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Sammanfattning 

Inledning: Protonpumpshämmare (PPI) är bland de tre vanligaste uthämtade 
läkemedlen i Sverige. Läkemedlet används mot syrarelaterade magsjukdomar genom 
att minska saltsyrasekretionen genom hämning av protonpumparna. Läkemedlet har 
biverkningar som kan påverka mage och nutrition negativt, då en minskning av 
saltsyran bidrar till ett förändrat pH i magsäcken. Trots detta är de negativa effekterna 
relativt milda och reversibla. Nya upptäckter rörande PPIs effekt på ett visst 
kväveoxidreglerande enzym har ifrågasatt läkemedlets säkerhet rörande hjärt-kärl 
biverkningar.  Dessa biverkningar har tidigare studerats i fråga om en interaktion 
mellan PPI och klopidogrel (trombocytaggregationshämmande läkemedel), då med 
blandade resultat då olika sorters PPI interagerar olika mycket med klopidogrel. Vid en 
sökning av vetenskapliga artiklar framkom flera studier med en mer specifik riktning av 
hjärt-kärlbiverkningarna, nämligen hjärtinfarkter.  
 
Syfte: Syftet med studien var att ta reda på vad de nya studierna kommit fram till i 
fråga om PPI och biverkningar som kan skada hjärt-kärlsystemen. För att specificera 
arbetet har hjärtinfarkter valts som fokus. Kan användning av PPI ge en ökad risk för 
hjärtinfarkt? 
 
Metod: Åtta vetenskapliga artiklar (fem studier) söktes fram i databasen Pubmed 
mellan 29.03.2016–29.04.2016. Ord och mesh-termer som t.ex. PPI och cardio, 
adverse effects och NOT clopidogrel kombinerades med filter som 5 years för att få 
fram nyare artiklar inom ämnet. Få artikelträffar resulterade i bredare sökningarna 
med specifika filter. Fyra artiklar som specifikt undersökte hjärtinfarkt hittades. I 
Pubmedsökningarna hittades även en artikel som jämförde resultaten på två 
långtidsstudier (SOPRAN och LOTUS) som undersökte effekter och biverkningar av 
PPI och operation. Genom denna hittades originalstudierna och alla fyra(den 
jämförande studien och 3 original) används i arbetet. 
 
Resultat: Samband mellan hjärtinfarkt och PPI hittades i två av studierna. Författarna 
tolkade resultatet i de andra studierna som feldiagnostik (hjärtinfarkt och dyspepsi) 
eller att siffrorna inte kan stämma då kontrollerna också fick sambandsresultat. 
Långtidsstudierna rapporterade fall av hjärt- och kärlbiverkningar från alla grupper, 
även hjärtinfarkt. Sambandsmönstret diskuterades dock kunna orsakats av 
selektionsbias av studiedeltagare i just SOPRAN studien. 
 
Diskussion: Resultaten av studierna skilde sig åt, två av hjärtinfarktstudierna (de 
större av dem fyra) ansåg att det fanns ett samband mellan PPI och hjärtinfarkt medan 
två inte ansåg detta. Siffrorna från alla studier visade på samband men författarna hade 
olika sätt att tolka dessa, så ska man lita på att större studier är mer tillförlitliga? 
Biverkningar som involverar hjärtat rapporterades in i båda långtidsstudierna men 
man kunde inte veta att det var en effekt av just PPI. Då förskrivningen av PPI ökar, om 
det nu finns ett samband, borde incidenserna av hjärtinfarkt också öka vilket både 1177 
och internetmedicin inte håller med om. 
  
Slutsats: Om det finns ett samband mellan PPI och hjärtinfarkt, som några av 
studierna säger, så hör de inte till vanligheterna att de händer, så i detta fall väger 
nyttan med behandling högre än risken att drabbas av hjärtinfarkt. Förhoppningsvis 
kommer det fler studier som kan bevisa eller motbevisa om PPI ökar risken att drabbas 
av hjärtinfarkt. 
 
Nyckelord: protonpumpshämmmare, hjärtinfarkt, kardiovaskulära biverkningar, 
kväveoxid. 
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Introduktion 

År 1966 startar Astra Zeneca ett projekt som kom att förändra 
behandlingsmöjligheterna av magsyrarelaterade sjukdomar i världen. Det 
vetenskapliga arbetet blev en långdragen process med testandet av flera hundra ämnen 
innan man 22 år senare hittat rätt substans och kunnat formulera läkemedlet till en 
brukbar produkt. 1988 godkändes den första protonpumpshämmaren (PPI) omeprazol 
(Losec) för korttidsbehandling av refluxsjukdomar i Sverige[1].  

Protonpumpshämmare 
Protonpumpshämmare är en läkemedelsgrupp med indikation för behandling och 
profylaktiskt behandling av olika syrarelaterade symtom i magen som till exempel 
ventrikel- och duodenalsår eller refluxsjukdom. Det finns fem olika aktiva substanser i 
läkemedelsgruppen registrerade i Sverige (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, 
rabeprazol och esomeprazol), den mest använda av de fem är omeprazol [2]. 
 
PPI är svaga baser som i ventrikelns sura miljö undergår protonering och aktiveras 
vilket leder till en blockering av protonpumparna i parietalcellerna, mer specifikt 
Väte+Kalium+Adenosintrisforfat-syrapumpen. Syrapumpshämmarna metaboliseras av 
enzymerna CYP2C19 och CYP3A4, variationer mellan de olika preparaten finns. 
Beredningsformen för läkemedlet är oftast i kapselform, detta för att skydda 
läkemedlet mot nedbrytning redan i munnen och mage då de är instabila i sur miljö [3]. 

