
BAKGRUNN OG HENSIKT
Flere store internasjonale studier har vist at
behandling med statiner (HMG-CoA-
reduktase hemmere) gir signifikant reduk-
sjon i sykdom og død hos personer med
høyt kolesterol (1, 2). Det er også vist at
statiner forebygger sykdom og død hos
personer med kjent hjertesykdom og hos
friske personer med opphopning av risiko -
faktorer for hjertesykdom, uavhengig av
kolesterolnivå (3–5). Ifølge Reseptregistret
(www.reseptregistret.no) hentet 447 631
pasienter ut en resept på statin i Norge i
2009. Medikamentene benyttes i stor grad
av asymptomatiske friske personer (med
estimert økt risiko for atherosklerose på
bakgrunn av biokjemiske og fysiologiske
parametre), og skal brukes over lang tid.
Dette setter naturligvis spesielt store krav til
risikoprofilen til statinene. I de store
kliniske statinstudiene oppgis bivirknings-
frekvensen å ligge på 1–5 prosent, hvorav
muskelbivirkninger utgjør nær halvparten.
Slike studier inkluderer en selektert
 populasjon som medfører en begrensning
med tanke på registrering av bivirknings-
data. En observasjonsstudie har indikert at
muskelbivirkninger forekommer hos ca.
10 prosent i en uselektert studiepopula-

sjon. Frekvensen av alvorlige bivirkninger
er imidlertid vesentlig lavere (6–9).
I litteraturen er det ikke noe entydig

definisjon eller terminologi for muskel -
bivirkninger. Ofte brukes ordet myopati
(engelsk: myopathy) om subjektive muskel-
plager (for eksempel muskelsmerter,
 muskel- og leddstivhet, muskelkramper,
kraftløshet) som relateres til statinbehandl-
ing. Slike plager er imidlertid svært
utbredt i befolkningen, og prevalensen
øker med økende alder. Når plagene
 oppstår hos en pasient på statinbehandl-
ing er det alltid relevant å avklare om det
 skyldes statinet eller ikke. Ulik nomenklatur
brukt i forbindelse med muskelbivirkninger
vises i tabell 1 (10).
Hensikten med denne litteraturgjennom-

gangen er å oppsummere aktuell kunn-
skap om mekanismer for statinindusert
myopati og diagnostikken av denne
 legemiddelbivirkningen.

MATERIALE OG METODE
PubMed-søk med følgende søkeord ble
foretatt: biomarker, marker, diagnosis,
diagnostic tool og statin, atorvastatin,
 simvastatin, lovastatin, fluvastatin, prava -
statin, rosuvastatin, cerivastatin eller
pitavastatin. Alle relevante studier ble
vurdert med tanke på potensielle mekan-
ismer for statinindusert myopati og
 diagnostikken av dette. Egne upubliserte
data er også inkludert i vurderingen. 

RESULTATER OG DISKUSJON
Mekanismer for statinindusert myopati
Statiner hemmer det hastighetsbegrens-
ende enzymet (HMG-CoA-reduktase) i
cellenes kolesterolsyntese. Hemming av
HMG-CoA-reduktase påvirker også
mange flere stoffer enn bare kolesterol
(figur 1). Mange hypoteser for hvordan
statiner kan forårsake muskelbivirkninger
er på bakgrunn av dette foreslått i
 litteraturen (11); endret lipidsammenset-
ning i cellemembraner, reduksjon i Q10
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SAMMENDRAG

HENSIKT
Muskelbivirkninger hos pasienter som
bruker statiner forekommer hos 1–5
prosent, men alvorlige bivirkninger opp-
trer sjelden. Hensikten med denne
littera turgjennomgangen er å oppsum -
mere aktuell kunnskap om mekanismer
for statinindusert myopati og diagno  stik -
ken av denne legemiddelbivirkningen.

MATERIALE OG METODER
PubMed-søk med følgende søkeord ble
foretatt: biomarker, marker, diagnosis,
diagnostic tool og statin, atorvastatin,
simvastatin, lovastatin, fluvastatin,
pravastatin, rosuvastatin, cerivastatin
eller pitavastatin.

