i introduksjon og diskusjon ble det bruk reviews, som ble 
funnet med Mesh søkeord: statins, hmg coa, adverse effects, statins, cardiovascular 
disease, primary prevention og Cochrane med AND og OR I ulike kombinasjoner. 
Begrensninger til major topic. Først og fremst ble de aller siste publiserte, og mest 
aktuelle oversiktsartikler valgt ut. Også eldre oversiktsartikler er tatt med.  
 
Noe informasjon er også hentet fra lærebøkene Rang & Dale’s pharmacology og 
Medicinska sjukdomar av Ericson & Ericson. 
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3. Resultat 

 
I denne delen presenteres ti original artikler. En artikke, som ble publisert i år (2014), 
gjelder statiners effekt som primærforebygging (14), fire artikler beskriver 
langtidseffekter av statiner på ateroskleroseprosessen (15–18), mens fem artikler 
omhandler uheldige effekter som er forbundet med statinbehandling (19–23). 
 
 

3.1 The Relationship Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels 
and the Incidence of Cardiovascular Disease in High-Risk Patients Treated 
With Pravastatin. Main Results of the APPROACH-J Study (14) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Japanske terapianbefalinger har livsstilsendring, inkludert diett og trening som 
grunnleggende behandlingskonsept for primærforebygging av CVD. Dersom det 
fremdeles er vanskelig å regulere lipidnivåene, vurderes legemiddelbehandling 
inkludert statiner. Ut ifra risikofaktorer settes hensiktsmessige mål for verdier av LDL-
kolesterol som primærforebygging. 
 
Hensikten med studien var å bedømme forholdet mellom nivå av LDL-kolesterol, og 
insidensen av CVD i høy-risiko pasienter uten CVD i anamnesen. 
 
Kohorten bestod av menn ≥20 år, og kvinner ≥55 år uten CVD i anamnesen, men med 
høy risiko for CVD. Deltakerne ble fulgt opp og undersøkt ved oppstart, og etter 6, 12, 
18 og 24 måneder. Resultatene ble dokumentert i kliniske rapportskjemaer hvert år. 
Primære endepunkt for studien var første forekomst av CVD, letal eller ikke-letale 
hendelser. Insidensen av CVD ble sammenlignet og studert i forhold til ulike kvartiler 
med hjelp av multivariabler som kjønn, alder, basisnivå av HDL-kolesterol, tidligere 
bruk av kolesterolsenkende middel, CVD i familieanamnesen, hypertensjon, diabetes 
(inkludert nedsatt glukosetoleranse (IGT)), kroppsmasseindeks og røyking.  
 
Totalt 6229 pasienter ble registrert og fulgt opp i 2 år. Data fra 4916 pasienter ble brukt 
i den endelige analysen da noen ikke oppfylte inklusjonskriteriene. Gjennomsnittlig 
basiskarakteristikk av pasientene var en gjennomsnittsalder på 66 år; 42% menn og 
63,6% brukte kolesterolsenkende legemidler, inkludert pravastatin. Komorbiditet og 
andre konvensjonelle risikofaktorer var til stede blant de studerte individene (tabell 1). 
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Tabell 1. Prosentvis fordeling av konvensjonelle risikofaktorer blant 
studiepopulasjonen basert på pasientkarakteristikk ved studieoppstart (omarbeidet 
fra kilde (14)).  

Konvensjonell risikofaktor* % av n=4916 
Høy alder** 95,4 
Hypertensjon 72,9 
Diabetes inklusiv IGT 78,1 
Røyking 19,7 
Hjertesykdom i nær familie 19,8 
Lavt HDL-kolesterol (<40mg/dl) 10,6 
3 risikofaktorer  83,7 
4 risikofaktorer 14,5 
5 risikofaktorer 1,7 
6 risikofaktorer 0,2 

IGT; impaired glucose tolerance, HDL; high-density lipoprotein. 
*Konvensjonelle risikofaktorer ble definert basert på legerapporter. **≥45 år for menn, ≥55 år 
for kvinner.  
 
Resultat 
I løpet av oppfølgingsperioden på to år, forekom totalt 69 tilfeller av CVD (6,7/1000 
pasientår). Av disse var 36 tilfeller koronar arteriesykdom (CAD) (3,5/1000 pasientår), 
28 tilfeller hjerneslag (2,7/1000 pasientår), 3 tilfeller av aterosklerotisk forsnevring 
(0,3/1000 pasientår) og 2 tilfeller av plutselig hjertestans (0,2/1000 pasientår). 
 
Statistisk analyse med hjelp av maksimal-kontrast metoden, hentyder til et lineært 
forhold mellom insidensen av CVD og LDL-kolesterol nivåer (P=0,0229).  
 
Det ble registrert færre tilfeller av CVD i gruppen som hadde oppnådd reduksjon av 
risikofaktorer (LDL-kolesterol <120 mg/dl, blodtrykk <130/80 mmHg, glykosylert 
hemoglobin A1c (HbA1c) <6,5% og røykestopp) gjennom oppfølgingsperioden. Men 
resultatet var ikke statistisk signifikant (P=0,239). Allikevel kunne en se en signifikant 
forskjell i antall tilfeller av CAD, relatert til oppnådd risikoreduksjon (P=0,021) (figur 
1). Blant pasienter som oppnådde målet på reduksjon til 3 risikofaktorer, ble det 
registrert signifikant færre tilfeller av CAD (hazard ratio, 0,216, P=0,031). Derimot 
kunne det ikke påvises noen sammenheng mellom reduksjon av risikofaktorer og 
insidens av hjerneslag i løpet av toårsperioden (P=0,561). 
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Figur 1. Fordeling av antall oppnådde mål for reduksjon av konvensjonelle 
risikofaktorer, og insidens av kardiovaskulær sykdom, koronar arteriesykdom og 
hjerneslag blant pasienter i studie (21) under behandling med statiner i løpet av en 
toårsperiode. 
 
Konklusjonen til forfatterne er at denne observasjonsstudien viser et lineært samsvar 
mellom insidens av CVD og LDL-kolesterol i høy-risiko pasienter. Multifaktorielle tiltak 
mot konvensjonelle risikofaktorer, inkludert LDL-kolesterol, kan ha bidratt til den lave 
insidensen av CVD i denne studien. For å bekrefte resultatene behøves flere prospektive 
randomiserte studier. 
 
 

3.2 Time course of statin-induced changes in coronary atherosclerosis 
using intravascular ultrasound with virtual histology (15) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Studien er en utvidelse av den japanske TRUTH-studien (24). Den var en åpen, 
prospektiv, randomisert multisentret studie. Målet var å vurdere effekten av intensiv 
lipidsenkende behandling (pitavastatin 4 mg/daglig) versus moderat lipidsenkede 
behandling (pravastatin 20 mg/daglig) hos pasienter med angina pectoris. I løpet av en 
8-måneders periode ble effekten målt ved hjelp av virtuell histologisk intravaskulær 
ultralyd (VH-IVUS). Resultatene viste at statiner påvirket arterieplakkets 
sammensetning ved å signifikant minske fibrøst fett rundt plakket, og øke kalsifisert 
plakk. 
 
Oppfølgingsperioden av TRUTH-studien ble til for å evaluere statinindusert endring i 
koronar aterosklerose over lengre tid. Hensikten var å undersøke tidsforløpet av 
statininduserte endringer av koronar aterosklerose. Tidligere har studier med bruk av 
VH-IVUS vist en statinindusert regresjon og stabilisering av koronar plakk, men 
varigheten av disse endringene er ikke avdekket.  
 
En pasientgruppe på 39 personer ble evaluert for koronar aterosklerose ved bruk av 
VH-IVUS. Undersøkelser ble gjort på tidspunktet for perkutan koronar intervensjon 
(PCI), 8 måneder (midtveis) etter innsetting av statinbehandling, og etter en 48 
måneders (langtids) oppfølgingsperiode. Etter disse tre oppfølgingstidene ble 30 
pasienter inkludert i studien. IVUS-bilder fra resterende 9 var ikke tilgjengelige, eller 
ikke analyserbare.  
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IVUS-bilder fra utgangspunkt, ved 8 måneder- og ved 48 måneder ble uavhengig 
sammenlignet, der målsegmentet nøye ble identifisert ved hjelp av ulike 
gjenkjenningsmetoder for å få bildene fra samme posisjon. 
 
I studien var 11 pasienter inkludert i pitavastatingruppen, og 19 pasienter inkludert i 
pravastatingruppen. I løpet av den utvidede TRUTH-studien ble alle deltagerne 
behandlet med et slag av statin (13 pasienter med pitavastatin (10 fikk 4 mg, og 3 fikk 2 
mg), 15 med pravastatin (12 fikk 20 mg, og 3 fikk 10 mg) og 2 med atorvastatin (1 fikk 
40 mg, og 1 fikk 10 mg).  
 
Resultat 
Risikofaktorer ble kontrollert under oppfølgingsperioden, både midtveis og etter 
langtids behandling. Målinger viste en signifikant reduksjon av LDL-kolesterol ved 8 
måneder. Denne minskningen fortsatte også videre til 48-måneder. Etter 8 måneder 
syntes en signifikant økning av HDL-kolesterol, som fortatte også til 48 måneder. 
Mediannivå av (hs-CRP) minket signifikant ved 8 måneder, og reduksjonen fortsatte til 
48 måneder. 
 
Gjennomsnittlige endringer i intravaskulære ultralydparametere som ble observert, var 
en volumreduksjon av ytre elastiske membran (EEM) etter 8 måneder (-1,1%). Etter 48 
måneder ble det observert en signifikant reduksjon (-5,9%, P=0,0001). Reduksjon av 
plakkvolumet var ikke av statistisk signifikans, men det så ut til å minke over tid (-1,6% 
etter 8 måneder og -3,8% etter 48 måneder). Observasjoner av økning av kompakt 
kalsiumplakk ble gjort etter 8 måneder (0,09 ± 0,34 mm3/mm (gjennomsnittlig ± SD)), 
og nådde en signifikant endring etter 48 måneder (0,21 ± 0,33 mm3/mm, P = 0,002). 
Endringene som ble sett i det kompakte kalsiumplakket ved 8 måneders kontroll, 
kunne ikke settes i sammenheng med volumendringen av EEM. Etter 48 måneder 
syntes en signifikant negativ korrelasjon mellom disse to parameterne (r=-0,598, 
P=0,0005). 
 
