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Abstract 
 

Introduction: 

Proton pump inhibitors are acid suppressing medication used for the disorders 

gastroesophageal reflux disease, gastric ulcers and Zollinger-Ellisons disease. They include 

the medications Esomeprazole, Pantoprazole, Lansoprazole and Omeprazole. Their use is 

widespread worldwide and in Norway in 2017 approximately 500 000 were prescribed PPI. 

This has also been an increasing trend during the last 10 years. These individuals are also 

using PPI continually over longer periods of time. Is such a widespread use defendable, or are 

there long-term adverse effects that indicate otherwise?   

 

Methods: 

In this paper I wished to examine the adverse effects of long time use of proton pump 

inhibitors. I first started identifying consumer trends on PPI in Norway from 2004 – 2017. 

Thereafter I did a literary search in the database PubMed to find studies on adverse effects of 

long time use of PPI. The study subjects in my research were adults, both sexes, that use 

proton pump inhibitors on all indications. The intervention I have examined is use of 

Esomeprazole, Pantoprazole, Omeprazole and Lansoprazole. The control group I have used 

are individuals not using PPI. The outfalls I included were the adverse effects cardiovascular 

events, gastric cancer and osteoporosis/fractures. I did not include studies that examined 

adverse effects that occurred as a result of medicament interactions or because of a particular 

underlying disease other than PPI indication. 

 

Results: 

I included 13 relevant articles; 2 systematic reviews, 8 cohort studies and 3 randomized 

controlled trials. I found that for cardiovascular events the risk was not increased by long 

time use of PPI. The association of gastric cancer seemed to be increased mainly in 

individuals that have chronic atrophic gastritis as a result of earlier h.pylori infection, where 

PPI might act as a catalyst to this atrophy that predisposes for gastric cancer.  I found the risk 

of osteoporosis/fracture to be increased with 35% in postmenopausal women until two years 

after discontinuation.  
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Conclusion: 

The adverse effects gastric cancer and cardiovascular events were in this review not found to 

be increased by long term use of PPI. The risk of osteoporosis/fracture was found to be 

increased by long term PPI use. However, this study has certain limitations - I do not study 

the effect of different doses of PPI, I mainly use cohort studies that might have limitations 

with regards to identifying causality. Furthermore, adverse events other than cardiovascular 

events, gastric cancer and osteoporosis/fractures are outside the scope of this article and 

require further studies. However, in light of the widespread and increasing trend of PPI 

consumption I find in Norway, it may be advisable to discontinue PPI treatment in patients 

where it is not necessary. This should be done by gradual discontinuation over time.  

 

 

 



		 IX	

  



	X	

Forord 
Takk til min veileder Marianne Klemp for god hjelp med veiledning underveis. 
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Liste over forkortelser 
1. PPI: Protonpumpehemmere 
2. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom 
3. H.pylori: helicobacter pylori 
4. H2RA: H2 reseptor antagonist 
5. RCT: randomisert kontrollert studie 
6. ARS: antireflukskirurgi 
7. MI: myokardinfarkt 
8. AMI: akutt myokardinfarkt 
9. HR: hazard ratio 
10. IR: insidensrate 
11. SIR: standardisert insidensratio 
12. IRR: insidensrate ratio 
13. OR: odds ratio 
14. KI: konfidensintervall 
15. BMI: body mass index 
16. LARS: laproskopisk antirefluxkirurgi 
17. DM: diabetes mellitus 
18. BMD: bone mineral density 
19. ECL: enterochromaffinlignende celle 
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1 Innledning 
1.1 Valg av problemstilling  
Problemstillingen for denne oppgaven er å undersøke forbruksmønster av medikamentet 

protonpumpehemmere i Norge og studere bivirkningene kardiovaskulære hendelser, 

ventrikkelkreft og osteoporose/beinbrudd ved langvarig bruk.  

 

I dette kapittelet skal jeg beskrive virkemåten til protonpumpehemmere (heretter forkortet til 

PPI), hvilke sykdommer det brukes for å behandle, og de ulike typer PPI - deres virkemåte, 

indikasjon og behandlingsplan. Deretter skal jeg ta for meg hvordan forbruksmønsteret av 

PPI i Norge har vært siden 2004, og hvordan det er i dag. 