Läkemedelsstatistik för PPI 
PPI är en av de mest förskrivna läkemedelsgrupperna i Sverige. I Socialstyrelsens årliga 
rapport över läkemedelstatistik så är läkemedelsgruppen en av de tio vanligaste 
förskrivna läkemedel på recept för både kvinnor och män. Av alla läkemedel som 
förskrivs på recept är Omeprazol en av de tre som hämtas ut av flest patienter, den 
ligger på plats fem i tabellen över den receptfria läkemedelsförsäljningen på apoteken 
år 2014 [4].  
 
Enligt den nyss publicerade statistiken för 2015 är läkemedel mot refluxsjukdomar 
fortfarande inom topp tio över läkemedel som förskrivs med recept och den har ökat 
med 3.3 % (förskrivning till kvinnor)och 3,9 % (förskrivning till män) sedan 2014. En 
ökning har också skett på den receptfria sidan och omeprazol är fortfarande nummer 
fem i listan över de 20 mest sålda receptfria läkemedelen på apotek 2015 [5]. 

Vanliga biverkningar av PPI 
De vanligaste biverkningar som uppkommer i samband med användning av något av 
PPI läkemedlen är huvudvärk, förstoppning, diarré, magsmärtor, gasbildning, 
illamående och klåda.  
 
Användning av PPI kan även öka risken för infektioner i mage och tarm då pH i magen 
ökar som följd av den bromsade syra sekretionen. Detta kan även leda till en ökad risk 
att drabbas av lunginflammation på grund av opportunistiska bakterier [6]. 
Det finns siffror som pekar på att risken att smittas och insjukna av till exempel 
Salmonella ökar fyrfalt. Läkare menar att förskrivning av PPI framförallt till äldre 
patienter skall ske under kontrollerade former då det finns en chans att dessa kan 
drabbas av en ökad bakteriell tillväxt i tarm och mage.  
 
Det har även rapporterats om störningar i näringsupptag i samband 
långtidsbehandling med PPI. Detta gäller bland annat för absorption/upptag av järn, 
magnesium, kalcium eller vitamin B12. Vidare har dessa näringsämnesbrister 
diskuterats orsaka en ökad benägenhet för benbrott hos patienter som 
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långtidsbehandlas med PPIs, dock har studier som visat detta ifrågasatts då orsakerna 
kan bero på flera adderande faktorer som polyfarmaci och/eller livsstilsfaktorer [7]. 

Interaktioner mellan PPI och klopidogrel 
En känd interaktion, -som det gjorts flera studier om, är den mellan 
trombocytaggregationshämmaren klopidogrel och vissa PPI (detta gäller inte 
pantoprazol). Denna uppstår då protonpumpshämmarna metaboliseras av CYP2C19 
som behövs för att aktivera klopidogrel vilket medför att effekten av klopidogrel blir 
nedsatt och risk för hjärt-kärlsvårigheter uppkommer. Dock finns det studier som inte 
alls får samma resultat, där ger istället omeprazol en ökning av allvarliga 
kardiovaskulära biverkningar både med och utan samtidig användning av klopidogrel. 
Det finns även studier som visar att risken att drabbas av kardiovaskulära biverkningar 
är ökad även om pantoprazol har använts istället för omeprazol (pantoprazol har en 
väldigt liten effekt på CYP2C19 och riskerar inte att interagera med klopidogrel på 
samma sätt som andra PPI). Forskare som kommit fram till dessa resultat har funderat 
om det inte ligger en annan mekanism bakom just den ökade kardiovaskulära risken 
vid användning av protonpumpshämmare [3].  

Rubbning av kväveoxid 
Studier från 2013 visar även att omeprazol och andra syrahämmare ger en ökad 
kardiovaskulär risk genom att den hämmar ett enzym som heter 
dimetylarginindimetylamino-hydrolas (DDAH), vilket leder till minskad bildning av 
kväveoxid (NO). DDAH är med och hämmar det kroppsegna ämnet asymmetriskt 
dimetylarginin (ADMA) och ADMA i sin tur minskar produktionen av NO genom att 
kompetitivt hämma kväveoxidsyntesen (NOS). NO fungerar som en signalmolekyl i 
hjärt- och kärlsystemet och verkar relaxerande, den är också en viktig faktor i 
immunförsvaret [8]. En ökad plasma nivå av ADMA är associerad med flera sjukdomar 
inte bara kardiovaskulära sjukdomar utan även till exempel diabetes och MS [9]. Den 
störda NOS syntesen tros bidra till (vid låg NO) högt blodtryck, förhöjd kolesterol, 
åderförkalkning och (vid hög NO) ökat gensvar från immunförsvaret då en förhöjd NO 
produktion associeras med inflammation, sepsis och stroke [8,9]. 

Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt är ett akut sjukdomstillstånd som betyder att kranskärlen kring hjärtat 
helt eller delvis blockerats av en blodpropp. Detta medför att stresshormoner frisätts i 
blodet vilket ger ett ökat blodtryck och en ökad hjärtrytm, delar av hjärtat kan blir helt 
utan syre och skadas. Orsakerna bakom hjärtinfarkter grundar sig i förträngningar eller 
åderförkalkningar orsakade av skador på kärlen. Dessa skador kan vara resultat av 
andra sjukdomar eller en ohälsosam livsstil.  
 