Tabell 2. Gjennomsnittlige endring (± standardavvik eller median) av 
intravaskulære ultralydparametere, og registrerte biomarkører for risikofaktorer for 
CVD gjennom TRUTH-studien og den utvidede TRUTH-studien ved 8 måneder og 49 
måneder (omarbeidet fra kilde (15)). 
 
 Basisverdi 8 måneder 48 måneder 

Plakkvolum (mm3/mm) 9,47±3,43 9,30±3,45 9,22±3,65 
Lumenvolum (mm3/mm) 7,38±2,89 7,32±2,76 6,73±2,58 
DC volum indeks (mm3/mm) 0,56±0,61 0,65±0,72 0,77±0,69 
LDL-kolesterol (mg/dl) 130±37 83±24 80±15 
HDL-kolesterol (mg/dl) 45±11 50±12 50±9 
hs-CRP (ng/ml) 3690 (1940-6510) 642 (368-1020) 487 (318-784) 
Data er gitt som gjennomsnittlig ± SD eller median (interkvartilt område). 
DC, kompakt kalsium LDL; low-density lipoprotein; hs-CRP, høysensitivt C-reaktivt protein. 
 
Hovedfunn i studien var en negativ remodulering av åreveggen, og en økning av 
kompakt kalsiumholdig plakk. Økning av kalsiumholdig plakk etter langtids oppfølging 
samsvarte med negativ remodulering av årevegger, selv om denne sammenhengen ikke 
kunne påvises etter 8 måneder. Studien viser at langtidseffekter av statiner kan 
medvirke til stabilisering av aterosklerotisk plakk. 
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3.3 Intensive-Dose Atorvastatin Regimen Halts Progression of 
Atherosclerotic Plaques in New-onset Unstable Angina With Borderline 
Vulnerable Plaque Lesions (16) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
En arterieforsnevring på 50-70% som følge ateromatøst plakk indikerer tidlige stadium 
av aterosklerose. Arterieforsnevring kan føre til ustabil angina, og det diskuteres rundt 
rutinemessig behandling med statiner eller PCI i slike tilfeller.  
 
Hensikten var å sammenligne terapeutisk effekt av intensiv versus moderate doser av 
atorvastatin ved nyoppstått ustabil angina, med mindre strukturelle forandringer av 
blodkarenes innside (borderline lesions).  
 
Totalt 100 ny diagnostiserte pasienter med nyoppstått ustabil angina med borderline 
lesions fra august 2008 til august 2011, ble tilfeldig fordelt 50:50 til å motta moderat 
dose atorvastatin (20mg/dag) eller intensiv dose (80 mg/dag) i 9 måneder. Følgende 
kriterier for deltagelse måtte oppfylles: (1) ≥18 år, (2) nyoppstått ustabil angina, (3) 50-
70% stenose, (4) lumenareal >4 mm2, (5) plakk belastning på 50% målt med koronar 
angiografi (CAG) eller intravaskulær ultralyd (IVUS). 
 
Studien var en åpen, prospektiv og randomisert klinisk studie. I løpet av 9-måneders 
perioden fikk deltakerne en dose på 100 mg/dag av aspirin i tillegg til statin dosen. 
 
Resultat 
Av de 100 opprinnelige deltagerne, var det 62 pasienter som fullførte studieperioden på 
9 måneder (32 med intensiv dose, 30 med moderat dose). Totalt 38 pasienter ble 
ekskludert fra studien av følgende årsaker: I gruppen med intensiv dose avbrøt 18 
pasienter behandlingen, årsaken for samtlige var bivirkninger. I gruppen med moderat 
dose avbrøt 20 pasienter behandlingen. Bivirkninger var årsaken hos 4 av dem, 
uønskede hendelser hos 3 pasienter, mens 13 pasienter gjennomførte ikke IVUS ved 9 
måneder. 
 
I begge gruppene inntraff endring i lab-verdiene etter 9 måneders behandling. En 
signifikant reduksjon av LDL-kolesterolet forekom både i gruppen med intensiv- og 
moderat dose. Gjennomsnittlig reduksjonen av LDL-kolesterol i intensiv gruppen (fra 
105,55 ± 22,65 til 62,37 ± 15,93 mg/dl) var signifikant større (P<0,01) enn i moderat 
dose gruppen (fra 106,13 ± 20,52 til 80,04 ± 17,77 mg/dl). Reduksjon av hs-CRP var 
også signifikant større (P<0,01) i gruppen med høy dose enn moderat dose ved 9 
måneder (fra 5,38 ± 1,48 til 1,81 ± 0,91 mg/l, og 5,40 ± 1,38 til 3,38 ± 1,28 mg/l i 
gruppene intensiv- og moderatdose, respektive). HDL-kolesterolet økte i begge 
gruppene (51,45 ± 9,67 til 58,52 ± 8,87mg/dl, og 51,10 ± 9,52 til 56,64 ± 9,42 mg/dl i 
intensiv- og moderatdose, respektive). Her kunne det ikke  påvises noen signifikant 
forskjell mellom de to gruppene. 
 
Volumparameter fra målinger gjort med IVUS, viste endringer i aterosklerotisk plakk, 
volum av blodåre, volum i lumen, og plakkvolum ved 9 måneder i forhold til målinger 
som ble foretatt ved oppstart. Gjennomsnittsverdier i moderat dose gruppen, viste en 
signifikant økning av volum i blodåre, økt plakk volum og redusert volum av lumen. 
Disse parameterne viste ingen progresjon i gruppen med intensiv dose. Derimot ble 
plakkvolumet betydelig mindre, og lumenvolumet signifikant større, mens det i de to 
andre parameteren ikke kunne sees noen signifikant forskjell mellom de to gruppene på 
volum i blodåren. 
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Tabell 3. Endring i intravaskulære ultralydparametere og lab-resultat ved oppstart 
og ved 9 måneder (omarbeidet fra kilde (16)). 

 
 

Dose Oppstart 9 måneder 

Plakkvolum (mm3) Intensiv 43,20±6,33 41,70±4,60 
 Moderat 42,32±9,33 50,68±9,78 
Lumenvolum (mm3) Intensiv 101,71±11,21 103,63±6,50 
 Moderat 99,46±7,80 93,89±8,39 
LDL-kolesterol (mg/dl) Intensiv 105,55±22,65 62,37±15,93 
 Moderat 106,13±20,52 80,04±17,77 
HDL-kolesterol (mg/dl) Intensiv 51,45 ± 9,67 58,52 ± 8,87 
 Moderat 51,10 ± 9,52 56,64 ± 9,42 
hs-CRP (mg/l) Intensiv 5,38±1,48 1,81±0,91 
 Moderat 5,40±1,38 3,38±1,28 
Data er gitt som gjennomsnittlig ± SD  
LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; hs-CRP, høysensitivt C-reaktivt 
protein. 
 
Forfatterne konkluderer med at intensiv behandling med atorvastatin i 9 måneder, 
signifikant senker LDL-kolesterol og hs-CRP. Studien påviste også stabilisering eller 
regresjon i utviklingen av minimal obstruktiv aterosklerose hos pasienter med 
nyoppstått ustabil angina. 
 
 

3.4 Effect of Long-Term Intensive Lipid-Lowering Therapy With 
Rosuvastatin on Progression of Carotid Intima-Media Thickness -
Justification for Atherosclerosis Regression Treatment (JART) Extension 
Study- (17) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode. 
Denne studien er en utvidet studie av den opprinnelige Justification for Atherosclerosis 
Regression Treatment studien (JART). Undersøkelsen viste at intensiv behandling (5-
10 mg/dag) med rosuvastatin signifikant forsinket progresjon av karotid intima-media 
tykkelse (IMT), sammenlignet med konvensjonell behandling med pravastatin i 12 
måneder.  
 
Hensikten med denne utvidede studien var å bedømme langtidseffekter av intensiv 
behandling med rosuvastatin. Primære endepunkt var endring i IMT fra start til 24 
måneder. Sekundære endepunkt inkluderte gråskala ultralyd (GSM), serumlipider og 
forholdet LDL-kolesterol/HDL-kolesterol. 
 
Totalt 113 deltakere fra gruppen som mottok intensiv behandling i JART-studien var 
villige til å delta i den utvidede studien, og ble inkludert i analysen. Bort imot 
halvparten av de inkluderte var klassifiserte under gruppen, primær forebygging med 
høy risiko for CVD, ifølge Japan Atherosclerosis Society guidelines. Utenom dette 
hadde >60% av deltakerne hypertensjon, og nærmere halvparten diabetes (inkludert 
nedsatt glukosetoleranse). Rosuvastatin dosen ble intensiverte, og også andre 
legemidler ble lagt til med lipidsenkende hensikt for å oppnå LDL-kolesterol <80 
mg/dl som primærforebygging, og <70 mg/dl som sekundærforebygging. 
Gjennomsnittlig rosuvastatindose etter 24 måneder (± SD) var 7,9 ± 2,9 mg. 
 
Risiko for ruptur av aterosklerotisk plakk er ikke bare avhengig av plakkstørrelse, men 
også sammensetningen av plakket. Ved hjelp av GSM kunne de også bedømme plakkets 
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morfologi. Gjennomsnittsmåling av IMT ble utført med hjelp av Intimascope®. 
Målinger ble foretatt ved 0 (3 måneder før registrering), 12 og 24 måneder. I tillegg ble 
verdier av serumlipider dokumentert. 
 