 

1.2 Hvordan fungerer PPI? 
Magesyre produseres av parietalceller i magesekken. De stimuleres til syreproduksjon på 3 

måter; acetylcholin fra vagus-nerven, histamin og gastrin. ECL-cellene i magesekken 

produserer histamin og stimuleres selv av acetylcholin og gastrin. G-cellene i magesekken 

produserer gastrin. Når parietalcellene da stimuleres til syreproduksjon gjør de dette ved å 

skille ut syre via en protonpumpe; enzymet kalium-hydrogen-ATPase. Hydrogen pumpes ut i 

bytte mot kalium, ved å bruke ATP (1). Protonpumpehemmere binder seg irreversibelt til 

denne H+/K+-pumpen, som da ligger på membranen til parietalcellene, og slik hemmer 

syreproduksjonen i magesekken. PPI er en benzimidazole prodrug. Det omgjøres til aktivt 

virkestoff, som er thiofilske sulfonamider. Denne prosessen katalysers av syre, og hastigheten 

bestemmes av pKaen til den spesifikke benzimidazolen. Omgjøringsraten til de ulike PPIene 

vil dermed variere. Det aktive virkestoffet danner en disulfid kovalent binding til cystein 813 

på alfasubenheten på H-K-ATPasen på parietalencellen, som hemmer syresekresjonen fra 

parietalcellen permanent. PPIer metaboliseres i lever av CYP450 enzymer, og hvilke CYP-

enzymer vil avhenge av typen PPI (2). Eliminasjonsmetoden til PPI vil også avhenge av type 

PPI. Dette skal jeg se nærmere på i kapittel 1.3.  

 

1.3 Bruksområde - Hvilke sykdommer behandler PPI? 
PPI hemmer altså syreproduksjonen i magesekken, og brukes dermed i behandling av 

sykdommer der man ønsker å redusere syrenivået i magen. Jeg skal ta for meg de mest 
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relevante sykdommene magesår (ulcus pepticum), gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) 

og Zollinger-Ellisons sykdom.  

 

1.3.1 Magesår (Ulcus pepticum)  
Magesår (ulcus) defineres som en defekt i slimhinnen enten i duodenum eller magesekken 

som strekker seg gjennom til muscularis mucosa, og har en diameter på over 5 mm i mucosa. 

De to vanligste typene, inndelt etter årsak, er helicobakter pylori positive ulcus og NSAIDs-

assosierte ulcus. Helicobakter pylori positive ulcus ses hos over 95% av alle med duodenalsår 

og over 75% av alle med ventrikkelsår, og NSAIDs er den vanligste årsaken til magesår hos 

pasienter uten h. pylori infeksjon. Magesår dannes hovedsakelig når det er ubalanse mellom 

mucosa-skadelige faktorer (blant annet saltsyre, pepsin, helicobakter pylori infeksjon, 

gallerefluks og NSAIDs) og mucosa-beskyttende faktorer (blant annet prostaglandiner, 

mucus, bikarbonat og blodforsyning til mucosa) i ventrikkelen eller i duodenum. 

Symptomene er varierende, men er ofte preget av smerte som lindres av mat og 

syrehemmende medikamenter. Diagnose gjøres ved å bekrefte sår med gastroskop og 

eventuell positiv helicobakter pylori serologiprøve (ved helicobakter pylori positive ulcus). 

Omtrent 10% av befolkningen vil rammes av magesår i løpet av livet. For duodenalsår 

rammes oftest de i alderen 30 til 55 år, mens for ventrikkelsår er det vanligst for de i alderen 

55 til 70 år (3).  