I dagsläget är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige och hela 
västvärlden. Glädjande nog har en förbättrad vård och ökad bakgrundsförståelse för 
sjukdomen som livsstilsförändringar, minskat antalet insjuknande i hjärtinfarkt.  
Dödligheten efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt har under de senaste 15 åren 
halverats tack vare bättre behandlingar som läkemedel och kirurgiska ingrepp [10]. 
 

Syfte 

PPI är intressanta att studera djupare för att de just är ett av de vanligaste läkemedlen 
på marknaden och finns både som receptfria och receptbelagda preparat, vilket borde 
betyda att de är säkra. Det finns som nämns tidigare olika teorier om PPI och 
interaktioner med andra läkemedel och att läkemedlen har en effekt på NO systemet 
som tros ge ökad risk på hjärta och kärl.  
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Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns en koppling mellan 
protonpumpshämmare och en ökad risk för komplikationer på hjärta och kärl, för att 
specificera arbetet så har risk för hjärtinfarkt valts ut som fokus.  
 
Genom en litteraturstudie har information sökts för att försöka belysa ovanstående 
syfte genom att besvara tre frågor; 

x Ger protonpumpshämmare en ökad risk för hjärtinfarkt? 
x Hur säkra är PPI som läkemedel vad gäller kardiovaskulära sjukdomar?  
x Vilka resultat har hittills rapporterats i frågan? 

 

Metod 

Litteraturstudien utfördes huvudsakligen genom sökningar i databasen Pubmed, varvid 
fem studier hittades. Ytterligare tre artiklar hittades med hjälp av en av de tidigare 
nämnda artiklarna (en review artikel). Sökord och filter listas i tabell 1 nedanför. De 
första sökningarna filtrerade ut artiklar skrivna för över fem år sedan, tidsfiltret blev 
mer specifikt vid senare sökningar. Eftersom ämnet är nytt och sökningar resulterade i 
en eller max två studier som användes, och ofta samma valda studier om igen, gjordes 
en mer övergripande sökning sist (se nedan).  
 
Mesh-ordet ”proton pump inhibitors” kombinerades med ”cardiovascular” och 
”cardio”, sedan angavs olika tillval och filter (se tabell 1 nedan). Dessa sök gav 15 
respektive 10 resultat varav en artikel från varje sökning valdes ut. Samma 
sökombination med justeringar av filtren(se tabell) och tillägg av ordet ”NOT 
clopidogrel”, resultatet blev 47 artiklar varav en användes i resultatet. 
 
Efter en diskussion med handledaren till detta arbete, hittades författaren 
Ghebremariam (en forskare inom ämnet) och en sökning på författarnamnet 
resulterade i 24 artiklar varav en artikel användes i resultatet.  
 
Sökningar med mesh-ordet ”myocardial infarction” gjordes med tillägg av ”proton 
pump inhibitors” och gav 47 träffar varav en artikel valdes. Sökningen ”cardiovascular 
risk factors” AND ”proton pump inhibitors” resulterade i 93 träffar, två användes till 
arbetet. 
 
I ett försök att få med alla artiklar som kan handla om ämnet specificerades Mesh-
sökordet: ”proton pump inhibitors” med fokus på biverkningar (adverse effects). Filter: 
5 years, humans, english och clinical trials. Antalet träffar blev då 92 varav två artiklar 
finns med i resultatet i arbetet. Då föregående beskrivna sökningar visat ge bara en 
eller två valda artiklar som resultat, gjordes ett sista försök att få en övergripande 
sökning. Detta för att vara säker på att sökningarna i arbetet täckt området 
tillfredställande (att redan påträffade artiklar och nya hittades på samma träfflista). 
Sökningen blev då Mesh: ”Proton pump inhibitors/adverse effects” med filter och 
exkluderande tilläggstexter som NOT helicobacter, NOT fracture, NOT infection, 
humans, från år 2013. Fem av totalt 274 artikelträffar används i arbetet (fem av de åtta 
artiklar som ingår i resultatet av arbetet, 3 hittades genom den enda review artikeln 
som finns med i resultat delen).  
 
Information till övrig text i arbetet införskaffades via förlitliga källor som 
socialstyrelsens hemsida, FASS, 1177 och Pubmed (i form av översiktsartiklar inom det 
valda ämnet). Litteratursökningarna genomfördes mellan den 29.03.2016–29.04.2016.  
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Tabell 1. Lista med olika sökningarna som utfördes på Pubmed. 
 
Datum Sökord Filter Antal träffar Valda Artiklar 
29.03.2016 Mesh: Proton 

pump inhibitors 
AND 
cardiovascular 

Humans 
5years 
Clinical trials 

15 1st [11] 

29.03.2016 Ghebremariam 
YT(author) 

Humans 
5years 
English 

24 1st [12] 

29.03.2016 Mesh: Proton 
pump inhibitors 
AND cardio 

Humans 
5 years 
Clinical trials 

10 1st[15] 

30.03.2016 Mesh: Proton 
pump inhibitor 
AND cardio 
NOT Clopidogrel 

Humans 
5 years 

47 1st [15] 

01.04.2016 Mesh: Myocardial 
infarction 
AND Proton 
pump inhibitors 
NOT Clopidogrel 

Humans 
5 years 

17 2st [11, 15] 

02.04.2016 Cardiovascular 
risk factors 
AND Proton 
pump inhibitors 

Humans 
5 years 
English 

93 2st [11, 11] 

05.04.2016 Mesh: Proton 
pump 
inhibitors/adverse 
effects 

Humans 
5 years 
English 
Clinical trials 

92 2st [10,15] 

05.04.2016 Mesh: Proton 
pump 
inhibitors/adverse 
effects 
NOT Helicobacter 
NOT fracture 
NOT infection 

Humans 
From 2013 
English 

274 5st [14*, 
13,12,11,15] 

 
*Från denna artikel kunde originalstudier hittas, 3 artiklar som används i arbetet. 
 