 
Resultat 
Gjennomsnittlig endring (± SD) av IMT var 0,012 ± 0,082 mm (95% CI: -0,004 til 
0,027 mm) etter 12 måneder, og -0,005 ± 0,104 mm (95% CI: -0,24 til 0,015) etter 24 
måneder. Disse forskjellene var ikke statistisk signifikante sammenlignet med 
basisverdiene (P=0,141 ved 12 måneder, og P=0,633 ved 24 måneder). Det forekom en 
reduksjon av IMT i 49 deltager (43,4%) etter 12 måneder, og i 54 deltagere (47,8%) 
etter 24 måneder. 
 
Tabell 4. Endring i IMT og LDL-kolesterol ved 12 og 24 måneder  

 
 

Basisverdi 12 måneder 24 måneder 

IMT (mm) 0,916±0,188 0,928±0,190 0,912±0,170 
LDL-kolesterol (mg/dl) 164,8±34,1 (111) 82,7±21,1 (112) 86,5±19,7 (105) 
Data for IMT er gitt som gjennomsnittlig ± SD, n=113. Data for LDL er gitt som 
gjennomsnittlig ± SD, (n).  
 
LDL-kolesterol ble redusert med 46,4 ± 13,8% (gjennomsnittlig ± SD) og HDL-
kolesterol økte med 8,9 ± 24,0% (gjennomsnittlig ± SD) etter 24 måneder 
sammenlignet med grunnverdiene.  
 
GSM ble målt hos 25 av deltakerne. I forhold til grunnverdiene, ble det etter 12 
måneder viste en økning på 16,93 ± 33,12% (P=0,017) (gjennomsnittlig ± SD), og etter 
24 måneder 22,50 ± 52,83% (P=0,044). I de samme individene minket gjennomsnittlig 
IMT med 1,36 ± 9,42% (P=0,478) etter 12 måneder, og med 5,16 ± 10,26% (P=0,019) 
etter 24 måneder, respektive. 
 
Sammenhengen mellom endringene i GSM og gjennomsnittlig IMT i disse 25 
individene viser at GSM økt signifikant etter 12 og 24 måneder, mens endringen 
mellom 12 og 24 måneder var ikke signifikant. I kontrast til resultater fra GSM, viste 
endring i gjennomsnittlig IMT en ikke-signifikant endring ved 12 måneder, men etter 
24 måneder syntes en signifikant reduksjon sammenlignet med verdier fra 
utgangspunktet.  
 
 

3.5 Low-dose rosuvastatin improves the function and morphological 
markers of atherosclerosis in asymptomatic postmenopausal women with 
dyslipidemia (18) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Flere store omfattende studier har i den senere tid kastet lys over statiner som 
primærforebygging av CAD, og deres effekt som behandling mot aterosklerose og 
dyslipidemi. Behandlingseffekter av dyslipidemi i relativt lav-risiko pasienter, særlig 
kvinner, er derimot lite klarlagt da de fleste store randomiserte studier har vært 
dominert av menn. Det er også anslått at kvinner i fertil alder har mindre risiko for 
utvikling av CVD.  
 
Hensikten med studien var å undersøke effekten av statinbehandling på tre 
surrogatmarkører, som ofte benyttes til vurdering av aterosklerose i postmenopausale 
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kvinner: karotid intima-media tykkelse (CIMT), arteriell stivhet indeks β av hoved-
karotidarterie (karotid stivhet β) og bronkialarterie pulsbølgehastighet (baPWV). 
Indekser for aterosklerose ble målt ved oppstart, etter 3 måneder og etter 12 måneder 
med behandling. 
 
Studien var en åpen, prospektiv randomisert studie der 51 postmenopausale kvinner i 
alderen ≥55 år med dyslipidemi ble fordelt til to behandlingsgrupper, statin og kontroll. 
Statin fikk rosuvastatin 2,5 mg daglig i tillegg til diett og trening, og kontroll fikk kun 
diett og trening som behandling. 
 
Resultat 
Ved oppstart av behandlingsperioden viste laboratorieresultat av blodprøver, karotid 
stivhet β, baPWV og CIMT ingen signifikant forskjell mellom statin- og 
kontrollgruppen. Det var ingen bortfall, og ingen tilfeller av uønskede hendelser som 
unormal leverfunksjon eller nivåer av kreatinfosfokinase (CPK) i gruppene under 
studieperioden. 
 
Etter 3 måneder var LDL-, HDL-, LDL-/HDL-, og ikke-HDL-kolesterolet signifikant 
lavere i statin sammenlignet med kontroll. Statinbehandling viste også en trend til 
senkning av hs-CRP, men sammenligning på dette tidspunktet viste ingen signifikant 
forskjell. Karotid stivhet β og baPWV verdier etter 3 måneder og 12 måneder var 
signifikant lavere blant individene som fikk statinbehandling enn dem i 
kontrollgruppen (P=<0,05).  
 
De gjennomsnittlige CIMT verdiene var også signifikant lavere etter 12 måneder (0,89 
± 0,10 til 0,83 ± 0,12 mm, og 0,88 ± 0,13 til 0,89 ± 0,11 mm i statin- kontrollgruppen, 
respektive). Univariat analyse viste positiv korrelasjon mellom endring i CIMT med 
ending i hs-CRP, LDL-kolesterol, LDL-/HDL-kolesterol, total-kolesterol, ikke-HDL-
kolesterol, karotid stivhet β og baPWV. Trinnvis multippel regresjonsanalyse viste at 
endringene i CIMT var i sterkt samvariasjon med endring i hs-CRP og karotid stivhet. 
 
Tabell 5. Endring i indisier for aterosklerose i statingruppe versus placebo ved 
behandlingsoppstart, ved 3 og 12 måneder (omarbeidet fra kilde (18)). 

 
 

 Oppstart 3 mnd. 12 mnd. 

Statin (n=26) 
CIMT (mm) 0,89±0,10 - 0,83±0,12 
LDL-kolesterol (mg/dl) 166,1±20,3 81,4±14,0 - 
hs-CRP (mg/l) 0,09±0,08 0,06±0,04 - 

Pacebo 
(n=25) 

CIMT (mm) 0,88±0,13 - 0,89±0,11 
LDL-kolseterol (mg/dl) 157,6±9,9 149,9±17,7 - 
hs-CRP (mg/l) 0,10±0,09 0,08±0,10 - 

Data er angitt som gjennomsnittlig ± SD. 
CIMT, karotid intima-media tykkelse; LDL, low-density lipoprotein; hs-CRP, høysensitivt C-
reaktivt protein. 
 
Forfatterne konkluderer med at potente statiner forbedrer surrogatmarkører for CAD, 
og at endringer i CIMT henger sammen med reduksjon av hs-CRP etter 3 måneder. 
Funnene i studiene tyder på at endring i hs-CRP ved 3 måneder predikerer graden av 
endringer i karotid aterosklerose etter 12 måneder. Flere studier behøves for å  
klarlegge underliggende mekanisme og sammenheng mellom kolesterolsenkende 
behandling og aterosklerose i postmenopausale kvinner med lav risiko dyslipidemi. 
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3.6 Effect of Statins on Skeletal Muscle Function (19) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Myalgi i forbindelse med statinbehandling er vell kjent blant leger. Rapporterte tilfeller 
varierer fra 1% i kontrollerte studier til 25% i kliniske rapporter, men dette er ikke 
observert i kliniske studier. Statiners effekt på muskulær ytelse og –prestasjon er heller 
ikke grundig studert. 
 
Hensikten med studien var å bestemme effekten av statiner på skjelettmuskel styrke, 
utholdenhet og aerob treningsytelse, som videre kunne bidra til støtte for leger ved 
evaluering av klager på statinrelaterte muskel- og bevegelsesbesvær. 
 
The Effect of Statins on Skeletal Muscle Function and Performance (STOMP), var en 
dobbelblindet randomisert klinisk studie. Før randomisering, ble det utført en 
symptomkartlegging og gjort målinger av CK, utøvelseskapasitet, og muskelstyrke. 
Deltagerne i studien ble tilfeldig fordelt til placebo eller atorvastatin 80 mg daglig, med 
gjennomsnittlig samme utgangspunkt. Gruppene bestod av tilsvarende antall menn og 
kvinner i aldersgruppene (20-39, 40-54 og ≥50 år).  
 
Ved oppstart og 6 måneder etter legemiddelforeskriving ble det tatt blodprøver med 
målinger av total-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglyserider, alanin-
aminotransferase (ALT), kreatin, 25-hydroxy vitamin D (vitamin D2 og D3) og 
kreatinkinase (CK)-nivåer. Kroppsholdning, muskelstyrke og utøvelseskapasitet ble 
kartlagt ved oppstart. Myalgi og muskelsymptom ble registrert ved oppstart, ved 3 
måneder og 6 måneders besøket og via telefon to ganger i måneden.  
 
 
Resultat 
Studien bestod av 420 friske individer uten tidligere bruk av statiner. Ingen av 
deltakernes CK-verdier oversteg 10 ganger øvre referansegrense (ULN), men 40 i 
atorvastatin versus 29 i placebo viste verdier av CK over ULN. Gjennomsnittlig forekom 
en økning av CK 20,8 ± 141,1 U/l(enheter/liter) i atorvastatingruppen (P<0,0001). 
 
Behandling med atorvastatin viste ingen forskjell i påvirkning på muskelstyrke,  
utholdenhet, aerobe prestasjoner eller fysisk aktivitet sammenlignet med placebo. 
Fysisk aktivitet avtok uavhengig av legemiddelbehandling, men mindre fysisk aktivitet i 
atorvastatingruppen var på grunn av mindre aktivitet blant de eldre deltakerne. Blant 
individene med myalgi kunne en se redusert muskelstyrke bland atorvastatin og 
placebo, 5 av 14 og 4 av 14 respektive (P=0,69). 
 