 

1.3.2 Gastroøsofagal reflukssykdom (GØRS) 
Gastroøsofagal reflukssykdom er en sykdom som skyldes refluks av ventrikkel- og 

duodenalinnhold til spiserøret, og eventuelt luftveier. Magesyren vil da kunne irritere 

spiserøret og gi betennelse, altså øsofagitt. Symptomene er brystbrann/halsbrann, definert 

som et sviende eller brennende ubehag i spiserøret, vanligvis etter måltid, eller smerte øverst 

i abdomen eller bak brystbeinet. Diagnosen stilles ved endoskopi, eventuelt også med en 24-

timers ph-måling. Man kan dele inn øsofagitt i tre grader; grad 1 – en eller flere røde 

striper/flekker på slimhinnefolder, grad 2 – konfluerende røde flater på slimhinnefolder og 

grad 3 – ulcerasjoner og/eller striktur i tillegg til forandringer som ved grad 2. 10-20% av den 

voksne befolkningen rammes av GØRS. Blant disse med øsofagitt har ca. 70% grad 1, 25% 

grad 2 og 5% grad 3. De vanligste årsakene til GØRS er dysfunksjon av nedre øsofageale 

lukkemuskel, unormal akkomodasjon av magesekken, svekket peristaltikk eller dysfunksjon 

av nervus vagus (4).  



	 17	

 

1.3.3 Zollinger-Ellisons syndrom 
Ved Zollinger-Ellisons syndrom skjer det en hypersekresjon av gastrin fra duodenale eller 

pankreatiske nevroendokrine tumores. Økt gastrin vil da føre til økt syresekresjon fra 

parietalcellene og føre til syrerelatert magesykdom og diaré. Symptomer er blant annet 

abdominalsmerter (hos 75%), kronisk diaré (hos 73%), gastroøsofageal refluks, vekttap og 

gastrointestinale blødninger. Diagnosen settes ved påvisning av forhøyede basalnivåer av 

gastrin eller forhøyede stimulerte gastrinsnivåer (5). Zollinger-Ellisons syndrom har en årlig 

insidensrate på 0,5 til 2 per en million. Sykdomsdebut er mellom 20 og 50 år, og rammer 

flere menn enn kvinner(6).  

 

1.4 Ulike typer PPI   
Det finnes fire ulike typer PPI. De har alle lignende virkemåte, men ulike farmakokinetiske 

egenskaper. Jeg skal nå ta for meg de ulike typer PPI og deres ulike farmakokinetiske profil. 

 

1.4.1 Omeprazol 
Omeprazol har 30-60% biotilgjengelighet når tatt per os. Medikamentet utsettes for betydelig 

førstepassasjemetabolisme i lever ved CYP2C19 og CYP3A4, og har inaktive metabolitter. 

Omeprazol utskilles hovedsakelig i nyrene og har en halveringstid på ½ til 1 time. Ved ulcus 

pepticum er indisert dose 20–40 mg per os daglig i 2–4 uker, og ved refluksøsofagitt samme 

dose i 4–8 uker eller som langtidsbehandling med 20 mg daglig.  Som profylakse mot 

reblødning fra ulcus gis 80 mg 3 ganger daglig. Ved Strøm-Zollinger-Ellisons syndrom gis 

60 mg daglig i starten, men det bør gjøres individuell dosetilpasning etter hvert. 

Behandlingen fortsettes etter behov. Omeprazol kan også gis parenteralt som profylakse mot 

reblødning fra ulcus. Da gis 40 mg som langsom intravenøs infusjon over 20–30 minutter (1–

)3 ganger daglig i 2–3 dager, eller 80 mg kan gis som bolus på samme måte og deretter 

kontinuerlig infusjon av 8 mg per time over 2–3 dager. Ved Strøm-Zollinger-Ellisons 

syndrom gis individualtilpasset dose. Omeprazol finnes i preparatformene Losec, Losec 

MUPS, Losec Mups, Omeprazol Bluefish, Omeprazol Pensa Omeprazol Sandoz og 

Omeprazol-ratiopharm NT (7).  

 

1.4.2 Pantoprazol  
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Pantoprazol har 77% biotilgjengelighet ved oralt inntak. Det metaboliseres fullstendig i lever 

av CYP2C19 og CYP3A4 og har inaktive metabolitter. Pantoprazol utskilles hovedsakelig i 

nyrene og har en halveringstid på 1 time. Ved ulcus pepticum er dosering 40 mg en gang 

daglig i 2-4 uker, og ved refluxøsofagitt 40 mg en gang daglig i 4-8 uker. Medikamentet bør 

tas 1 time før frokost for best absorpsjon.  Pantoprazol finnes i preparatformene Pantopeazol 

Actavis, Pantopeazol Krka, Pantopeazol Pensa, Pantopeazol SUN, Pantopeazol Sandoz, 

Somac og Somac Control (8).  