 

 
Resultat 

Nedan presenteras resultat av de artiklar som valts ut efter litteratursökningen. De fyra 
artiklar som tar upp hjärtinfarkt specifikt[11,12,13 och 15] introduceras först, därefter 
presenteras säkerhetsstudierna SOPRAN och LOTUS[14,16,17,18]. De tre första 
artiklarna som beskrivs är observationsstudier av fall-kontrolltyp där man använt sig av 
hälso- och sjukvårdsdata för att beräkna om det finns samband mellan PPI och 
hjärtinfarkt. Den fjärde studien är gjord med en dataanalys (beskrivning se nedan). För 
att förenkla vilken information som hör till vilken studie presenteras de fyra var för sig, 
viktigt information sammanfattas i tabell 2 (se nedan).  
 



5 
 

Proton pump inhibitor use represents an independent risk factor for 
myocardial infarction  
 
En observationsstudie i Taiwan år 2014, använde sig av två olika studietekniker, 
benägenhetspoängmatchning och fall-kontrollstudie. Data samlades in via en hälsa-
sjukvårdsdatabas mellan år 2000-2009. Studiedeltagarna var mellan 18-80 år och hade 
inte använt sig av PPI 120 dagar innan start. Exkluderande kriterier var HIV patienter, 
tidigare hjärtinfarkt, cancer och patienter som behandlats med PPI mot blödande 
magsår 60 dagar innan.  
 
Studien följde patienter som fått PPI förskrivna i en period på 120 dagar efter 
diagnos/förskrivningen och jämförde en sådan period mot 25 icke PPI användande 
perioder. 79/126367 (0,063 %) av PPI användare drabbades av hjärtinfarkt jämfört 
med 50/126367 (0,040 %) icke PPI användare. Användningen av PPI ger en 1,58 
gånger så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt jämför med om man inte använder PPI 
(HR 1,58, Cl 1,11–2,25). För att styrka sin teori gjordes fall-kontrollanalyser på 
patienter mellan 18-80 år som blivit inlagd för hjärtinfarkt.  Samma kriterier för 
exklusion användes här. Risken att drabbas av hjärtinfarkt efter användning av PPI 
jämfördes med användning av H2 receptor antagonister (negativ kontroll) och NSAID 
(positiv kontroll) genom att beräkna oddskvoten. Testet visade att sannolikheten för att 
drabbas av hjärtinfarkt i en 7 dagars period efter PPI intag var AOR 4,61 (Cl 1,76–
12,07) och inom en 14 dagars period AOR 3,47 (1,76–6,83). Författarna menar att det 
fanns en ökad risk för hjärtinfarkt vid intag av PPI men att den övervägs av nyttan som 
läkemedlet medför [11]. 

Revising the link between proton-pump inhibitors and risk of acute 
myocardial infarction-a case-crossover analysis 
 
Den andra fall-kontrollstudien är gjord i Sverige år 2014. Författarna menar att ett 
högre samband mellan hjärtinfarkt och PPI vid förskrivning av läkemedlet jämfört med 
samband vid uttag kan betyda att fel diagnos ställs, att hjärtinfarkt först misstas för 
dyspepsi. Data samlades in från sjukhus och apotek (hjärtinfarkt diagonser och PPI 
användning). Oddsen att bli förskriven PPI i en 3 dagars period före hjärtinfarkten 
inträffat (16 fall i riskperioden) jämfördes med genomsnittet från en kontrollperiod 
som bestod av 30 stycken tidigare 3 dagars perioder innan hjärtinfarkten inträffat (304 
fall i kontrollperioderna, alltså dagar tidigare än de tre i riskperioden).  
 
Data från studien visade att oddsen att blivit förskriven PPI i riskperioden inte var 
särskilt mycket högre än i kontrollperioden, OR 1,36 (Cl 0,82-2025). Samma test 
utfördes sedan med uttagsdatumet (16 fall i den allvarliga perioden och 567 fall i 
kontrollperioden). Oddsen för att ha fått PPI uthämtat i riskperioden jämfört med 
kontrollperioden var OR 1,26 (Cl 0,92–1,72). Sifforna jämfördes sedan genom att 
exkludera personer som tidigare haft hjärtinfarkt, resultatet av förskrivning av PPI blev 
då OR 1,66 (Cl 1,00–2,76)och uttag av PPI 1,36 (Cl 0,82–2,25). Resultatet visade att det 
var en större risk att drabbas av hjärtinfarkt om du tidigare inte haft det och får PPI 
förskrivet, än risken att få det när du hämtar ut PPI [13]. 