Nye uforklarlige muskelsmerter ble rapportert av 23 forsøkspersoner som fikk 
atorvastatin og av 19 som fikk placebo, hvor 19 atorvastatin og 10 placebo oppfylte 
studiens definisjon for myalgi (P=0,05). Myalgiindividene i atorvastatin rapporterte 
primært om symptomer i underekstremitetene som hofteledd,  lårmuskel, haser, 
og/eller leggsmerter eller kraftløshet i legger av ulike kombinasjoner. Myalgiindividene 
i placebo rapporterte diverse symptomer som tretthet i hele kroppen, smerteforverring 
i tidligere skader og fotkramper. Ellers også noen av de samme symptomene som 
atorvastatin ble meldt. Gjennomsnittstiden før symptomene oppstod vart kortere blant 
myalgiindividene i atorvastatin sammenlignet med placebo (35 ± 31 versus 61 ± 33 
dager; P=0,045). Forskjellen i serumverdiene av CK, ALT, lipider og vitamin D kunne 
ikke relateres til tilfellene av myalgi i de to behandlingsgruppene (P>0,19). Ubehag av 
smerte og påvirkning av smerte i dagliglivet, økte signifikant (P=0,001) hos alle 
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individene med myalgi som fikk behandling, men det var ingen forskjell mellom 
atorvastatin og placebo (P=0,37).  
 
Forfatterne konkluderer med at behandling med 80 mg atorvastatin hadde ingen 
virkning på muskelstyrke eller treningsprestasjoner i løpet av 6 måneder i friske 
individer. STOMP bekrefter en signifikant økning i frekvensen av myalgi med intensiv 
atorvastatin behandling. I tillegg viser gjennomsnittlige CK-verdier i atorvastatin-
kohorten til at statiner muligens kan fremkalle moderate muskelskader. 
 
 

3.7 Risk of hospitalized rhabdomyolysis associated with lipid-lowering 
drugs in a real-world clinical setting (20) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
I forbindelse med lipidsenkende legemidler (LLDs) rapporteres det om relativ lav 
forekomst av rabdomyolyse. Populasjonsbaserte studier kan bidra med å tydeliggjøre 
dette området. Rabdomyolyse er en av de mest alvorlige bivirkningene som følge av 
lipidsenkende behandling, og kan resultere i akutt nyresvikt. Flere randomiserte 
kontrollerte studier (RCT) har undersøkt statinindusert rabdomyolyse, men disse har 
foregått i kontrollerte omgivelser over relativt korte tidsperioder med flere 
eksklusjonskriterier. RCT har derfor vært mer egnet for vurdering av legemiddeleffekt 
fremfor legemiddelsikkerhet. 
 
Studiens hensikt var å evaluere risikoen for rabdomyolyse som følge av LLDs blant 
sykehusinnlagte pasienter. 
 
Observasjonsstudien bygger på data fra 9 millioner medlemmer av helseplanen i The 
United States. Utvalget foregikk med hjelp av databasen HealthCore Integrated 
Research Database (HIRD). HIRD indentifiserte pasienter som hadde mottatt minst to 
resepter på statiner eller andre LLDs mellom 1. juli 2000 og 1. desember 2004. ICD-
koder for rabdomyolyse ble observert gjennom oppfølgingsperioden, og de ulike 
pasientcasene ble bekreftet med pasientenes journaler. Pasienter ble inkludert i 
kohorten dersom første reseptutlevering av LLD fant sted etter en periode på 6 
måneder uten registrert reseptutlevering av LLD.  
 
Klinisk diagnose av rabdomyolyse ble satt hos pasienter som opplevde muskelskader 
ved sykehusinnleggelse, om CK-nivået oversteg 10 ganger ULN og ved tegn til 
muskelsvakhet (normale CK-nivå: mann: 24-204 U/l, kvinne: 24-173 U/l). Bare tilfeller 
urelatert til hjerteinfarkt eller andre skader ble knyttet til bruk av LLDs. 
 
Tilfeller av rabdomyolyse ble rapportert per 10 000 personår av LLD-eksponering, og 
det ble foretatt multivariat analyse av registrert data. I tillegg til aktuelle substanser ble 
det også observert økt risiko for rabdomyolyse ved tilstedeværelse av hypertensjon, 
diabetes mellitus, samtidig bruk av hemmere av enzymet cytokrom P450A4 (CYP3A4-
hemmere) og kombinasjonsterapi av ulike LLDs. 
 
Resultat 
Kohorten bestod av 473 343 LLD-brukere, hvorav 490 988 personår fikk monoterapi 
og 11 624 personår fikk kombinert lipidsenkende behandling. Gjennomsnittsalderen 
var 55 år og 55% var menn. Komorbiditet som hypertensjon, diabetes mellitus og CHD 
var utbredt i kohorten. Personer med behandlingsoppstart av LLD ble identifisert, og 
LLD som monoterapi var følgende statiner: atorvastatin, cerivastatin, fluvastatin, 
lovastatin, pravastatin, rosuvastatin og simvastatin. Ikke-statiner var: ezetimibe, 
fenofibrate, gemfibrozil og niacin ER. Også kombinasjonsbehandling med LLDs av 
ikke-statiner og statiner, ble identifisert til studien. De tre hyppigst brukte LLDs var 
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atorvastatin (261 567 personår), pravastatin (64 254 personår) og simvastatin (54 394 
personår). 
 
Totalt 144 potensielle tilfeller av sykehusinnleggelser med rabdomyolyse ble  
identifisert. Av dem kunne 104 pasientjournaler innhentes. Førti journaler ble ikke 
rapportert på grunn av begrenset mulighet for å kontrollere det spesifikke sykehuset 
hvor tilfellet av rabdomyolyse fant sted. Av de 104 pasientjournalene med mulige 
tilfeller, ble det bekreftet 42 hendelser av rabdomyolyse assosiert med bruk av LLDs, 
hvorav kun ett av tilfellene var blant pasienter med kombinasjonsbehandling.  
 
Insidensraten for sykehusinnleggelser med rabdomyolyse blant pasienter som fikk 
statin monoterapi varierte fra 0,3 (lovastatin) til 8,4 (cerivastatin) per 10 000 personår. 
Med atorvastatin som referanse var raten for rabdomyolyse (95% CI) størst for 
cerivastatin, 8,4 (2,1–21,7). Multivariat analyse indikerte bare signifikant økt risiko for 
rabdomyolyse for cerivastatin blant LLDs (OR 4,74, 95% CI 1,1–21,2, P=0,041) 
sammenlignet med atorvastatin. Økt risiko for rabdomyolyse forekom også ved 
komorbiditet av hypertensjon (OR 4,5, 95% CI 1,4–14,7) eller bruk av CYP3A4-hemmer 
(OR 7,07, 95% CI 1,6–31,6). 

 
 
Tabell 6. Insidensrate per 10 000 personår, og risiko for sykehusinnleggelse med 
rabdomyolyse blant pasienter under LLD-behandling (omarbeidet fra kilde (20)). 

 
LLD 

 
Registrerte tilfeller 

av rabdomyolyse (n) 

Rate (95% CI) 
per 10 000 
personår 

 
OR 

 
95% CI 

Atorvastatin 15 0,6 (0,3–0,9) 1,00 referanse 
Cerivastatin 4 8,4 (2,1–21,7) 4,7 1,1–21,1 
Fluvastatin 2 1,6 (0,2–5,7) 3,3 0,7–15,6 
Lovastatin 1 0,3 (0,1–2,1) 0,3 0,03–2,9 
Pravastatin 7 1,1 (0,4–2,2) 1,8 0,7–4,7 
Rosuvastatin 1 1,2 (0,0–6,7) 1,8 0,3–9,4 
Simvastatin 3 0,6 (1,1–1,6) 0,7 0,2–2,6 
Ezetimibe 2 2,1 (0,3–7,8) 3,9 0,7–22,5 
Gemfibrozil* 4 2,0 (0,5–5,2) 3,2 1,01–9,9 
Niacin ER 2 2,1 (0,3–7,7) 2,9 0,6–15,8 
Kombinasjons- 
behandling 

1 5,5 (0,1–30,8) 3,9 0,3–47,4 

Hypertensjon - - 4,5 1,4–14,7 
Diabetes mellitus - - 1,4 0,8–2,6 
Samtidig bruk av 
CYP3A4-hemmer 

- - 7,07 1,6–31,6 

CI, konfidens intervall; LLD, lipid-lowering drug; ER, extended release. 
*To tilfeller av rabdomyolyse observert i gemfibrozil gruppen, kan være assosiert med 
tidligere bruk av cerivastatin ifølge pasientjournaler. Kombinasjonsbehandlingen var 
atorvastatin + fenofibrate, atorvastatin + niacin og simvastatin + fenofibrate. Tilfellet av 
rabdomyolyse i kombinasjonsbehandlings gruppen, ble observert i atorvastatin + niacin 
gruppen.  
 
Forfatterne konkluderer med at det er liten risiko for rabdomyolyse blant 
sykehusinnlagte pasienter under statinbehandling, og at studien støtter tidligere funn 
om at statiner er trygge i bruke og godt tolerert. De fant heller ikke bevis for forskjeller 
mellom nåværende tilgjengelige statiner. Likevel bør leger være ekstra oppmerksom på 
bruk av statiner i pasienter med hypertensjon eller samtidig bruk av CYP3A4-hemmere.  
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3.8 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Events in Older Patients With 
Myocardial Infarction Prescribed Intensive-Dose and Moderate-Dose 
Statins (21) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Ved akutt koronarsyndrom (ACS) tilrår gjeldende terapianbefalinger intensive 
statindoser. I den senere tid er det oppstått noe bekymring rundt disse 
terapianbefalingen da flere studier har vist en sterk assossiasjon mellom behandling av 
statiner og utvikling av diabetes mellitus.  
 
Den hovedsakelige hensikten med studien var å evaluere sammenhengen mellom 
intensiv- versus moderat statindose og utvikling av diabetes mellitus i pasienter med 
hjerteinfarkt. 
 
