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Medicinsk kommentar

❙ ❙ Den heterozygota formen av familjär hyperkolesterolemi
drabbar 1 av 500 personer. Redan under de första 10–20 lev-
nadsåren leder medfödd ökad nivå av low density lipoprotein-
(LDL)-kolesterol till aterosklerotiska förändringar såsom för-
tjockad intima–media i arteria carotis och endotelial dysfunk-
tion. Fram till slutet av 1990-talet var resiner den enda typ av
läkemedel som stod till buds för behandling av barn/ungdomar
med familjär hyperkolesterolemi. Därefter har ett antal studi-
er visat att statiner har samma effekt på lipider, rutinlaborato-
rieprov och selekterade hormonprov hos barn och tonåringar
som man kan förvänta sig hos vuxna. I de första studierna un-
dersöktes effekten av behandling med pravastatin, lovastatin
eller simvastatin under 6–12 veckor [1]. Senare har studier un-
der 1 års tid visat att lovastatin, simvastatin och atorvastatin
sänker aterogena lipider, utan oväntade biverkningar, hos ung-
domar som just nått puberteten [1].

Bruket av statiner har blivit alltmer utbrett trots att det sak-
nas studier med morfologiska effektmått eller studier med
längre duration än ett år. Nyligen publicerade nederländska
forskare resultaten från den första randomiserade, dubbel-
blinda studie där man undersökt effekten av statinbehandling
på intima–mediatjockleken i arteria carotis hos barn och ung-
dom [2]. Studien pågick under två år. Pojkar och flickor mel-
lan 8 och 18 år som uppfyllde kliniska eller molekylära bio-
logiska kriterier för heterozygot familjär hyperkolesterolemi
och med LDL-kolesterolvärde ≥4,0 mmol/l randomiserades
till pravastatin 40 mg/dygn (n=106) eller placebo (n=108).
Studien fullföljdes av totalt 96 procent. 

Efter två år var den genomsnittliga LDL-kolesterolnivån
reducerad med 24,1 procent i pravastatingruppen jämfört
med en ökning på 0,3 procent i placebogruppen. Man fann en
reduktion i genomsnittlig intima–mediatjocklek i karotis på
0,01 mm (standardavvikelse 0,048) hos statinbehandlade,
medan tjockleken ökade med 0,005 mm (standardavvikelse
0,044) hos dem som fått placebo. Inget säkerhetsmått (växt,
kroppsmasseindex, testikelvolum, leverenzymer, kortisol
och kortikotropin, gonadala hormoner och dehydroepi-
androsteronsulfat) visade försämring vid behandling med
pravastatin. 

Riskvärdering före behandlingsstart
Fynden bekräftar att effekter av statinbehandling som obser-
veras hos vuxna patienter med hyperkolesterolemi också kan
observeras tidigt i den aterosklerotiska processen. Ökningen
av intima–mediatjockleken var efter två år omkring hälften av
den ökning på cirka 0,02 mm som tidigare observerats hos
barn med familjär hyperkolesterolemi jämfört med deras fris-
ka syskon [3]. Samma forskargrupp har tidigare påvisat för-
bättring i endotelfunktion med statinbehandling hos ungdomar
med familjär hyperkolesterolemi [4].

Behandling med pravastatin 40 mg/dygn i två år gav inga
oväntade komplikationer eller invändningar vad gäller säker-

het, men resultaten kan inte utan vidare generaliseras till stör-
re doser av statiner eller till andra preparat. 

Bör alla barn och ungdomar med familjär hyperkolesterol-
emi tidigt påbörja statinbehandling? Denna fråga bör värde-
ras i ljuset av det faktum att dessa pojkar och flickor troligen
måste ta lipidsänkande läkemedel resten av livet, dvs i 60 år
eller mer. Samtidigt bör man komma ihåg att kardiovaskulä-
ra händelser sällan förekommer före 25-årsåldern hos indivi-
der med den heterozygota formen av familjär hyperkoleste-
rolemi. 

Frågan om huruvida adekvat regression av den ateroskle-
rotiska processen uppnås om behandlingen startar i 18-års-
åldern i stället för i 8-årsåldern är ännu obesvarad. Leiv Ose
och jag har tidigare föreslagit att behandlingsstart i barn- eller
ungdomsåren bör utgå från en riskvärdering baserad på
familjeanamnes, grad av ökad LDL-kolesterolnivå, kön och
familjens önskan [1, 5]. Denna bedömning kommer framdeles
att stå i centrum vid beslut om att starta medikamentell be-
handling.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har
erhållit arvode för föredrag/resekostnader från läkemedelsfö-
retag som producerar statiner: MSD, Pfizer, Novartis, BMS.

*
Översättning: Kerstin Danielsson, Läkartidningen. 
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Ska barn med familjär hyperkolesterolemi 
behandlas med statiner?

ammanfattatS

Statiner har visat sig ha god effekt, utan oväntade
komplikationer, vid behandling av barn/ungdomar
med familjär hyperkolesterolemi.

Statinbehandling av barn/ungdomar är trots det ing-
et självklart val, och före behandlingsstart krävs en
noggrann riskvärdering.