RESULTATER
Det foreligger ikke noen endelig avklar-
ing av mekanismene for statininduserte
muskelbivirkninger i litteraturen. Noen
risikofaktorer som kan hjelpe til å indiv-
idualisere kolesterolsenkende behandl-
ing er imidlertid beskrevet, men det er
fortsatt behov for gode biomarkører.
Diagnost iseringen av muskelbivirkning-
er i denne populasjonen baserer seg
derfor på såkalte «re-challenge»-tester
med statiner.

KONKLUSJON
De aller fleste tåler behandlingen med
statiner godt. Alvorlige bivirkninger er
svært sjeldne. Milde subjektive bivirk-
ninger (spesielt muskulære og
gastrointestinale plager) forekommer
hos 1–5 prosent. Selv om man ikke
kjenner mekanismen bak bivirkning-
ene er det påvist sammenheng med økt
systemisk eksponering av statiner.
Fremtidens utfordring ligger i effektiv
diagnose for å skille de få tilfellene av
milde bivirkninger som skyldes statin-
behandling fra hyppig forekommende
somatiske plager i befolkningen. 
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Muskelbivirkninger er forholdsvis vanlig
på statinbehandling.

Mekanismen bak muskelbivirkningene
er ikke kjent, men mye tyder på at de er
knyttet til økt statineksponering.

Fremtidens utfordring ligger i effektiv
 diagnose for å skille de få tilfellene av
milde bivirkninger som skyldes statin -
behandling fra hyppig forekommende
somatiske plager i befolkningen.
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og andre mevalonatprodukter, redusert
produksjon av selenoproteiner, redusert
produksjon av prenylerte proteiner,
 endringer i fettmetabolismen, økt opptak
av kolesterol, økt opptak av phytosteroler,
redusert evne til å reparere muskelskade
via ubiquitinmekanisme eller endret
 kalsiummetabolisme. Selv om ingen av
hypotesene er tilstrekkelig bevist per i dag,
er det i hvert fall gode indikasjoner på at
muskelbivirkninger hos pasienter som
bruker statiner har sammenheng med
faktorer kjent for å gi økt systemisk
 eksponering av statinene. For eksempel er
høy statindose, medikamentinteraksjoner,
polyfarmasi, nyresvikt, leversvikt, hypo -
thyreose, høy alder og lav kroppsvekt vist
å være assosiert med økt risiko for
 myopati (12).
Statinene som i hovedsak brukes i dag

administreres enten som et lakton prodrug
(simvastatin) eller i den kolesterolsenkende
aktive syreformen (atorvastatin, fluvastatin
and pravastatin). Syre- og laktonformene
interkonverterer både in vitro og in vivo
(13). Laktonformen er mer enn 1000
ganger så lipofil sammenliknet med
respektive syreform for alle statinene (14).
Lipofilisiteten varierer stort mellom de ulike
statinene; simvastatin er det mest lipofile
mens pravastatin er mest hydrofil (14). For
atorvastatin og simvastatin er det omtrent
lik fordeling mellom syre- og laktonformen
i humant plasma (15–17). For fluvastatin
og pravastatin foreligger derimot hoved-
parten på syreformen, ca. 95 prosent i
humant plasma (17, 18). Konverteringen
fra syre til lakton er mediert via UGT1A1
og UGT1A3 og/eller via ß-oksidasjon
(19, 20). I en nylig publisert studie ble det
vist at UGT1A3 polymorfismer påvirket
laktoniseringen av atorvastatin (21).
Spontan og esterasemediert hydrolyse
omdanner laktonformen til syreformen
(13, 22). Både atorvastatin og simvastatin
metaboliseres via CYP3A-enzymer (23–
25). Fluvastatin metaboliseres primært via
CYP2C9 mens pravastatin hovedsakelig
skilles ut uforandret via nyrene (24, 26,
27).
Potente CYP3A4-hemmere som erytro -

mycin, verapamil og itrakonazol øker
 systemisk eksponering av både atorva -
statin og simvastatin (28–33). Dette er
imidlertid ikke den eneste interaksjons-
mekanismen som er relevant for statiner.
Den leverspesifikke opptaktstransportøren
OATP1B1 transporterer flere statiner inn i
hepatocyttene der de kan metaboliseres
eller skilles ut i galle (34). Ciklosporin viser
klinisk relevant interaksjon med statiner til