Kohorten bestod av 17 080 pasienter >65 år, som hadde vært innlagt på sykehus med 
akutt hjerteinfarkt i Ontario i perioden mellom 1. april 2004 og 31. mars 2010. 
Pasienter med diabetes mellitus, eller som ikke ble foreskrevet statiner, ble ekskludert 
for at det skulle være mulig å avdekke relasjonen mellom intensiv - versus moderat 
dose statinbehandling og utvikling av diabetes mellitus. Formuleringer av statiner i 
doser som oppnådde en reduksjon av LDL-kolesterol med ≈50% ble definert som 
intensiv dose (atorvastatin ≥40 mg, rosuvastatin ≥20 mg, og simvastatin ≥60 mg). 
Andre statin formuleringer og doser (atorvastatin <40 mg, rosuvastatin <20 mg, 
simvastatin <60 mg eller noen form for doser av fluvastatin, lovastatin eller 
pravastatin), ble definert som moderat dose. 
 
Resultat 
Etter propensity score-mach analysen var det 8540 mach par (totalt 17 080 pasienter) 
som ble identifisert, basert på karakterer som alder, kjønn, kardiovaskulær 
komorbiditet og annen medisinsk komorbiditet. Med likeverdige utgangspunkt ble de 
fordelt til å motta intensiv dose eller moderat dose 
 
Studien viste at insidens av nye tilfeller av diabetes etter sykehusinnleggelse for 
hjerteinfarkt i de ulike gruppene var etter 1 år, 2,6% i gruppen med intensivdose og 
2,3% i gruppen med moderat dose. Ved 2 år var insidensen 6,1% i gruppen med 
intensiv dose mot 5,5% i gruppen med moderat dose. Etter 3 år var insidensen i 
gruppen med intensiv dose 8,9% og 8,1% med moderat dose. Resultatet etter 4 år viste 
11,7% i gruppen med intensiv dose versus 10,7% i gruppen med moderat dose. Her var 
også forskjellen størst blant de to gruppene (absolutt differanse på 1%). Etter 5 år var 
insidensen av diabetes mellitus 13,6% blant pasientene som fikk intensiv statindose, og 
13% i gruppen med moderat dose.  
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Figur 2. Prosentvis endring i insidens av diabetes mellitus i løpet av 5 år. Intensiv- 
versus moderat statindose. Differansfeltene viser størst forskjell mellom gruppene ved 
4 år (omarbeidet fra kilde (21)).  
 
 
Selv om den største differansen forekom etter 4 år (figur 2), var ikke denne forskjellen 
statistisk signifikant mellom gruppene (P=0,18). 
 
Forfatterne konkluderer med at denne store populasjonsbaserte studien av eldre 
pasienter med hjerteinfarkt tyder på at intensive statindoser er assosiert med en liten 
absolutt risikoøkning for nyoppstått diabetes mellitus sammenlignet med moderate 
doser i eldre individ. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant. Totalt var 
Number Needed to Harm for behandling med intensiv statindose på 167 over 5 år. 
Resultatene fra denne kohorten av eldre mennesker i alder >65 år, er nødvendigvis ikke 
relevant for en yngre kohorter. Dessuten har eldre individer en større risiko for 
utvikling av diabetes enn yngre. 
 
 

3.9 Understanding Statin Use in America and Gaps in Patient Education 
(USAGE): An internet-based survey of 10,138 current and former statin 
users (22) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Det er vel kjent at statiner betydelig reduserer risikoen for CVD, og at 
legemiddelgruppen generelt er veltollert. Til tross for denne kunnskapen er det mange 
pasienter som avbryter behandlingen. For å kunne utvikle gode strategier som 
medvirker til bedre etterlevelse, kunne det være nyttig og få en bedre forståelse om hva 
som karakteriserer tidligere brukere og de som fortsatt står på statinbehandling. Det er 
rapportert at 50% eller flere av pasientene avbryter statinbehandling innen ett år etter 
innsetting. Også konsekvent bruk avtar over tid. 
 
Hensikten med studien var å bedømme holdning, forståelse, bruk og adferd blant 
tidligere- og nåværende brukere av statiner, og årsaken til seponering. 
 
Spørreundersøkelsen ble satt sammen fra 21. september 2011 til 17. oktober 2011. Den 
ble administrert med hjelp av Ailment Panel of Lightspeed Online Research 
(Lightspeed Consumer Panel 2009), hvor individ med høyt kolesterol ble indentifisert 
for deltagelse i studien. Nåværende statinbrukere ble definert som personer som på 
tidspunktet da spørreundersøkelsen ble foretatt brukte statiner. Tidligere statinbrukere 
var definert som personer som tidligere hadde brukt, men som rapportert at de ikke tok 
statiner da spørreundersøkelsen fant sted. 
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Resultat 
Det endelige utvalget for spørreundersøkelsen bestod av 10138 individer, hvorav 8918 
var nåværende statinbrukere og 1220 var tidligere statinbrukere.  
 
Kort summert var demografiske variasjonene blant deltakerne at majoriteten var hvite, 
mer enn halvparten kvinner og gjennomsnittsalderen var 61 år. De fleste hadde en eller 
annen form for komorbiditet der medisinering var nødvendig (hypertensjon, diabetes 
eller CHD). I tillegg var overvekt og fedme relativt vanlig blant de undersøkte. 
Økonomi, helseforsikring og utdannelse ble også evaluert.  
 
Omtrent halvparten av alle respondentene var blitt fortalt at de hadde høyt 
totalkolesterol, eller kolesterolnivået var ≥240 mg/dl ved diagnosetidspunktet. Cirka 
25% av deltakerne i undersøkelsen var blitt opplyst om økt risiko for CVD ved høye 
verdier av LDL-kolesterol ved siste legebesøk. Omtrent 70% rapporterte at 
behandlende lege hadde forklart betydningen av kolesterolnivåer i forhold til 
hjertehelsen. 
 
Avbrutt behandling blant tidligere brukere ble beskrevet med begrunnelser som mangel 
på effekt, kostbarhet, og bivirkninger. Mangel på effekt ble rapportert hos 12%, 17%   
kostbarhet og 62% meldte bivirkninger som årsak til behandlingsavbrudd. Tidligere 
statinbrukere beskrev seg selv som mindre tolerable ovenfor foreskrevede medisiner 
(54% ville sluttet å ta medisinen, versus 32% av de nåværende brukere, P<0,05), og at 
det var mer aktuelt å foreta diett og livsstils forandringer for og unngå foreskriving av 
statin. 
 
I spørreundersøkelsen rapporterte totalt 29% av deltakerne om muskelrelaterte 
bivirkninger, 25% av nåværende, og 60% av tidligere brukere (P=<0,05).  De fleste 
diskuterte bivirkningene med legen sin, og fikk anbefaling om å seponerte legemidlet 
eller bytte til annet statin. Samtidig var det rundt en tredjedel av dem som avbrøt 
behandlingen på grunn av muskelrelaterte bivirkninger, uten å diskuterte det med 
legen sin. 
 
På bakgrunn av resultater i denne studien, konkluderer forfatterne med at mer effektiv 
dialog mellom pasient og lege, kan være til hjelp for å øke etterlevelse og utholdenhet i 
forbindelse med statinbehandling. Spesielt i forbindelse med uro for bivirkninger. 
 
 

3.10 Discontinuation of Statins in Routine Care Settings (23) 
 
Bakgrunn, hensikt og metode 
Tidligere har Routine Care Settings studier vist tendens til uønskede effekter og 
bivirkninger ved bruk av statiner. Av studiene fremkommer det at frekvensen av 
seponering i behandlingsgruppen sammenlignet med placebo er omtrent den samme. 
Samtidig blir statinbehandling oftere avbrutt i klinisk praksis enn i kliniske studier, og i 
så fall er systemisk data for seponering av statiner begrenset.  
 
Hensikten med studien var å undersøke årsaken til seponering, og betydningen av 
statin-relaterte hendelser i oppfølgingsrutiner basert på kliniske funn og symptom. 
 
Studien var en retrospektiv kohortstudie med deltakere fra to sykehus i Boston, 
Brigham and Women´s Hospital, og Massachusetts General Hospital. For å analysere 
seponering av statiner ble Electronic Medical Record (EMR) system brukt. Kohorten 
bestod av voksne som hadde minst en foreskriving av statiner ifølge EMR mellom 1. 
januar 2000 og 31. desember 2008. 
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Kun den første statin-relaterte hendelsen per pasient ble vurdert for å unngå 
korrelasjoner blant pasientene. Langtidsseponering ble definert som og ikke ha noen 
aktiv foreskriving eller ingen forskrivning av statiner i løpet av 12 måneder etter 
statinindusert hendelse. Ytterlige behandling ble definert som oppstart av en type 
statin etter behandlingsopphold i løpet av 12 måneder etter statinindusert hendelse. 
 
Som bakgrunn for tolkning av resultatene er følgende definisjoner aktuelle: Statindoser 
som senket LDL-kolseterolet med 30-40%, ble definert som høye doser. Rabdomyolyse 
var definert som en kombinasjon av opplevelse av muskelskade ved 
sykehusinnleggelse, og stigning av kreatinkinase (CK) >10 ganger ULN. 
 
Resultat 
Totalt 107 835 pasienter ble inkludert i studien. Atorvastatin etterfulgt av simvastatin, 
var de hyppigst brukte statinene blant de undersøkte. Ifølge EMR data ble statin 
seponert hos 53,1% av pasientene, og 68,1% av dem hadde en årsak for seponering.  
 
Statinindusert hendelse ble dokumentert blant 17,4% av pasientene, 30% av disse 
hendelsene var dokumentert i EMR og relatert til statinbehandling. Myalgi og myopati 
var den vanligste kategorien, og rammet 27% av pasienter med statin-relatert hendelse 
(4,71% av alle pasientene i studien). Det ble bare rapporter om rabdomyolyse hos 
0,06% blant de studerte. CK-nivåer >3-10 ganger ULN ble rapportert hos 0,92%. 
 
