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Målsättning, fokus på LDL-C nivåer

Mycket hög risk – målvärde LDL <1,4 mmol/L

• Sekundärprevention vid aterosklerotisk sjukdom såsom 
ischemisk hjärtsjukdom, t.ex. efter hjärtinfarkt, PCI, 
CABG. Även efter ischemisk stroke, uttalad ateroskleros 
eller perifer arteriell insufficiens

• Svår kronisk njursjukdom (eGFR <30 mL/min)

• Score >10% 

• Familjär hyperkolesterolemi med ytterligare minst en 
riskfaktor

Hög risk – målvärde LDL <1,8 mmol/L

• Diabetes (typ 1 och 2) duration >10 år eller med 
kardiovaskulär riskfaktor som t.ex. rökning, 
hypertoni, hypertriglyceridemi, lågt HDL eller 
organskada som proteinuri. 

• Uttalad stegring av enskild riskfaktor, exempelvis 
LDL >4,9 mmol/L eller kraftigt förhöjt blodtryck 
(>180/110 mm Hg)

• Moderat kronisk njursjukdom (eGFR 30–59 
mL/min)

• Score 5–10%

• Familjär hyperkolesterolemi

Utgår från Regionala Medicinska Riktlinjer, 
Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention, VGR. 

<2,5 mmol/L

Diabetes (typ 1 och 2) utan riskfaktor

Score 1–4%, efter individuell riskbedömning



Alternativ för att nå behandlingsmål för LDL-C – flytta!



Målsättning, sekundära mål

Mycket hög risk Hög risk Måttlig risk

LDL-C:   < 1.4    < 1.8  < 2.5  mmol/L
Apo-B: < 0.65  <0.80 < 1.0  g/L
nonHDL-C: < 2.2 < 2.6  < 3.4  mmol/L

TG > 1.7: indikator för ökad CVD risk. 
TG > 2.3: behandling kan övervägas
TG > 10: kopplat till ökad risk för pankreatit

Mål, triglycerider

< 1.0 mmol/L

< 1.2 mmol/L

Ökad CVD risk, HDL: 

♀

♂



Effekt av födointag på kolesterolnivåer

Schoeneck M, et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 31: 1325-1338, 2021.



Kost-behandling, effekt på kolesterol

VS

• Ersättning av mättat fett med enkel- eller fleromättat fett sänker  

halten av LDL-kolesterol. Marina fetter (omega-3-fettsyror) har ingen  

effekt på kolesterol.

• Växtsteroler sänker också LDL kolesterol med upp till 10%, genom  

att kompetetivt blockera upptag av kolesterol.

• Vissa fibrer har en kolesterolsänkande effekt, t ex havrefibrer och  

fibrer i frukt och grönsaker. Sannolik effekt minskad re-absorption av  

gallsyror.

• Rött ris sänker LDL, innehåller låg koncentration lovastatin (!)



Kost-behandling, effekt på triglycerider

• Höga triglycerider är ofta associerade med övervikt och nedsatt  

insulinkänslighet.

• Måttligt intag av alkohol höjer HDL. Hög konsumtion av alkohol är

associerat med höga triglycerider.

Behandling:

• Viktreduktion och ökad motion.

• Begränsat intag av ”snabba” kolhydrater.

• Marina fetter (omega-3-fettsyror) reducerar triglyceridnivåer.



Farmakologisk behandling• Statiner

• Ezetemib

• (Resiner)

• Nikotinsyra*

• PCSK9 hämmare

• MTTP hämmare

• Fibrater

• Vazkepa (?)

• APOCIII-hämmare

• Bempedin-syra?

• CETP hämmare?

• ANGLPT3-hämmare

• ApoA anti-sense?
*Avgregistrerat





Statiner, verkningsmekanism

• Förstahandspreparat!

• Alla statiner verkar som kompetetiva inhibitorer till HMG-

CoA reduktas. 

• Hämning av HMG-CoA reduktas →

minskade kolesterolnivåer intracellulärt → ökat  uttryck av LDL 

receptorer → ökad clearence  av LDL.

• I levern ses också ↓VLDL produktion.