 

1.4.3 Lansoprazol 
Lansoprazol har 80-90% biotilgjengelighet ved oral administrering. Hvis inntatt sammen med 

mat så reduseres biotilgjengeligheten til 50%. Lansoprazol metaboliseres stort sett i lever, 

spesielt av CYP2C19 og CYP3A4 og har inaktive metabolitter. Lansoprazol utskilles 

hovedsakelig via gallen, men også noe i nyrene. Halveringstiden er på 1-2 timer. Dosering 

ved ulcus pepticum er 30 mg daglig i 2-4 uker, ved refluksøsofagitt 4-8 uker, eller som 

langtidsbehandling med 15 mg daglig. Kan økes til 30 mg ved behov. Ved Strøm-Zollinger-

Ellisons syndrom gis 60 mg daglig i starten, og deretter individuell dosetilpasning. 

Behandling skal fortsettes så lenge det er behov. Lansoprazol finnes i preparatformene 

Lansoprazol Krka, Lansoprazol Medical Valley, Lansoprazol Pensa og Lanzo Melt (9). 

 

1.4.4 Esomeprazol  
Esomeprazol har 50-90% biotilgjengelighet (per os), metaboliseres av CYP2C19 og 

CYP3A4, og har inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, og har en 

halveringstid på 1-2 timer. Dosering ved ulcus pepticum er 20-40mg per dag i 2-4uker. Ved 

refluksøsofagitt er dosering 40 mg daglig i 4-8 uker. Ved profylaktisk behandling av tilhelet 

øsofagitt eller ved GØRS gis 20 mg daglig til symptomkontroll. Deretter gis 20 mg daglig 

ved behov. Esomeprazol finnes i preparatformene Esomeprazol Krka, Esomeprazol Pensa, 

Esomeprazol Sandoz og Nexium (10).  

 

1.5 Forbruksmønster 
Jeg brukte data fra reseptregisteret (11), søk gjort den 30.01 for å se på forbruksmønster av 

PPI i Norge. Jeg så på data fra 2004 fram til 2017. Jeg undersøkte bruken av de ulike typer 

PPI, forbruksmønster blant kjønn og blant ulike aldersgrupper, samt omsetning av DDD for å 

regne ut omtrentlig antall døgndoser den gjennomsnittlige brukeren i Norge får utskrevet per 
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år. Denne statistikken er viktig for å gi oss bilde av hvor mange i Norge som bruker PPI, hvor 

mye av medikamentet de tar, og hvilke aldersgrupper og kjønn som bruker det mest. Dette er 

sentralt å ha som utgangspunkt når jeg senere i oppgaven skal ta for meg ulike 

langtidsbivirkninger av PPI.  

 

 
Graf 1 

 

 
Graf 2 

 

I Norge ser vi en økende trend av antall PPI brukere, se graf 1. I Norge er var det i 2017 

489 925 personer som fikk resept på en PPI. Dette er en 6% økning fra året før. På ti år har 

antall PPI brukere økt med 115%, fra 227 637 i 2007 til 489 925 i 2017. Vi ser av graf 1 at 

dette har vært en jevn økning, litt høyere hos kvinner enn menn. I 2017 utgjør kvinner 54% 

av brukerne. Alderssammensetningen av PPI brukere i 2017 ser vi i graf 2. Aldersgruppen 60 

– 74 år er den største gruppen, noe som er viktig å bemerke seg med tanke på bivirkninger.  
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Som nevnt finnes det fire ulike typer PPI preparater; Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol 

og Esomeprazol. Graf 3 og graf 4 viser henholdsvis forbruksmønsteret til disse ulike 

preparatene i Norge, og hvor stor andel de utgjør at alle forskrevne PPIer i Norge i 2017.  

 

 
Graf 3 

 

 
Graf 4 

 

Vi ser av graf 4 at den mest brukte PPIen er Pantoprazol (Somac mfl), og deretter 

Esomeprazol (Nexium mfl). Disse to utgjør nærmere 90% av all PPI-bruken i Norge i 2017. 