Proton Pump Inhibitors and the Risk of Adverse Cardiac Events 
 
Den sista av de tre studierna undersökte sambandet mellan PPI och hjärtinfarkt med 
hjälp av sjukvårdsdatabaser och förskrivningsdata i Kanada. Studiedeltagarna 
inkluderade personer över 66 år som inom en 12 veckors period efter påbörjandet av 
PPI användning fått en hjärtinfarkt. Riskintervallen definierades som perioden mellan 
första och fjärde veckan (efter intag/förskrivning av PPI) och kontrollperioden mellan 
vecka 9-12. I den primära analysen ratades personer som haft hjärtinfarkt 1 år tidigare. 
En andra analys gjordes separat på de som tidigare haft sjukdomen. För att styrka 
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resultaten gjordes ytterligare analyser på två andra läkemedel, H2-receptor-
antagonister och benzodiazepiner, då ingen av dessa ska ge kardiovaskulära 
biverkningar. I den primära analysen var oddskvoten för att läggas in för 
akuthjärtinfarkt OR 1,8 (Cl 1.7–1.9) vid jämförelse mellan risk intervallet (antal fall 
2595) och kontroll intervallet (antal fall 1439).  
 
Studien visade att OR för de andra läkemedlen hamnade på nästan samma siffror (för 
H2 receptor antagonister var OR 1,8 Cl 1,7–1,9 och för bensodiazepiner var OR 1,3 Cl 
1.3–1.4). Sekundära analyser för att styrka resultatet visade samma svar. Författarna 
skriver att en slutsats om samband inte kan godtas då data visar ett samband mellan 
hjärtinfarkt och PPI men också med läkemedel som inte ska ha effekt på hjärta och kärl 
[15].  
 
 
Tabell 2. Sammanfattande information från fyra studier som undersöker samband mellan PPI och 
hjärtinfarkt. 
 
Studie och 
land 

Studie år 
och 
Storlek (n) 

Studieform 
och 
ålder på 
deltagare 

Antal hjärt-
infarkter 

Samband 
mellan PPI 
och 
hjärtinfarkt 

Vad säger 
studierna 

PPI use 
represent an 
independent 
risk factor 
for MI 
Taiwan 

2014 
n=126,367x2 

Fall-
kontrollstudie 
18-80 år 

50 fall i 
kontrollgruppen och 
79 fall i PPI gruppen. 

Ja 
 

Det fanns ett 
samband, 
andra LM 
som testades 
visade inte 
det. 

Revising the 
link between 
PPI and the 
risk of AMI 
Sverige 

2015 
N=3490 

Fall-
kontrollstudie 
40-90 år 

Under riskperioden: 
16 fall i 
förskrivningsgruppen 
och 46 fall i 
uttagsgruppen. 
Under 
kontrollperioden: 
304 fall i 
förskrivningsgruppen 
och 567 fall i 
uttagsgruppen. 

Nej En högre 
skillnad i 
oddskvoten 
vid 
förskrivning 
av PPI i de 
olika 
perioderna 
jämfört med 
uttag av PPI 
tyder på 
feldiagnostik. 

PPI and the 
risk of 
adverse 
cardiac 
events 
Kanada 

2013 
n=5550 

Fall-
kontrollstudie 
+ 66 år 

2595 fall under den 
kritiska perioden och 
1439 fall under 
kontrollperioden. 

Nej Samband 
hittades, 
dock också 
för andra LM 
vilket 
betyder att 
testet inte 
kan tolkas 
som att det 
finns ett 
samband. 

PPI usage 
and the risk 
of MI in the 
general 
population  
USA 

2015 
n=70,477 & 
227,438 

Fall-
kontrollstudie 
med hjälp av 
Datamining 
+ 18 år 

32,363 fall & 72,497 
fall 

Ja Risken att 
drabbas av 
MI vid intag 
av PPI är 
OR:1,16 

 

Proton Pump Inhibitor Usage and the Risk of Myocardial Infarction in the 
General Population 
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En studie utförd i Stanford, USA 2015, genom datautvinning av hälsodokument från 
Stanford mellan åren 2004-2011 och Practise Fusion Inc mellan åren 2007-2012 (data 
mining är ett data program som söker mönster och samband i en stor mängd data med 
hjälp av algoritmer). Programmet användes för att se om användning av PPI kan ge en 
ökad risk för hjärtinfarkt genom att jämföra data med protonpumpshämmmare mot 
H2-receptorantagonister. Studiedeltagarna var över 18 år och åt något av de 
överstående preparaten som matchades ihop med kontroller för exakt samma preparat 
(exempelvis omeprazol och pantoprazol).  
 
Studien visade en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt vid intag av PPI med OR 1,16 
medan OR för H2 receptor antagonisterna var 0,93. Rapporten visade också på att PPI 
användning gav en ökad risk för hjärtinfarkt oavsett om personen behandlas med 
klopidogrel eller inte. Risken minskade inte för personer som inte ligger i 
riskåldersgrupper (55 år och under) [12]. 

Confounders i fall-kontroll studierna 
 
Det finns ett antal confounders att ha med i beräkningarna till dessa studier som ålder 
på deltagare, urvalsbias, polyfarmaci och andra sjukdomar. Hjärtinfarkterna kan ha 
orsakats av helt andra läkemedel som patienterna stått på. En stegrad risk innefattar 
även personer som tidigare drabbats av hjärtinfarkt.  
 
När studier av fall-kontroll typ granskas är en viktig detalj att beakta att artiklarna inte 
kan säkerhetsställa att sambandet verkligen är ett resultat av orsak och effekt. 
 
Några av studierna som berörs har utfört kontroller för att styrka sin tes genom att 
repetera sina undersökningar på andra läkemedel som H2receptorantagonister, vilka 
inte frambringar kardiovaskulära biverkningar. Nedan visas en tabell med de 
confounders som de fyra studierna tagit hänsyn till. 
 