↓↓ LDL-C, ↓↓ total-kolesterol, ↓↓ non-HDL-C, ↓↓ ApoB

↓ Tg, → HDL-C, → ApoA1, → Lp(a)



Evidens för

användning av

statiner

Baigent C, et al. Lancet 376: 1670-81, 2010.

N = 170.000 (totalt)
26 studier

- 1 mmol/L LDL-C -22% CVD risk~



Evidens för

användning av statiner –

subgruppanalys

Samtliga subgrupper hade 
ungefär samma relativa
riskreduktion!



Biverkningar

• Förhöjda leverenzymer - transaminaser - ses relativt ofta. 3 ggr normalvärde =

kliniskt relevant förhöjning. Sällsynt med allvarlig levertoxicitet.

• Myalgi relativt vanlig biverkan. Vanligaste orsaken till bristande kompliance.

• Allvarlig muskelpåverkan (Rhabdomyolys / myopati) ovanligt (~ 3/ 100.000 pat. 

år).

• Senare studier tyder på en viss riskökning  för typ 2 diabetes.

• Risk för cancer, demens etc.  påverkas inte 

av långtids  statinbehandling!



Muskelvärk – en överskattad biverkan?

Dvs. Hos drygt 50% av
patienterna kunde inte
muskelvärk bekräftas. 

Inte jättestor skillnad jmf. 
Alirocumab, även om den 
föll ut som signifikant (P = 
0.042)

Nissen SE, et al. Jama 315: 1580-90, 2016.

Moriarty PM, et al. J Clin Lipidol 9: 758-769, 2015.



Förslag på hantering av biverkningar: 

• Fråga pat. om tidssamband symptom – läkemedelsbehandling

• Vid uttalade besvär kan kontroll av CK / myoglobin övervägas.

• CK > 4 ggr övre ref. gräns: sätt ut beh., återintroducera i lägre dos. CK > 10, kontrollera

njurfunktion.

• Pröva annat statin i låg dos.

• Pröva statin i 2 – 3 ggr / vecka dosering. (Rosuvastatin 5 mg, långsam upptitrering till max

tolererbar dos

Lever-enzymer:

Kolla ALAT innan insättning och vid första kontroll. Om ALAT < 3

ggr övre ref. gräns, fortsätt. Om ALAT > 3 ggr övre ref. gräns,

reducera dos / byt till annat statin.

Försämrad glukos-kontroll / debut av diabetes:

Justering av diabetes-medicinering. I nuläget inga

rekommendationer kring preparatbyte eller dosjusteringar.

Myalgi (ej allvarlig muskelpåverkan):



Ezetimib, verkningsmekanism

CM Remnants

CM

NPC1L1

Ezetimibe

Jejunum

Reduction of Cholesterol Pool

Reduction of  

LDL Secretion

Enhanced Uptake of LDL  

Via Increased LDL Receptor

Minskat kolesterolupptag via tarm → ↓inflöde av kolesterol till  

levern → ↑upptag av LDL kolesterol.



• Sänker i monoterapi LDL kolesterol med ca 17 - 22%.

• I statinbehandlade patienter sänkes LDL kolesterol med ytterligare ca 24%, vid 

tillägg av Ezetemib.

• I IMPROVE-IT studien sågs effekt 

på kardiovaskulära händelser 

(absolut RR 2.0%, relativ RR 9%

• Få biverkningar

Cannon CP, et al. N Engl J Med 372: 2387-97, 2015.

OBS! Genomsnittlig LDL-C säkning i studien
(jmf. endast simvastatin): 
1.8 -> 1.4 mmol/L, -0.4 mmol/L



Resiner

• Fungerar genom att binda till gallsyror i tarmen, och förhindra att  

dessa åter-resorberas.

• Sänker LDL med upp till ca 30%. Mycket GI biverkningar!

• I studier har även säkning av glukosnivåer observerats.

• Praktisk erfarenhet: Begränsad effekt om det ges i tillägg till högdos statin + Ezetimib



PCSK9-hämmare

• Nya läkemedel. Det finns i dagsläget två godkända preparat

(Evolocumab, Repatha® och Alirokumab, Praluent®).