Graf 3 viser hvordan forbruket av de ulike preparatene har vært fra 2004 til 2017. Vi ser at 

forbruket til Esomeprazol ble til en viss grad erstattet med Pantoprazol fra 2006 og i 2011 så 

oversteg Pantoprazol Esomeprazol i bruk. De har likevel begge vært konstant stigende de 

siste ti årene. Omeprazol og Lansoprazol har hatt relativt lavt forbruk i forhold til de andre og 

vi ser at bruken av disse har holdt seg tilnærmet konstant. 

				0
			100	000
			200	000
			300	000
			400	000
			500	000
			600	000

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Forbruksmønster	til	de	ulike	typer	PPI

Alle Omeprazol Pantoprazol

Lansoprazol Esomeprazol

Forbruk	av	ulike	PPI	2017

Omeprazol Pantoprazol Lansoprazol Esomeprazol



	 21	

 

Jeg har til nå sett på hvor mange som bruker PPI. Dette har gitt et innblikk i hvor mange 

mennesker som påvirkes av dette legemiddelet, og dermed hvor viktig det er å ha mer 

kunnskap om. Likevel hadde det vært interessant i å se på hvor mye av legemiddelet hver 

bruker får. Jeg vil i denne oppgaven ikke gå nærmere inn på dette annet enn å bruke DDD og 

antall brukere til å estimere antall døgndoser gjennomsnittsbrukeren av PPI vil få (for 

utregninger se Appendix 1). Dette har jeg funnet er ca. 225 døgndoser i året. 

Gjennomsnittsbrukeren får dermed tilnærmet døgndoser tilsvarende et års forbruk, noe som 

tyder på at mange brukere går på PPI fast over lengre tid.  

 

Så nærmere 500 000 nordmenn behandles med PPI, og mange av disse går på dette over 

lengre tid. Er det slik at dette medikamentet er såpass ufarlig til å rettferdiggjøre et så utbredt 

bruk? I de neste kapitlene skal jeg utforske denne problemstillingen og se nærmere på 

eventuelle langtidseffekter som kan forekomme ved langtidsbruk av PPI.  
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2 Metode 
I dette kapittelet skal jeg beskrive hvordan jeg samlet inn, analyserte og satt sammen data og 

studier til å bruke i denne oppgaven.  

 

2.1 Forbruksmønster av PPI 
I innledningskapittelet brukte jeg data fra reseptregisteret for å undersøke forbruksmønsteret 

av ulike PPI i Norge. Jeg så på data fra 2004 til 2017, først på forbruk av alle PPI totalt, og 

deretter separat for de ulike typer PPI; Esomeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol og 

Omeprazol. Jeg så på kjønn sammen og hver for seg, og for alle aldre samlet og for ulike 

aldersgrupper. Jeg regnet ut antall forbrukere av PPI, og PPI-omsetning i DDD. Jeg så kun på 

data for landet samlet. Jeg gjorde diverse tabelloversikter, utregninger og grafiske 

fremstillinger i et exceldokument, se Appendix 1.  

 

2.2 Litteratursøk 
Jeg brukte databasen PubMed for å finne relevant litteratur og studier til denne oppgaven. Jeg 

ønsket å undersøke hvilke langtidsbivirkninger ved bruk av PPI som fantes i litteraturen. Jeg 

gjorde et søk der jeg brukte søkeordene «Proton pump inhibitor», «adverse effects», «side 

effects», «risk», «long term adverse effects», «long term» og «follow up». Jeg brukte kun 

artikler fra de siste 10 år, kun de skrevet på engelsk eller skandinavisk, og inkluderte kun 

voksne pasienter. Jeg hadde ingen begrensninger på studietype i søket. Litteratursøket 

identifiserte først 579 studier. Da det første treffet inkluderte lite randomiserte 

kontrollstudier, endret jeg filtrene i søket til å kun inkludere randomiserte kontrollstudier, og 

inkludere studier fra alle publikasjonsår. Litteratursøket ga da 254 treff. For å velge ut hvilke 

artikler jeg ville inkludere i oppgaven brukte jeg inklusjon- og eksklusjonskriterier jeg skal 

beskrive nærmere i kapitlene under. Utvelgingsprosessen av artikler fra det første søketreffet 

er presentert i flow chart 1. Fra det andre søketreffet så leste jeg gjennom 23 studier. 