tross for at den ikke er noen potent hem -
mer av CYP3A4 (35), men den hemmer
OATP1B1-transport i en grad som kan
 forklare denne interaksjonen (36, 37).
Flere mindre studier har også vist varier-
ende grad av sammenhenger mellom
polymorfismer i gener som påvirker
 statinmetabolisme og subjektive muskel -
bivirkninger. En større studie publisert i
NEJM i 2008 har vist signifikant sammen-
heng mellom mutasjoner i genet for
OATP1B1 og CK-stigning i forbindelse
med statinbehandling (38). Det er senere
vist at denne genvarianten også er assos -

iert med muskelbivirkninger uten CK-
 stigning (39).
I 2006 utførte Hermann og medarbeid-

ere en klinisk studie der det ble målt plas-
mametabolitter av atorvastatin hos 14
personer med muskelbivirkninger og
sammenliknet verdiene med 15 friske
 frivillige uten bivirkninger (40). Gjennom -
snittlig og maksimal plasmakonsentrasjon
for atorvastatinlakton var henholdsvis 3,1
og 5 ganger høyere i bivirkningsgruppen
enn kontrollgruppen. Resultatene er inter-
essante i og med at dette er den første
publiserte studien som viser en direkte
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Myopati Muskelplager uavhengig av årsak 

Myalgi Muskelplager uten CK-stigning

Myositt Muskelplager med CK-stigning

Rhabdomyolyse Kraftig økte CK-verdier, vanligvis minst ti ganger 
høyere enn øvre normalgrense, sammen med forhøyet 
plasma kreatinin og pigmentindusert nefropati 

Tabell 1. Nomenklatur vedrørende muskelplager

Acetyl-CoA

HMG-CoA

Mevalonate

Isopentenyl-PP

Geranyl-PP

Farnesyl-PP

Dolichol

Squalene

Lanosterol

Cholesterol Ubiquinone

Geranylgeranyl-PP

HMG-CoA reductase

Figur 1. Synteseveien for kolesterol
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sammenheng mellom subjektive muskel -
bivirkninger og en konkret forandring i
statiners farmakokinetikk, og ikke bare en
generelt økt systemisk eksponering av
statiner. Det ble ikke funnet noen sammen-
heng mellom ulike genotyper av OATP1B1
og statinmetabolittnivå i denne studien.
Andre mulig mekanismer, for eksempel
UGT polymorfismer som nevnt ovenfor, ble
dessverre ikke undersøkt. Det er senere vist
at laktonformen av statiner har et høyere
potensial til å indusere celletoksisitet i
primære humane muskeceller (14).

Diagnose av statinindusert myopati
Når muskelplager oppstår hos en pasient
på statinbehandling er det spørsmål om
plagene skyldes statinet eller ikke. Målet
med en sikker diagnostisering av bi virk -
ninger er å kunne optimalisere den
kolesterolsenkende behandlingen til den
enkelte pasienten. Om muskelplagene ikke
påvirkes av statinbruken bør pasienter
fortsette å bruke statiner for å senke
kolesterolet. Hos pasienter der plagene er
en bivirkning av medikamentet må man
prøve å komme rundt problemet på ulike
måter, hvis man vil fortsette kolesterol -
senkende behandling. Vanlige alternativer
er dosereduksjon, dosering annenhver
dag, bytte statin, kombinasjonsbehandling
med andre kolesterolsenkende legemidler
i lave doser.
Ideelt sett burde en biomarkør gjøre det

mulig å identifisere pasienter i risikosonen
før bivirkningene oppstår, slik at man
 unngår unødige plager, og at man kan
tilby en alternativ behandling på et tidlig
tidspunkt (41). 
Kreatininkinase (CK, engelsk: creatin -