• Monoklonala, fullt humaniserade antikroppar. Ges som subkutan injektion var 14:e / 

28:e dag. 

• Få biverkningar – endast hudreaktion vid inj. ställe signifikant i studier. 

• 3:e hands-preparat. Nuvarande förmånsindikation (220509): 

”Subventioneras för patienter med diagnostiserad heterozygot familjär hyperkolesterolemi som 
trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,6 
mmol/l eller högre. 
Subventioneras för patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots 
maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,0 
mmol/l eller högre.”



PCSK9-hämmare, mekanism

LDL receptorn re-cirkulerar normalt.



PCSK9-hämmare, mekanism

• PCSK9 utsöndras av ffa. leverceller. Höga nivåer ses efter födointag.

• Bindning av PCSK9 till LDL-R leder till destruktion av receptorn.



PCSK9-hämmare, effekt

2.3

0.8

1.8

mmol/L

Sabatine MS, et al. N Engl J 
Med: 2017.

Ca 55 - 65% 

reduktion av LDL-C

Evolocumab 140 mg

och 

Alirokumab 150 mg

Jämförbar effekt



PCSK9 hämmare, effekt hos

patienter med diabetes

Ray KK, et al. Diabetes Obes Metab 20: 1479-1489, 2018.

• Exempel från Odyssey DM 

(Alirokumab). Typ 2 diabetes + 

Tg > 1.7

• Liknande mönster ses för

Evolokumab.

• LDL-C reduktion på ca 50% (obs! 

titreringsförfarande, målstyrt)

• Viss reduktion av triglycerider



PCSK9-hämmare, evidens

Sabatine MS, et al. N Engl J Med: 2017.

Absolut RR ≈2.0%, 
Relativ RR ≈15%

Evolocumab (Repatha), FOURIER:  

Schwartz GG, et al. N Engl J Med 379: 2097-2107, 2018.

Alirokumab (Praluent), Odyssey Outcomes: 

Signifikant reduktion av total-
mortalitet (Odyssey)



Evolocumab (Repatha)
Samband mellan LDL-C 
utgångs-nivå och 
primärt endpoint 

Sabatine MS, et al. N Engl J Med: 2017.



The key secondary efficacy endpoint was 

a composite of cardiovascular death, 

myocardial infarction, or stroke. The red 

line represents the adjusted probability

of an event and blue areas are the 95% 
CIs of the regression model estimate.

Evolocumab (Repatha)
Samband mellan LDL-C nivå och 
primärt / sekundärt endpoint 

Giugliano RP, et al. Lancet 390: 1962-1971, 2017.LDL-C 0.5 mmol/L

The primary efficacy endpoint was a 

composite of cardiovascular death, 

myocardial infarction, stroke, coronary 

revascularisation, or hospital admission for 

unstable angina. 



Alirocumab (Praluent)
Samband mellan utgångs-LDL-C nivå och primary endpoint

Schwartz GG, et al. N Engl J Med 379: 2097-2107, 2018.



Steg PG, et al. Circulation 140: 103-112, 2019.

Alirocumab (Praluent)
Samband mellan utgångs-LDL-C nivå och totalmortalitet



PCSK9-hämmare, effekt jmf. statiner

Sabatine MS Nat Rev Cardiol 16: 155-165, 2019.

- PCSK9 hämmare har
ungefär samma effekt på
CVD reduktion som statiner, 
om man tar hänsyn till 
studiernas duration. 



PCSK9 hämmare, effekt Lp(a)

• PCSK9 hämmare sänker även Lp(a) med ca 25 - 30%.

• Ger i statistisk modell bidrag till CVD riskreduktion

Raal FJ et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:1278-88.



Inclisiran (Leqvio®) • SiRNA, blockerar syntes av PCSK9. Sc. 

injektion var 6:e månad

• Nyligen blivit tillgängligt i Sverige, ännu

inte fått någon subvention.

• Outcome-data saknas. 

Asbeutah AAA, et al. Am J Cardiol 128: 218-219, 2020.