 

2.2.1 Inklusjonskriterier 
Jeg brukte PICO, slik jeg har definert den i tabellen under, til å velge ut relevante artikler. 

Pasientene jeg ville studere var voksne over 19 år av begge kjønn som bruker PPI for alle 

indikasjoner for PPI bruk (som jeg beskrev i innledningskapittelet). Intervensjonen 

pasientene skal eksponeres for er de 4 ulike typer PPI; Esomeprazol, Pantoprazol, Omeprazol 
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og Lansoprazol. Kontrollgruppen jeg ønsket å bruke er pasienter som ikke får aktiv 

PPI behandling. Langtidsbivirkningene jeg ønsket å undersøke var ventrikkelkreft, hjerte-kar 

bivirkninger og beinbrudd/osteoporose. Disse bivirkningene valgte jeg på bakgrunn av 

alvorlighetsgrad. Deretter inkluderte jeg artikler med tanke på studiedesign; jeg valgte kun å 

inkludere randomiserte kontrollerte studier (RCT), prospektive kohortstudier og systematiske 

oversikter. Retrospektive kohortstudier og case-kontroll studier tok jeg ikke med. 

 

PICO kriterier: 
P (pasienter): Voksne over 19 år av begge kjønn som 

bruker PPI-hemmere for alle indikasjoner. 
I (intervensjonen): Esomeprazol, Pantoprazol, Omeprazol og 

Lansoprazol. 
C (kontrollgruppen): 
 

Pasienter som ikke får aktiv PPI behandling. 

O (utfallsmål): Ventrikkelkreft, hjerte-kar bivirkninger og 
osteoporose/beinbrudd. 

Tabell 1 
 

2.2.2 Eksklusjonskriterier 
Siden jeg i denne oppgaven valgte å undersøke PPI bivirkninger i lys av et generelt 

overforbruk i Norge, ønsket jeg å inkludere artikler som best studerer PPIs egenrisiko for 

diverse langtidsbivirkninger. Jeg valgte dermed å ikke inkluderte artikler som tok for seg 

bivirkninger knyttet til medikamentinteraksjoner. Jeg valgte også å ekskludere artikler som 

studerte bivirkninger hos pasientgrupper med en spesiell annen sykdom enn den som var 

indikasjon for PPI behandling, da disse utgjør en særegen gruppe med økt bivirkningsrisiko 

enn den generelle befolkningen, og gjorde det vanskelig å se på den isolerte 

bivirkningsrisikoen til PPI.  
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Flowchart 1 

 

Resultatene jeg fant fra de utvalgte artiklene skal jeg presentere i neste kapittel, der jeg tar for 

meg hver av bivirkningene; ventrikkelkreft, hjerte-kar bivirkninger og beinbrudd/osteoporose 

hver for seg.  
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3 Resultater 
Jeg skal i dette kapittelet legge fram resultatene jeg har funnet på de ulike 

langtidsbivirkningene av PPI-bruk. Jeg skal ta enkeltvis for meg de ulike bivirkningene 

kardiovaskulære sykdommer, ventrikkelkreft og osteoporose/beinbrudd. Fra litteratursøket i 

PubMed endte jeg med å inkludere 13 relevante studier som oppfyller PICO; 2 systematiske 

gjennomganger og 8 registerstudier og 3 randomiserte kontrollstudier.  

 

3.1 Kardiovaskulære bivirkninger 
Jeg skal nå presentere og vurdere resultatene jeg har funnet for assosiasjonen mellom 

kardiovaskulære hendelser og PPI bruk. Artiklene jeg inkluderer er 4 kohortstudier, 1 

randomisert kontrollstudie og 1 systematisk oversikt.  