Ellers ble det rapportert om plager i skjelettmuskulatur og bindevev utenom myalgi og 
myopati blant 2,54% av pasientene som inkluderte muskelspasmer, smerter i 
ekstremiteter, artralgi og annet. Generelle plager som smerte, trøtthet, asteni og annet, 
ble dokumentert hos 2,31% av deltakerne i studien. Samtidig forekom hepatobiliære 
forstyrrelser hos 2,1% av pasientene, mens legemiddelintoleranse (1,7%), 
gastrointestinale plager (1,6%) og forstyrrelser i nervesystemet (0,52%) også var blant 
de vanligste statin-relaterte hendelsen som ble rapportert i studien. 
 
Av pasientene som avbrøt behandling på grunn av statinindusert hendelse (n=11 124) 
ble det gjort et nytt forsøk på statinbehandling blant over ½ av dem (n=6579). Mer enn 
90% av dem som gjorde et nytt forsøk, stod fortsatt på statinbehandling etter 12 
måneder etter statinindusert hendelse. Mer enn 40% av dem forsøkte med samme 
statin som opprinnelig ble satt inn ved oppstart, og omtrent ½ stod fortsatt på 
behandling etter 12 måneder (1/3 av dem fortsatte med samme- eller høyere dose). 
Blant tilfellene der CK var forhøyet >10 ganger ULN, ble statinet seponert uten ny 
oppstart hos 90% av pasientene. Blant de pasientene  som byttet statin (n=3858) etter 
statinindusert hendelse, ble det rapportert om nytt tilfelle av statinindusert hendelse 
blant 13,2%. 
 
I gruppen som avbrøt behandling uten statinindusert hendelse (n=46 168), mottok 2/3 
av dem en ny forskrivning av statin i løpet av de neste 12 månedene, der de aller fleste 
fikk et annet statin enn opprinnelig. Over 98% av dem som seponerte legemidlet uten 
noen statinindusert hendelse for så og påbegynne behandling igjen, stod fortsatt på 
statinbehandling etter 12 måneder.  
 
Forfatterne konkluderer med at statin-relaterte hendelser ofte fører til seponering av 
legemiddelet. Allikevel vil de fleste pasienter tolerere statiner i lengre tid ved å gjøre et 
nytt forsøk på behandling. Resultatene i studien kan tyde på at statin-relaterte 
hendelser kan skyldes flere årsaker, at de er tolererbare, eller er mer spesifikk for enkelt 
typer av statiner og ikke forbundet med hele legemiddelgruppen. 
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3.11 Oppsummering av resultat: statiners påvirkning på 
ateroskleroseprosessen 
 
En oppsummering av resultat fra studiene 15-18 (tabell 7) viser effekten av 
statinbehandling på ulike  faktorer som  påvirker  ateroskleroseprosessen. Samtlige 
studier viser endringer i LDL- kolesterol. Mens alle unntatt studie (17), også viser 
endringer i nivåer av hs-CRP. Studie (15) og (16) viser effekter i koronararterie med 
endringer i lumenvolum og plakkvolum, mens studie (17) og (18) viser påvirkning av 
statiner i karotidarterie. Reduksjon i LDL-kolesterol og hs-CRP var felles for samtlige 
studier der dette var målt. Graden av endringer i parameterne lumenvolum, 
plakkvolum og CIMT, ser ut til å være doseavhengig. Dog skiller studie (18) seg noe fra 
de andre, da studiepopulasjonen fikk lavdose statin.  
 
Tabell 7. Endringer i parametere (lumenvolum, plakkvolum, karotid intima-media 
tykkelse, LDL-kolesterol og hs-CRP) som påvirker ateroskleroseprosessen ved 
statinbehandling. Basert på resultat fra studiene (15–18). 
Studie Gruppe Måleparametere 

Basis-
verdi 

3 
mnd. 

8 
mnd. 

9 
mnd. 

12 
mnd. 

24 
mnd. 

48 
mnd. Kommentar 

(15) 
 

 
lumenvolum 
(mm3/mm) 

7,38 
 

7,32 
   

6,73 
Sekundærforebygging 

 
Dose  

Intensiv: n=11 
Moderat: n=16 

Lav: n=3 
 

(pitavastatin, pravastatin, 
atorvastatin) 

 
plakkvolum 
(mm3/mm) 9,47  9,3    9,22 

 
LDL (mg/dl) 130 

 
83 

   
80 

 
hs-CRP (mg/l) 3,69 

 
0,642 

   
0,487 

(16) 
 

intensiv lumenvolum (mm3) 101,71 
  

103,63 
   

Sekundærforebygging 
 

Moderat- 
vs. 

intensiv dose 
 

(atorvastatin) 

moderat lumenvolum (mm3) 99,46 
  

93,89 
   

intensiv plakkvolum (mm3) 43,2   41,7    

moderat plakkvolum (mm3) 42,32 
  

50,68 
   

intensiv LDL (mg/dl) 105,55   62,37    

moderat LDL (mg/dl) 106,13 
  

80,04 
   

intensiv hs-CRP (mg/l) 5,38   1,81    

moderat hs-CRP (mg/l) 5,4   3,38    

(17) 
 

 CIMT (mm) 0,916    0,928 0,912  

Ca 80% under 
primærforebygging 

 
Gjennomsnittlig 

intensiv dose 
 

(rosuvastatin) 
 

LDL (mg/dl) 164,8 
   

82,7 86,5 
 

(18) 
 

statin CIMT (mm) 0,89 
   

0,83 
  

Primærforebygging i 
postmenopausale 

kvinner 
 

Lav dose 
 

(rosuvastatin) 

kontroll CIMT (mm) 0,88 
   

0,89 
  

statin LDL (mg/dl) 166,1 81,4      

kontroll LDL (mg/dl) 157,6 149,9 
     

statin hs-CRP (mg/l) 0,09 0,06      

kontroll hs-CRP (mg/l) 0,10 0,08 
     

Data for lumenvolum, plakkvolum, LDL-kolesterol, hs-CRP og CIMT er angitt som 
gjennomsnittlig endring blant de studerte. 
LDL, low-density lipoprotein; hs-CRP, høysensitivt C-reaktivt protein; CIMT, karotid intima-
media tykkelse. 



22 
 

 

4. Diskusjon 

 
Resultatet i denne litteraturstudien er basert på artikler om forskning på 
statinbehandling mot CVD, publisert de to siste år. Både studier på høyrisiko pasienter 
og lavrisiko pasienter ble inkludert, da det kan være aktuelt med statiner som 
primærforebygging for begge disse gruppene. Det finnes ikke mange studier på 
ateroskleroseprosessen som omfatter individer under primærforebygging med statiner, 
derfor ble også studier gjort på individer som fikk statiner som sekundærforebygging 
tatt med. Deler av de inkluderte i disse studiene er personer med ustabil angina, og 
tilstanden kan oppstå allerede i tidlige stadier av aterosklerose (16). På bakgrunn av 
dette og at innsetting av statiner ofte er basert på risiko-score, kan resultater fra disse 
studiene samtidig være aktuelle og anvendelige i sammenheng med statiners virkning 
mot aterosklerose og som forebygging mot CVD. 
 
 

4.1 Statiners effekt som primærforebygging av CVD, basert på nylig 
publisert forskning 
 
Resultater fra (14), viste et lineært forhold mellom LDL-kolesterol nivåer og insidens av 
CVD, og bekrefter derfor funn som påpekes i (13). I løpet av den to år lange 
studieperioden kunne en også se at reduksjon av risikofaktorer gav færre tilfeller av 
CVD, men resultatet var ikke statistisk signifikant. Derimot var det sterkere korrelasjon 
mellom reduksjon av risikofaktorer og insidens av CAD (figur 1). Sammenheng mellom 
LDL-kolesterol og insidens av hjerneslag, kunne heller ikke påvises. 
 
Det kan se ut for at doseintensiteten og durasjonen av statinbehandling har betydning 
for de ulike typer av CVD-diagnoser i høyrisiko pasienter. Denne studien varte bare i 2 
år, og muligens vil randomiserte studier over lengre tidsperioder kunne påvise 
sammenheng mellom risikoreduksjon og insidens av ulike typer CVD.  
 
Årsaken til CVD er multifaktorielle, og livsstilsendring er grunnleggende for alle 
behandlingsstrategier. Ofte kreves det også atferdsendring blant pasientene. Som 
nevnt, fastslår flere meta-analyser at statiner er effektive som primærprofylakse blant 
personer med både høy- og lavrisiko for CVD (7,13). Studie (14) er basert på høyrisiko 
pasienter med god helse, og viser til motsvarende resultat som andre studier. Samtidig 
viser den at multifaktorielle tiltak, inklusiv diett og fysisk aktivitet for å redusere 
konvensjonelle risikofaktorer også spiller en rolle i forebygging mot CVD. De aller fleste 
konvensjonelle risikofaktorer fra studie (14) er påvirkbare, bortsett fra alder. Det er vist 
at både hypertensjon, HbA1c, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol kan påvirkes med 
riktig og sunt kosthold. Riktig kosthold og mosjon, er også medvirkende til 
vektreduksjon som i tillegg har gunstig effekt på konvensjonelle risikofaktorer (4,5). 
Tidligere studier har vist at statiner kan gi 20-40% reduksjon av CAD med en 30-50% 
reduksjon av LDL-kolesterol uavhengig av primær- eller sekundærforebygging, eller 
tilstedeværelse av risikofaktorer (14). Resultatene fra studie (14) som var basert på 
allmennpraksis, er derfor noe ulike i forhold til resultater fra kliniske studier som er 
gjort med mer intensive doser.  
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4.2 Hvilke påvirkninger har statiner på ateroskleroseprosessen ved 
langtidsbruk? 
 
Fire studier behandler problemstillingen om langtidseffekter av statiner på 
ateroskleroseprosessen. Resultatene fra to av dem viser endring i plakkvolum og 
lumenvolum i koronararterie, og to av studiene viser endring i karotid-IMT. For å se på 
korrelasjon mellom endring i LDL-kolesterol, er endringer i dette parameter tatt med 
for samtlige studier. For tre av studiene, (15, 16 og 18), er også hs-CRP tatt med i en 
oppsummering av resultatene (tabell 7).  
 