LDL-C: 
ca - 50% 



Regression av aterosklerotiska plack



Regression av aterosklerotiska plack, studier baserade på statiner

1.8 mmol/L

PAV = procent aterom-volym

Puri R, et al. Am J Cardiol 114: 1465-72, 2014.

Studie på PCSK9-hämmare (Evolocumab)
1.81.4

Nicholls SJ, et al. Jama 316: 2373-2384, 2016.

0.5 mmol/L



MTTP hämmare, Lomitapid (Lojuxta®)

• MTTP (microsomal triglyceride transfer protein) är ett protein som  är involverat i 

bildandet av ApoB innhehållande partiklar (VLDL,  kylomikroner).

• Indikation: homozygot FH (pris / år: 500.000 – 2.000.000 SEK)

• LDL-C säkning i genomsnitt 45.5% (hoFH)

• Mycket biverkningar (gastrointestinala, leversteatos med risk för leverskada, 

brist på essentiella fettsyror m.m.). 

• Kräver regelbunden monitorering av leverprover och bildtagning för att fånga

tecken på fibros-utveckling med exempelvis Fibroscan.



Fibrater, för behandling av höga Triglycerider

• PPARs fungerar som  

transkriptionsfaktorer.

• Aktiverar ett stort  antal gener 

som är  av betydelse för

metabolism och  

celldifferentiering.

• Stimulerar  bl.a. uttryck av

lipoproteinlipas och

β-oxidation. Hämmar ApoCIII

syntes.

• Fibrater höjer också  HDL, sannolikt  

genom att ökaApoA1  syntes



Fibrater, effekt på CVD

• Används framförallt för 

att sänka triglycerider. 

(ca -30% till -50%)

• Mycket svagare evidens

än för LDL-sänkande

läkemedel. Baseras på

post-hoc analyser. 

• Bäst dokumentation för

fenofibrat (Lipanthyl)

Scott R, et al. Diabetes Care 32: 493-8, 2009.



Fibrater, bieffekter

• Förhöjda kreatinin-nivåer (genomsnitt +10 µmol/L) (av oklar klinisk

betydelse). Reversibel effekt vid utsättning av läkemedlet. 

• Myopati, rhabdomyolys. Ffa. då statin kombinerats med fibratet gemfibrozil.

• I vissa av de tidiga studierna sågs en signifikant eller icke signifikant ökning

av icke-vaskulär mortalitet. Gällde preparaten

Clofibrat och Gemfibrozil. 

I senare studier har inte

någon signifkant ökad

icke-vaskulär mortatlitet observerats.



Vazkepa

”Subventioneras endast för behandling av statinbehandlade 
patienter med förhöjda triglycerider (= 150 mg/dl [= 1,7 
mmol/l]) och etablerad kardiovaskulär sjukdom.”

• Visade i REDUCE-IT minskad CVD 

risk (RR -25%, Abs RR -4.8%) på

pat. i sekundär-prevention eller

diabetes + ytterligare risk-faktor. 

• Effekt oberoende av Tg sänkning, 

men korrelerad till läkemedels-

koncentration

• I separate studie sågs plaque-

regression vid behandling med IPE

Bhatt DL, et al. N Engl J Med 380: 11-22, 2019.



Vazkepa, invändningar

• Oklar mekanism. Flera mekanismer, inkl. sänkning av TRLs, antinflammatoriska och 

anti-trombotiska egenskaper har föreslagits.  

• Placebo utgjordes av mineral-olja, som bl.a. var associerad med lätt LDL-C ökning. Har

vid analys av FDA/EMA inte bedömts kunna förklara hela skillnad mellan placebo och 

beh. grupp. 

• Andra studier på EPA (+/- DHA) har inte visat samma positiva resultat. STRENGTH 

studien (EPA + DHA, 4g/dygn) avbröts p.g.a. futility (N = 13078 pat). 

• Signifikant ökning av förmaksflimmer i beh. grupp. Ffa. de som hade tidigare historik av

flimmer/fladder. 



ApoCIII hämmare (volanesorse)

• ApoCIII anti-sense RNA (2:a generationens, 2′-O-methoxyethyl (2′-MOE))

• Har indikation genetiskt bekräftad familjär kylomikronemi (FCS, familial 

chylomicronemia syndrome) och hög risk för pankreatit. 