 
Tabell 3. Sammanfattande information berörande confounders de fyra studierna tagit hänsyn till. 
 
Studieland Kontrollerade confounders 
Taiwan Tidigare hjärtinfarkt, ålder, andra 

läkemedel, övriga sjukdomar 
Sverige Tidigare hjärtinfarkt 
Kanada Tidigare hjärtinfarkt, variationer mellan 

PPI preparat. 
USA Tidigare hjärtinfarkt, ålder, andra 

läkemedel, övriga sjukdomar och 
variationer mellan olika PPI preparat. 

 

Säkerhetsstudierna LOTUS och SOPRAN 
 
Är två randomiserade långtidsstudier (SOPRAN 1991 och LOTUS 2001) som undersökt 
effekt och biverkningsprofiler av protonpumpshämmare (Omeprazol i SOPRAN och 
Esomeprazol i LOTUS) jämfört med kirurgiskt ingrepp som behandling av 
gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). I artikelsökningarna hittades en jämförande 
artikel av de båda studierna, vilket resulterade i att tre originalartiklar även granskades. 
Resultaten från LOTUS-studien finns rapporterad två gånger, först efter 3 år [16] och 
sedan efter 5 år [17], då studien förlängdes med ytterligare två år. Båda 
studierna(LOTUS OCH SOPRAN) drabbades av många avhopp allt eftersom åren gick. 
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SOPRAN-studien började med 154 studiedeltagare i PPI gruppen och 144 i 
kirurgigruppen. Vid sista kontrollen efter 12 år var de kvarvarande studiedeltagarna 71 
respektive 53 till antalet [18].  
 
LOTUS-studiedeltagarna blev randomiserade i en kirurgigrupp på 288 personer och 
266 till att äta PPI, dock skedde avhopp från kirurgigruppen redan innan operationen 
genomfördes så att deltagarantalet i den gruppen blev 248. Vid slutet av den förlängda 
studien (5år) var deltagarantalet nere i 192 i PPI gruppen och 180 i den kirurgiska 
gruppen [17].  

Biverkningar i LOTUS och SOPRAN 
 
I den sammanfattade artikeln av de båda studierna rapporterades hjärtinfarkt i både 
PPI-gruppen och den kirurgiska gruppen, fem i varje grupp i LOTUS medan det i 
SOPRAN var fler rapporter i PPI-gruppen, 10 respektive 2 [14]. I original SOPRAN-
studien skrev författarna att åtta personer dog av hjärt-relaterade problem och nio fick 
en icke dödlig hjärtattack i Omeprazol gruppen medan två dog av hjärtrelaterade 
problem i ingreppsgruppen. En förklaring var en viss åldersskillnad på de olika 
grupperna och tidigare sjukdomar [18]. I LOTUS-studien rapporterades två 
hjärtinfarkter 3:e året, en i vardera gruppen. Tre hjärtsjukdomar rapporterades in det 
3:e året på PPI sidan och fyra stycken i kirurgigruppen [16]. Vid sista året var de totalt 
inrapporterade hjärtsjukdomsbiverkningarna uppe i 11 stycken i esomeprazol-gruppen 
och sju stycken i operationsgruppen. Biverkningarna som rapporterades i LOTUS-
studien var inte dödliga [17]. 
 
 
Tabell 4. Sammanfattande biverkningsinformation från LOTUS- och SOPRAN-studierna (hjärtinfarkt 
HF, hjärtrelaterade problem HP och hjärtsjukdomar HS) 
 
Studie PPI År Antal 

Studiedelta
gare 
(PPI/Kirur
gi) 

Biverkningar 
PPI 

Biverkningar 
kirurgi 

SOPRAN 
(12årig) 

omeprazol 1991 1a 
året:154/144, 
5e 
året:133/122, 
12e 
året:71/53 

HF 
10st(jämförand
e studie) 
HP  
17st(12e året, 8 
dog) 

HF 
2st(jämförande 
studie) 
HP 
4st(12eåret, 2 
dog) 

LOTUS 
(3 till 
5årig) 

esomeprazol 2001 1a 
året:266/248
*, 3e 
året:208/204
,  
5e 
året:192/180 

HF 
5st(jämförande 
studie)  
1st(3e året) 
HS 3st(3e året) 
11st(5e året) 

HF 
5st(jämförande 
studie)  
1st (3e året) 
HS 4st(3e året)  
7st(5e året) 

*Deltagare hoppade av redan efter randomiseringen och innan operationen skett. 
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Diskussion 

Hjärtinfarktsstudiernas olika resultat 
 
PPI är bland de mest använda läkemedlen i Sverige idag [4,5]och anses vara säkra. De 
artiklar som redovisats här i arbetet har gett väldigt blandade svar på hur man skall 
ställa sig till frågan om användning av PPI kan ge en ökad risk för att drabbas av 
hjärtinfarkt. Två av de fyra mer specifika artiklarna [11,12] anser att det finns samband 
mellan PPI och hjärtinfarkt, medan två av de andra [13,15] ser att sambandet har en 
annan bakomliggande orsak.  
 