Den første artikkelen (15), er en studie med utvidet oppfølgingsperiode av TRUTH-
studien på 48 måneder. Hovedfunnene i studien viser at statinbehandling stabilisere 
koronar aterosklerose ved å bidra til negativ remodulering av årevegg og øke kompakt 
kalsiumholdig plakk. Ut ifra IVUS-parameterne ved 8 måneder og 48 måneder kan det 
sees en reduksjon av plakkvolum og EEM-volum, mens kompakt kalsiumplakk økte. En 
tilvekst av kompakt kalsiumplakk tyder på stabilisering av plakket, og denne 
forandringen var signifikant etter langtidsbruk ved 48 måneder. Samtidig viser 
resultatene fra studien en markant reduksjon av LDL-kolesterol og hs-CRP. Av de 
registrerte resultatene i studien kan vi også se at lumenvolumet minsket i løpet av 
oppfølgingsperioden.  
 
Resultatene fra studie (15), er basert på gjennomsnittlige endringer av ulike parametere 
som påvirker ateroskleroseprosessen i en kohort som fikk ulike statindoser. Av de 30 
inkluderte deltakerne i studien fikk 11 intensiv dose, 16 moderat- og 3 deltakere fikk lav 
dose statin  ifølge National Clinical Guideline Centre sin definisjon for klassifisering av 
doser (25). 
 
I den andre artikkelen (16), ble faktorer som påvirker ateroskleroses prosessen 
undersøkt over en 9 måneders periode. Resultater fra studien viser endringer i 
plakkvolum, lumenvolum i koronararterie, og forandring i LDL-kolesterol og hs-CRP 
(tabell 7). Deltakerne i studien var randomisert til intensiv dose og moderat dose 
atorvastatin. I begge gruppene kunne en se reduksjon av LDL-kolesterol og hs-CRP, 
mens endringen var størst i intensiv-dose-gruppen. Videre kan vi se en reduksjon av 
plakkvolum og en økning av lumenvolum i gruppen med intensiv dose, mens det 
motsatte forekom i gruppen med moderat dose. 
 
I den tredje studien (17), vises effekter på karotid-IMT ved aggressiv reduksjon av LDL-
kolesterol med intensiv doser rosuvastatin etter 12 og 24 måneder. IMT økte noe ved 12 
måneder, men etter 24 måneder kunne en se en signifikant reduksjon. Denne studien 
hentyder til at lang intensiv behandling over 2 år i lavrisikopasienter hemmer 
progresjon av karotid-IMT. Stabilisering av plakket skjedde relativt tidlig etter oppstart 
av behandling, men dette resultatet er basert på målinger i bare 25 av 113 deltakere. 
Mål på hs-CRP var ikke tilgjengelig i studien, men LDL-kolesterolet ble signifikant 
redusert. 
 
Den fjerde studien (18), viser effekter av lave doser rosuvastatin i asymptomatiske, 
postmenopausale kvinner med dyslipidemi. Her ser vi reduksjon av LDL-kolesterol og 
hs-CRP etter 3 måneder, og reduksjon av CIMT etter 12 måneder i statingruppen. I 
kontrollgruppen sees en beskjeden reduksjon av LDL-kolesterol og hs-CRP etter 3 
måneder, mens CIMT økte etter 12 måneder. Reduksjon av karotid stivhet var også 
signifikant lavere i statingruppen. Kontrollgruppen var under diett og fysisk aktivitet, 
som er gunstige forebyggende tiltak mot CVD. Allerede etter 3 måneder ser det ut til at 
livsstilsendring i kontrollgruppen har noe gunstig effekt på LDL-kolesterol og hs-CRP, 
men over en 12 måneders periode ser endringen i blodverdier ikke ut til å ha noen 
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effekt på CIMT. Dette er en av få studier som er gjort for å undersøke 
primærforebyggende effekter av statiner i postmenopausale kvinner. Tidligere studier 
har inkludert begge kjønn, og ofte vært dominert av menn (18). Resultater fra disse kan 
bli forvridde, føre til feiltolking og ikke være anvendbare i en kvinnelig populasjon.  
 
Forfatternes konklusjon i (18) angående hs-CRP, er at graden av reduksjon ved 3 
måneder predikerer reduksjon i CIMT ved 12 måneder. Ut fra det som kommer frem av 
andre artikler i denne rapporten, er det vanskelig å se denne sammenhengen da 
resultatene er noe motstridende i forhold til dose og behandlingsvarighet, samt 
risikobelastning. Allikevel må det tas med i vurderingen at denne studien er basert på 
en friks kvinnelig kohort med lav risiko. Hs-CRP-verdiene skiller seg betraktelig fra 
verdiene i de tre respektive studiene som viser betydelig høyere gjennomsnittlige 
verdier av hs-CRP. Enten har statinbehandling ekstra gunstig effekt mot aterosklerose i 
kvinner, også med lavdoser. Eller så kreves det en kraftig reduksjon (betydelig lavt 
nivå) av hs-CRP før reduksjon av CIMT inntreffer. Multifaktorielle tiltak som diett og 
fysisk aktivitet, kan også ha vært av betydning her. 
 
Noen svakheter som bør nevnes, er for det første at samtlige av de fire studiene var 
basert på små populasjoner, noe som kan gi svak statistisk styrke. For det andre fikk 
alle deltakerne i de to første studiene statiner som sekundærforebygging. Det var utført 
PCI i samtlige av de inkluderte i studie (15), og i (16) hadde deltakerne nyoppstått 
ustabil angina. I studie (17), fikk majoriteten statiner som primærforebygging i henhold 
til Japan Atherosclerosis Society guidelines. Mekanisk påvirkning etter bruk av VH-
IVUS, kan også ha påvirket resultatene. For det tredje var komorbiditet og røyking også 
tilstede blant de undersøkte i studiene (15, 16 og 17). Hos vanerøkere blir det tilført 
mindre oksygen til karveggen, som igjen fører til nedsatt metabolisme i endotelcellene 
(5). Dette kan føre til endotelskade i åreveggen, som kan ha påvirket nivåene av hs-
CRP. Det er også flere faktorer som kan ha vært utslagsgivende i forbindelse med hs-
CRP-verdiene, da bare små infeksjoner kan øke nivåene i plasma. I to av studiene 
(15,16), er det opplyst om at deltakerne fikk aspirin under studieperioden. Det har vist 
seg at aspirin kan ha egenskaper som senker blodkonsentrasjonen av hs-CRP, noe som 
dermed kan ha ført til en additiv påvirkning for reduksjon av aterosklerose (26). 
JUPITER-studien (27), som ble publisert i 2008, var gjort på personer uten CVD i 
anamnesen. I studien undersøkte forskerne effekten av statinbehandling (rosuvastatin) 
hos personer uten hyperlipidemi, men med økt hs-CRP. Resultater fra (27), viser lavere 
insidens av CVD hos individene som fikk behandling.  
 
Mekanismen bak reduksjon av plakkvolum, CIMT, karotid stivhet og stabilisering av 
kalsiumplakk ser ut til også å være relatert til andre pleiotropiske effekter av statiner. 
Disse virkningene er ikke fullstendig klarlagt, men nitrogenoksid banen ser ut til å 
spille en rolle, spesielt i reduksjon av karotid stivhet og økning i lumenvolum. (4,18,28)  
 
Ut ifra det som allerede er kjent i forbindelse med utvikling av aterosklerose, vil det 
være vanskelig å beregne hvem som skal få statiner som primærforebygging ut ifra 
risikoscore, men alvorlighetsgraden kan samtidig være ulik mellom lavrisiko- og 
høyrisiko individer (8). Utvikling av aterosklerose henger også sammen med primære 
og sekundære former for dyslipidemi (4). Nylig oppdaterte terapianbefalinger på 
bakgrunn av publiserte meta-analyser, har skapt diskusjon rundt temaet (7,13). I en 
korrespondanse i forbindelse med de nye terapioppdateringen i England, vil en 
gjennomsnittlig mann på 56 år være aktuell for statinbehandling (29). En 
helseorientert, tynn, middelklassen mann, som ikke røyker, er normotensiv, og ikke har 
diabetes eller relevant CVD i familieanamnesen, kvalifiserer for statinbehandling i en 
alder av 60,3 år ifølge risikokalkulatoren for CVD, QRISK®2. I henhold til risikotester 
vil altså risikofaktoren ”alder” og ”mannlig kjønn” gi indikasjon for statinbehandling i 
relativ ung alder. På bakgrunn av dette og ifølge resultater fra nevnte studier, kan det 
være interessant å fundere på om statiner kunne være aktuelt som en kur med intensive 



25 
 

doser over en to års periode ved 50 års alder hos menn. Når det gjelder kvinner ser det 
ut til at østrogen har aterosklerosebeskyttende effekter (5,18). En  intensiv kur noe 
senere i livet, etter menopause eller etter bilateral ooforektomi (fjerning av eggstokker) 
kunne være aktuelt. I en systematisk oversiktsartikkel som nylig ble publisert, viser 
resultater til at intensiv statinbehandling fører til regresjon av plakk etter en 
gjennomsnittstid på 19,7 måneder (30).  
 

4.3 Hvilke uheldige effekter er forbundet med bruk av statiner? 
 
Følgende 5 artikler (19–23) gjelder uønskede effekter i forbindelse med 
statinbehandling. Tre studier (19–21) handler om ulike bivirkninger knyttet til 
statinbehandling, der en artikkel (21) undersøker risiko for diabetes mellitus. To 
studier (22 og 23) viser sammenhengen mellom bivirkninger og bendlingsavbrudd. 
 