• Sänker Tg effektivt (-78%, COMPASS studien). Både LPL beroende och oberoende

mekanism. 

• Främsta biverkning risk för trombocytopeni (sannolikt kopplad till antisense-tekniken).

• Ytterligare preparat är under utveckling. 



Framtida möjliga

behandlingsregimer

• Bempedin-syra?

• CETP hämmare?

• ANGLPT3-hämmare

• ApoA anti-sense?



Bempedinsyra

• Har precis blivit godkänt som läkemedel i 

Europa. Finns ännu inte tillgängligt på svenska 

marknaden. 

• Outcome-studier saknas (pågående). 

Burke AC, et al. Curr Opin Lipidol 30: 1-9, 2019.



CETP hämmare

Barter PJ, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 23: 160-7, 2003.

• Blockera överföring av CE från HDL -> 

LDL, VLDL, remnants. 

• Totalt har 4 stycken hämmare har utecklats. 

Tydlig HDL-C höjning (upp till 130% ökning).

• Tre stycken – torcetrapib, dalcetrapib och 

anacetrapib har testas i kliniska studier.

• Torcetrapib gav ökad total mortalitet både 

kardiovaskulär och icke-kardiovaskulär  

(infektion, cancer). Sannolikt p.g.a. off-target

effekter.

• Dalcetrapib studie avbröts i förtid p.g.a. 

”futility”, dvs. ingen indikation på minskning  

av kardiovaskulär sjukdom.

X
X
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P=0.004

CETP hämmare - Anacetrapid

• Patienter i studie-gruppen hade i utgångsläget mycket välbehandlat LDL 

kolesterol (< 2  mmol/L). Tydlig effekt sågs först efter några år.

• Minskade ApoB med ca 17% (LDL kolesterol direktmätt ej tillförlitligt), ökade HDL 

medca  100%, minskade Lp(a) med ca 25%.

• Behandlingseffekten verkar uteslutande bero på LDL sänkning, inte HDL ökning.

Major coronary event

Bowman L, et al. N Engl J Med 377: 1217-1227, 2017.



ApoA anti-sense - framtida behandling för Lp(a)?

• Principiellt intressant  

behandlingsmetod där  

läkemedlet innehåller  en 

DNA sekvens som är  

komplementär till ApoA  

mRNA.

• Bidning ApoAmRNA

- antisense DNA →  

nedbrytning via RNase  H1.

• Läkemedlet tas  specifikt 

upp i levern  via GalNAc3 -

ASGP  receptor

interaktion.

Raal FJ et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:1278-88



ApoA anti-sense, effekt
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• Fas 1 och 2 studier

har  genomförts.

• Man ser en mycket

kraftig  sänkning av 

Lp(a) nivåer.

• Outcome studie pågår. 

Viney NJ et al. Lancet 2016.



ANGLPT3-hämmare

• Finns både antikropps-baserade (evinakumab) och mRNA anti-sense baserade

preparat. 

• Sänker Tg (-76%) och LDL-C (även hos pat. Med HoFH)

• Inga tydliga biverkningar (små studier)

Raal FJ, et al. N Engl J Med 383: 711-720, 2020.



Sammanfattning

• Målvärden för lipidsänkande behandling utgår fortsatt primärt

från LDL-C nivåer. ApoB och non-HDL kolesterol är sekundära

mål. 

• Behandling kan övervägas vid höga Tg (> 2.3), typ 2 diabetes 

och mycket hög CVD risk. 

• Behandling i dagsläget är 1) Statin 2) Ezetimib 3) PCSK9 

hämmare. Fibrat mot höga Tg. 

• Vazkepa har fått förmånsindikation, men behöver

implementeras i regional riktlinjer. Potentiellt stor grupp. 

• Flera nya lovande läkemedel påväg, både för höga Tg nivåer

och höga LDL-C nivåer. 



Tack för er uppmärksamhet!

Vid frågor, hör gärna av er: 

Joakim.Sandstedt@vgregion.se