Resultatet från studien gjord i Sverige visar att det finns en ökad risk att drabbas av 
hjärtinfarkt vid uthämtning av läkemedlet. Men då risken att få hjärtinfarkt är högre 
vid beräkningar gjorda på förskrivningsdatumet menar författarna att läkarna 
ursprungligen ställt fel diagnos [13]. Flera av författarna har diskuterat feldiagnostik, 
eftersom hjärtinfarkt och gastroesofageala refluxsjukdomar har liknande diffusa 
symtom och på så sätt missbedöms av läkare. Studien gjord i Taiwan har undgått detta 
genom att förskrivning av PPI sker efter en endoskopiundersökning, vilket hade 
uteslutit hjärtinfarkt då dessa undersökningar inte sker samma dag som patienter söker 
vård [11].  

Fall-kontrollstudier och confounders 
 
Fall-kontrollstudier kan ha flera olika confounders, skribenterna har försökt att 
eliminera många av dessa bland annat genom att använda sig av registrerad data 
istället för enkäter då man riskerar att få minnesfel. De har även matchat sina 
kontroller med ålder och kön eller använt samma personer som sina egna kontroller för 
att minska selektionsbias. Studierna gjorda i USA och Taiwan har flest kontrollerade 
confounders. De har kalkylerat skillnader ibland annat andra läkemedel som använts, 
olikheter mellan olika PPI preparat (USA och Kanada) och polyfarmaci.  
 
Två av de fyra originalstudierna som undersökt hjärtinfarktsambandet har försökt 
eliminera ålder som bias, det är datastudien från USA och fall-kontrollstudien från 
Taiwan [11,12]. Där visar resultat att risken för hjärtinfarkt är lika hög för personer 
under 55 år som över. Detta styrker sambandet mellan PPI och hjärtinfarkt då personer 
under 55 oftast är friskare och har mindre störfaktorer generellt som skulle kunna 
påverka sambandet. Detta är intressant då två av de andra studierna endast fokuserat 
på den äldre populationen utan att skriva varför man valt att göra det, det är också 
dessa studier som inte har fått ett samband i sitt resultat.  
 
En studie gjord på friska, yngre personer kan vara något för framtida forskning inom 
ämnet. Detta för att ytterligare kunna eliminera ålder som confounder: hög ålder 
medför högre risker inom all hälsa och sjukvård. Är man äldre har man oftast fler 
sjukdomar och sämre immunförsvar vilket höjer risken för exempelvis hjärtinfarkt 
oavsett vilket läkemedel man tar. Riskerna med fall-kontroll studier är att när man 
söker efter samband så kan man hitta dem varsomhelst utan att få ett svar om vad som 
verkligen ligger bakom dem, som i detta fall, är det verkligen PPI som ger en ökad risk 
eller är det andra läkemedel, livsstilsfaktorer eller genetiska variationer som ligger 
bakom resultaten några av studierna fått? 

Studiestorlekarnas variationer 
 
Studiestorleken på de olika undersökningarna var varierande. De två större specifika 
studierna [11,12] fick båda ett resultat som pekar på att det skulle finnas ett samband 
medan de två mindre [13,15] inte fick det. Forskarna till de mindre artiklarna 
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kommenterar att storleken på deras studier var en svaghet, vilket då skulle kunna 
tolkas som att resultatet från de större studierna är säkrare.  
 
Biverkningsstudierna hade också få deltagare, trots detta så rapporterades 
hjärtinfarkter i båda av dem. De är dock inte överraskande att deltagarantalet minskar i 
långtidsstudier. Det är även här svårt att säga vad som orsakade sjukdomsfallen då 
GERD-patienter ofta kan vara drabbade av andra sjukdomar som kan associeras till 
hjärtinfarkt. På 1177 tipsar man bland andra GERD-patienter att sluta röka, äta mindre 
fet mat och gå ner i vikt för att underlätta och minska symptom, dessa är alla 
livsstilsmönster som kan vara störfaktorer i undersökningarna [19]. 
 
Det hade varit intressant att se statistik på hur ofta PPI används som monoterapi, på 
apotek är PPI oftast omringat av andra läkemedel på patienternas listor. För att säkert 
kunna se om läkemedlet har en ökad risk för hjärtinfarkt skulle en studie på med 
enbart PPI som läkemedel vara av intresse.  

Ökning av PPI= Ökning av hjärtinfarkt? 
Enligt internetmedicin så sjunker incidenserna av hjärtinfarkt i Sverige[20], medan 
förskrivningarna av protonpumps hämmare ökar [4,5]. Denna information skulle i 
sådana fall motbevisa att det skulle finnas en relation mellan läkemedlet och 
hjärtinfarkt. 1177 skriver också att hjärtinfarkter minskar i antalet tack vare en 
förbättrad sjukvård och bättre läkemedel, så finns det orsak att oroa sig för i samband 
med PPI användning [10]?  
 
Bakomliggande faktorer till hjärtinfarkt är inte något som plötsligt händer, vilken 
farmakologisk funktion av PPI skulle plötsligt efter tre dagar ge en sådan effekt? Det 
torde vara en biverkan orsakad av adderande riskfaktorer som ligger bakom en 
hjärtinfarkt, speciellt eftersom PPI inte är känt för att ha akuta biverkningar? De flesta 
biverkningar som just PPI-läkemedelen har, magpåverkan, malabsorption eller påstådd 
ökning av ADMA, är långsamma och reversibla bieffekter. Så då kan man undra varför 
vissa av studierna bara fokuserar på akuta biverkningar som troligen inte skulle kunna 
orsakas av PPI? De har inte heller en förklaring till tillexempel en 3 dagars ”hazard 
period” som används i en av artiklarna, varför just 3 dagar [13].  