Uheldige effekter av statinbehandling som er rapportert den senere tid er blant annet 
cancer, type 2 diabetes, og hjerneblødning. Også myalgi, rabdomyolyse, økning av 
leverenzym, renal dysfunksjon og artritt er meldt. I meta-analysen (7), kunne det ikke 
påvises økt risiko for cancer (RR 1,01, 95% CI 0,93–1,01). Grunnlag for å bevise risiko 
for type 2 diabetes er svak, da bare to studier er lagt til grunn for vurderingen. Dog var 
disse studiene placebokontrollerte, og viste en relativ risiko for å utvikle diabetes på 
1,18 (95% CI 1,01–1,39). Risiko for hjerneblødning ser ikke ut til å øke ved 
statinbehandling. Bevisene er også svake når det gjelder de andre typene av 
bivirkninger. Myalgi ser ut til å forekomme, men samlet estimater fra ulike studier kan 
ikke påvise noen økt risiko ved statinbehandling. Rabdomyolyse ser også ut til å 
forekomme sjelden. (7) 
 
 

4.3.1 Statiners effekt på skjelettmuskel funksjonen 
 
I studie (19), undersøktes statiners effekt på skjelettmuskel funksjon i friske personer 
som fikk 80 mg atorvastatin (intensiv dose ) versus placebo over en periode på 6 
måneder. Både placebo- og atorvastatingruppen opplevde nye uforklarlige 
muskelsmerter (n=19 og n=23 respektive), mens flest personer i atorvastatingruppen 
opplevde myopati og symptomer fra hofter og ben. Samtidig kunne ikke studien påvise 
at intensive doser med atorvastatin versus placebo forårsaket redusert muskelstyrke 
eller nedsatt treningsprestasjon som følge av myopati. Ingen av deltakerne viste CK-
verdier >10 ganger ULN i løpet av studieperioden. STOMP-studien inkluderte yngre 
individer og personer av begge kjønn. Dette kan ha medført en lavere insidens av 
myopati blant de undersøkte, da tilfellene av myalgi helst rammet eldre personer, og 
kvinner (19). 
 
Selv om resultatene fra studien viser muskelrelaterte bivirkninger som muligens kan 
hemme bevegelsesevne, ble det allikevel ikke registrert reduserte treningsprestasjoner 
blant de studerte. Denne oppdagelsen er av betydning, da fysisk aktivitet også er en 
medvirkende faktor i forebygging av CVD. Forhøyde CK-verdier kan tyde på at statiner 
kan fremkalle moderate muskelskader. Studien var dog kort, og lengre studier behøves 
før en kan fastslå hvordan statiner påvirker skjelettmuskulaturen ved langtidsbruk, noe 
som vanligvis er aktuelt i forbindelse med statinbehandling. 
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4.3.2 Forekomst og risiko for rabdomyolyse 
 
Studie (20), undersøkte forekomst av rabdomyolyse, og evaluerte risikoen for 
rabdomyolyse blant sykehusinnlagte pasienter med lipidsenkende behandling. 
Behandling med cerivastatin var spesielt tilknyttet økt risiko for rabdomyolyse. Dette 
legemiddelet ble trukket fra det amerikanske markedet i august 2001 på grunn av flere 
tilfeller av rabdomyolyse (31). Ekstra oppmerksomhet for bivirkninger bør uansett vises 
ovenfor pasienter med hypertensjon og ved bruk av CYP3A4-hemmere, da resultater 
fra studien viser en økt risiko for rabdomyolyse i slike tilfeller (OR 4,5 og OR 7,07 for 
respektive).  
 
Denne studien underbygger tidligere funn om at statiner er trygge i bruk, og godt 
tolerert. Vi får ikke opplysning om doser blant de studerte, men det kan tyde på at 
gjennomsnittdosen var moderat til lav. Tilfeller av lavdosebehandling kan ha påvirket 
resultatet, da høye doser med statiner er assosiert med økt forekomst av bivirkninger, 
inklusiv rabdomyolyse. 
 
 

4.3.3 Insidens av diabetes mellitus hos eldre under statinbehandling 
 
I (21) ble blant annet insidens av diabetes mellitus i forbindelse med behandling med 
intensive versus moderate statindoser i eldre personer med hjerteinfarkt studert. 
Studien pågikk over 5 år, og var en stor populasjonsbasert studie. I begge gruppene ble 
det registrert nye forekomster av diabetes mellitus under femårs perioden. Ved 4 år var 
forskjellen mellom gruppene størst. En p-verdi på 0,18 beskriver forskjellen mellom 
intensiv og moderat statindose etter en behandlingsperiode på 4 år, og var ikke 
statistisk signifikant. Det ble heller ikke rapportert om tilfeller av rabdomyolyse blant 
de studerte. (21) 
 
Assosiasjoner mellom statinbehandling og nyoppstått diabetes, har i den senere tid 
vært rapportert fra ulike studier (27,32). Likevel slår samleanalyser fast at risikoen for 
diabetes ved statinbehandling er minimal, men at tidsaspekter for utvikling av diabetes 
mellitus ikke er klarlagt (7,33). Studie (21) foregikk over relativt lang tid, og viste en 
jevn økning i insidensen av diabetes mellitus. Det skal tas i betraktning at 
studiepopulasjonen var eldre personer >65 år, og at eldre individ har større risiko for 
utvikling av diabetes type 2 enn yngre. Denne studien viser en økning for nyoppstått 
diabetes i eldre, men det var liten forskjell mellom intensiv og moderat dose ved 
langtidsbruk.  
 
 

4.3.4 ”The USAGE”- holdning, forståelse, praksis og adferd 
 
I (22) ble det utførte en spørreundersøkelse der hensikten var å kartlegge holdninger, 
forståelse, bruk og adferd blant tidligere og nåværende brukere av statiner og årsak til 
seponering. Majoriteten blant tidligere brukere avsluttet behandling på grunn av 
bivirkninger. Muskelrelaterte bivirkninger var hyppigst blant tidligere brukere (25% av 
nåværende, og 60% av tidligere brukere). Det viste seg at mange avbrøt behandling 
uten å diskutere det med legen sin. For flere av de spurte, var livsstilsendring aktuelt 
fremfor å få foreskrevet statinbehandling.  
 
Informasjon om risikofaktorer som medvirker til utvikling av CVD, og god 
kommunikasjon mellom pasient og lege har betydning for etterlevelse og utholdenhet i 
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behandlingen, selv ved tilfeller av bivirkninger. Statiner er en legemiddelgruppe det er 
knytte en del skepsis og aversjon til, og mange avbryter behandling i løpet av det første 
året (22). Leger og også apotekpersonell spiller en viktig rolle for å skape motivasjon for 
behandling med statiner. 
 
 

4.3.5 Årsak til seponering og oppfølgingsrutiner 
 
I studie (23), vises årsak til seponering av statiner, og betydningen av statinrelaterte 
hendelser i forhold til oppfølgingsrutiner. Statiner ble seponert blant over halvparten 
av de studerte. Av de registrerte hendelsene med årsak for seponering viste det seg at 
myalgi og myopati oppsto hyppigst, og rammet 27% av pasienter med statin-relatert 
hendelse (4,71% av alle pasientene i studien). Det ble bare rapporter om rabdomyolyse 
hos 0,06% blant de studerte. Studien viser også at selv om legemiddelet seponeres som 
følge av bivirkninger, vil ofte ny omprøving føre til at en lykkes med videre behandling 
med statiner.  
 
Som vi ser fra undersøkelsen i studie (19), rapporteres det om statinrelaterte hendelser 
også blant placebogrupper. Derfor kan det være noe overrapportering av symptom på 
bivirkninger av statiner i samtlige studier som blir utført. Derimot er mål på CK-
stigning og diagnose av rabdomyolyse mer konkrete og nøyaktige. Fra studier som er 
presentert i denne litteraturstudien kan vi se at det er rapportert om svært få tilfeller av 
alvorlige bivirkninger som rabdomyolyse. Av studiene (15–17), der deltakerne fikk 
intensive statindoser over en relativ lang periode, ble det ikke rapportert om alvorlige 
bivirkninger. I studie (16) var dog bivirkninger særlig årsak til frafall, spesielt i intensiv-
dose gruppen. 
 
 
 
 

5. Konklusjon 

 
Undersøkelser viser at statiner som primærforebyggelse av CVD reduserer mortalitet 
og morbiditet, men reduksjon av risikofaktorer spiller også en vesentlig rolle. 
 
Langtidsbruk av statiner har gunstig effekt mot aterosklerose, som er en kjent prediktor 
for utvikling av CVD. Statinbehandling fører til reduksjon av CIMT, og regresjon og 
stabilisering av plakk. På det viset reduseres også en grunnleggende risikofaktor for 
CVD. Effekten av statinbehandling er doseavhengig, og kan sees etter relativt kort tid 
med intensive doser. Videre forskning trengs for å kunne bedømme aktuell 
behandlingstid, men ut ifra det som allerede er kjent om patologien bak utvikling av 
aterosklerose vil muligens en kur med statiner gi langvarige effekter som forebygger 
CVD. Statiner kan også ha god effekt i asymptomatiske lavrisiko individ.  
 
Hyppigste bivirkninger som oppstår ved statinbehandling er myopati og myalgi, 
alvorlige bivirkninger som rabdomyolyse er svært sjelden. Uheldige effekter er ofte 
årsak til behandlingsavbrudd og dårlig etterlevelse for statiner. Men studier viser at 
informasjon og oppmuntring øker etterlevelse, og at omprøving av statinbehandling 
kan gi bedre toleranse. 
 
I vurderingene om statiner skal settes inn som primærforebygging av CVD, er det flere 
sider av saken som bør vurderes. En optimistisk side basert på positive resultat fra 
studier, både i forbindelse med risikoreduksjon for CVD, gunstige effekter på 
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ateroskleroseprosessen og faktumet at statiner generelt er godt tolererte legemidler. 
Saken kan også betraktes fra en mer nøktern og kritisk side, der betydning av 
helsegevinster som oppnås med livsstilsendring og samtidig reduksjon av risikofaktorer 
veies opp mot den mer lettvinte løsningen som å ”ta en tablett”. Ved oppstart med 
intensive doser statiner bør det tas hensyn til pasientens ønske og innstilling. Det bør 
også informeres om risiko for uheldige effekter spesielt i forbindelse med 
interaksjonsproblematikk og tilstedeværelse av hypertensjon. 
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