ine phos phokinase/CPK) er et intracell u -
lært enzym i muskelceller som frigis ut i
blodbanen ved muskelcelleskade. Tid -
ligere trodde man at måling av CK kunne
differensiere om muskelplager i forbind-
else med statinbehandling var forårsaket
av statinet eller ikke, og enkelte guidelines
baserer seg til stor del på CK-nivåer, i
 tillegg til kliniske undersøkelser (42–44).
Nyere studier har imidlertid vist at
 myopati ofte sees uten CK-stigning.
Muskelcelleforandringer påvist ved biopsi
er heller ikke nødvendigvis sammen -
fallende med CK-stigninger, hvilket
 vanskeliggjør diagnosen av statinindusert
myopati (45–48). En del pasienter har
dessuten kronisk forhøyet CK (også før
statinbehandling) uten å oppleve noen
plager. Selv om CK fortsatt er en viktig
markør for å påvise større muskelskade
ved statinbehandling (rhabdomyolyse), er
den mindre nyttig enn først antatt til å
 diagnostisere hovedparten av subjektive

muskelbivirkninger/plager. Biopsier kan
som tidligere nevnt brukes til å
 diagnostisere myopati, men det er en
 ressurskrevende og invasiv metode som er
ubehaglig for mange pasienter og det gir
ikke alltid helt entydige svar på om statin-
et er årsaken eller ikke (12, 47, 49). Både
CK-stigning og muskelfiberskade som kan
sees ved biopsi er dessuten «sene
 markører» som først sees etter oppstått
skade. Det er for tiden stor aktivitet for å
finne nyttige biomarkører for statin -
indusert myopati rundt om i verden. I et
abstrakt er det vist at 3-methylglutaconic
acid (3MGA) i urin har høy sensitivitet og
spesifisitet i en liten studie med pasienter
med biopsipåvist statinindusert myopati
uten CK-stigning (50). Videre er det vist en
korrelasjon mellom plasma lipidomikk -
profilen og den proinflammatoriske
markøren arachidonate 5-lipoxygenase
activating protein (ALOX5AP), men
 verdien av denne biomarkøren er ikke blitt
konfirmert i pasienter med påvist statin -
indusert myopati (41, 51). 
Eksklusjon av sekundære årsaker til

muskelplagene (for eksempel polymyalgia
reumatika eller fibromyalgi) har også vært
en mye benyttet diagnosemetode.
Problemet med det er imidlertid at slik
utredning tar lang tid og at mange av
disse sekundære årsaker også er vanske-
lige å diagnostisere. Dessuten kan slike
allerede eksisterende muskelplager igjen
predisponerer for statinindusert myopati.
Det kan altså være en komponent av
begge deler. 
For å avklare om muskelplagene helt

eller delvis faktisk er relatert til statin -
behandlingen benyttes derfor ofte heller
en dobbel «re-challenge»-test: Muskel -
plager oppstår (eller forverring av
 eksisterende plager) etter oppstart av
statin, forsvinner eller bedres ved seponer-
ing, kommer igjen ved ny oppstart, og
 forsvinner eller bedres ved seponering
igjen. Re-challenge-testen gjøres minst to
ganger for å minimere risikoen for falsk
positiv test. En slik re-challenge-test kan
også påvirkes av forventning om
 opplevelse av bivirkning (placeboeffekt).
Selv om metoden ikke er hundre prosent,
utgjør den et av de aller viktigste kliniske
verktøy i diagnostikken av muskel -
bivirkninger.
I den tidligere nevnte kliniske studien

som ble utført i 2006 ble det vist en relativ
økning i atorvastatinlaktonnivåer hos
 pasienter med påvist muskelbivirkning på
atorvastatinbehandling (40). I en opp -
følgingsstudie med 53 pasienter ble det
bekreftet at atorvastatinlakton er en
 biomarkør for atorvastatinindusert

 myopati, noe som kan få klinisk betydning
(manuscript sub mitted).

KONKLUSJON
Statiners livsforlengende og sykdoms -
forebyggende effekt er godt dokumentert,
og de aller fleste pasienter tåler behandl-
ingen svært godt. Alvorlige bivirkninger er
svært sjeldne. Milde, subjektive bivirkning-
er (spesielt muskulære og gastrointestinale
plager) forekommer hos 1–5 prosent. Selv
om man ikke kjenner mekanismen bak
bivirkningene, er det påvist sammenheng
med økt systemisk eksponering av statiner.
Fremtidens utfordring ligger i effektiv
 diagnose for å skille de få tilfellene av
milde bivirkninger som skyldes statin -
behandling fra hyppig forekommende
somatiske plager i befolkningen. 
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