Informations- och designfrågetecken 
 
I Sverige så finns recept kvar i bara 1 år, inte två år som den svenska artikeln nämner, 
ett oturligt misstag att ha med i en vetenskaplig artikel vilket gör att trovärdigheten för 
just artikeln som hade detta med i informationen sjunker [13].  
 
Biverkningsstudierna rapporterade enstaka fall av hjärt- och kärl-sjukdomar. 
SOPRAN-studien som hade flest fall har kommaterat detta med att patienterna var 
äldre och hade andra sjukdomar vilket resulterar i att båda studierna har kommenterat 
att PPI ska anses säkra [16,17,18].  
 
Långtidsstudierna är viktiga att undersöka för även om indikationen för användning av 
PPI oftast är satt till en begränsad tid så ser verkligheten inte ut så. Som farmaceut ser 
man att PPI-förskrivningarna ligger kvar och verkar bli förnyade per automatik, 
troligen för att de är erkänt säkra läkemedel som kan behövas ibland. Läkare bör nog 
bli mer observanta på detta läkemedel, för även om det troligen inte ger en direkt 
biverkan på hjärta och kärl så kan tillexempel ett påverkat NO-system på lång sikt 
påverka patienter negativt. Speciellt om det är redan sjuka personer som har andra 
riskfaktorer till att drabbas av hjärtinfarkt.  
 
Alla studier är nypublicerade och de flesta har inte följt de allmänna reglerna för vad en 
vetenskaplig artikel ska innehålla, vilket ger dem ett mindre trovärdigt intryck 
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(exempelvis har bara en av de fyra hjärtinfarktsfokuserande artiklarna med en 
flowchart över studiedeltagarna). Studien innehållande datamining ser väldigt 
imponerande ut med alla faktarutor, men de är väldigt svårtolkade vilket gör att de blir 
en onödig utfyllnad och onödiga utfyllnader ger inte ett trovärdigt intryck. Då mallar 
finns för hur artikelskrivningen bör se ut för vetenskapliga artiklar borde författare 
sträva efter att hålla dessa för att ge sin studie ett trovärdigt utseende.   

Litteraturstudier 
 
Litteraturstudien är en relativ enkel och billig metod för att undersöka vilken 
information som redan finns tillgänglig inom ett ämne. Det kan vara en utmärkt start 
för egen fortsatt forskning och är en bra informationsskälla att delge till allmänheten 
som oftast inte intresserar sig av att läsa var studie för sig. Viktigt att tänka på är att 
använda säkra källor och att veta vilka begränsningar som skall finnas innan studien 
påbörjas.  
 
Då studien går ur på att leta information som andra forskare producerat, blir resultatet 
således beroende av den information som finns tillgänglig för den som utför sökandet. 
Är det tillgängliga materialet tvivelaktig blir resultatet av litteraturstudien inte 
trovärdig. Litteraturstudier medför även en restriktion genom studieförfattarens 
anpassade/begränsade informationssökande, vilket kan innefatta restriktioner på 
grund av språk- och tolkningskunskap.  
 
Även kunskap i hur information söks fram blir viktigt för slutkvaliteten på arbetet. 
Viktig information kan missas då all forskningsmaterial inte publiceras, detta kan då 
leda till att resultat av litteraturstudier blir misstolkande.  
 
De studier som granskas har oftast olika uppbyggnad då syftet mellan dessa varierar, 
detta medför att skribenten som utför litteraturstudien själv får tolka deras 
gemensamma faktorer.  Tolkar skribenten fel, kan hela studien bli bristfällig. 

Styrkor och svagheter med denna studie 
 
Då detta ämne är nytt kommer det bli spännande att följa utvecklingen på om det finns 
en länk mellan PPI och hjärtinfarkt, förhoppningsvis kommer det fler studier som 
undersöker sambandet. På grund utav detta var det svårt att finna ett stort antal 
studier, vilket resulterade i att alla studier som behandlade ämnet fick ingå i arbetet. 
Det är också svårt att veta att alla studier som finns tillgängliga inom ämnet 
påträffades, då de studier som hittats inte återfunnits via Mesh termer (alltså inte var 
kategoriserade ännu). 
 
Den sista Pubmedsökningen omfattade fem av alla valda artiklar och de tre sista 
artiklarna hittades genom dessa. Denna sökning gjordes för att försäkra att arbetet 
täckt området tillfredsställande.  
 
Resultat av denna studie kan, på grund av att det innehåller fall-kontrollstudier, inte 
garantera ett samband baserat på orsak och verkan. Tidsbegränsningarna till arbetet är 
också en confounder för resultatet, då sökningarna till resultatdelen av arbetet bara 
ägde rum under ett fåtal dagar. Dock medförde detta och att ämnet är så pass nytt, att 
arbetet blev begränsat, både på gott och på ont.  
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Slutsats 

Den slutsats som kan dras av denna undersökning är att flera studier finner ett 
samband mellan PPI-användning och hjärtinfarkt. Men då de få studier som finns 
tillgängliga visar olika slutresultat och har olika teorier om varför de fått sina resultat så 
behövs det fler undersökningar inom området. Den Taiwanesiska studien har en väldigt 
vis slutsats i sin rapport, att även om det finns samband mellan PPI användning och 
hjärtinfarkt så överväger PPI-användningens goda effekter riskerna att drabbas av 
hjärtinfarkt.  
 
 
Tack 

Ett stort tack till min inspirerande handledare Anna Sandqvist som stöttat mig i med- 
och motgångar under arbetet. 
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