 

SOPRAN studien er en randomisert kontrollert studie av refluksøsofagittpasienter i nordiske 

land som studerer effekten av langtidsbehandling med Omeprazol i 12 år i forhold til 

antirefluxkirurgi (ARS) (12). Shih c-J, et al (2014) (13) og Lei W-Y, et al (2017) (14) er 

populasjonsstudier som studerer risikoen for myokardinfarkt (MI) mellom PPI brukere og 

ikke PPI brukere og assosiasjonen mellom GØRS-pasienter og akutt myokardinfarkt 

henholdsvis, blant hele befolkningen i Taiwan. Nguyen L, et al (2018) (15) er en kohortstudie 

som studerer risikoen av iskemisk og hemoragisk slag ved PPI-bruk i 12 år blant amerikanske 

helsearbeidere. Landi S, et al (2018) (16) studerer risikoen for MI ved PPI bruk 

sammenlignet med H2RA bruk i to ulike kohortstudier som tar for seg pasienter med 

henholdsvis «commercial» og «Medicare Supplemental» forsikring i USA. 

 

Inklusjonstabell: 
Årstall Forfattere Populasjon Intervensjon 

 
Kontrollgruppe Endepunkt Type studie 

2014 Shih C-J, et al 126 367 pasienter fra 
«Taiwan National 
Health Insurance 
Research Database”, 
uten tidligere MI 
historikk 

PPI behandling i 
120 dager  

126 367 uten PPI 
behandling i 120 
dager fra «Taiwan 
National Health 
Insurance Research 
Database”, uten 
tidligere MI 
historikk 

Hospitalisering 
grunnet MI 

Kohortstudie 

2017 Lei W-Y, et al 1 345 nydiadnostisert 
GØRS-pasienter fra 
«Taiwan National 

PPI behandling 
over 1 år 

38 067 pasienter 
med 
nydiagnostisert 
GØRS uten PPI 

AMI Kohortstudie 
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Health Insurance 
Research Database” 

behandling fra 
«Taiwan National 
Health Insurance 
Research Database” 

2018 Nguyen L, et 
al 

Kohort 1: 4459 PPI 
brukere blant 
registrerte kvinnelige 
sykepleiere uten 
tidligere sykehistorie 
på slag  

12 år med 
regelmessig PPI 
behandling  
 

64055 ikke PPI 
brukere blant 
registrerte 
kvinnelige 
sykepleiere uten 
tidligere 
sykehistorie på slag 
 

Førstegangs slag Kohortstudie 

  Kohort 2: 4663 PPI 
brukere blant 
mannlige 
«health care 
providers» 
uten tidligere 
sykehistorie på slag 

12 år med 
regelmessig PPI 
behandling  
 

24326 ikke PPI 
brukere blant 
mannlige 
«health care 
providers» 
uten tidligere 
sykehistorie på slag 

  

2018 Landi S, et al Kohort 1: 
3 675 mottakere av 
«commercial» 
forsikring i USA 
mellom 2001-2014 
m/ initierende PPI 
behandling  

PPI behandling i 
hele follow up 
perioden; 
gjennomsnittlig 
150 dager 
 

829 441 pasienter 
m/initierende H2-
blokker behandling 
som mottar 
«commercial» 
forsikring i USA 
mellom 2001-2014 
m/ initierende PPI 
behandling 

Hospitalisering 
grunnet MI 

Observasjons 
kohortstudie 

  Kohort 2: 
894 821 mottakere av 
«Medicare 
Supplemental» 
forsikring i USA 
mellom 2001-2014  
m/ initerende PPI 
behandling 

PPI behandling i 
36 uker 
 

192 607 pasienter 
m/ initierende H2- 
blokker behandling 
som var mottakere 
av «Medicare 
Supplemental» 
forsikring i USA 
mellom 2001-2014 
m/ initerende PPI 
behandling 

Hospitalisering 
grunnet MI 

 

Tabell 2 
 

SOPRAN studien fra 2009 er en randomisert prospektiv multisentrert studie som går over 12 

år og sammenligner effekten av langtidsbehandling med Omeprazol i forhold til 

antirefluxkirurgi (ARS) i behandling av refluksøsofagitt. Studien inkluderer 310 pasienter 

med refluksøsofagitt fra poliklinikker i nordiske land. Av disse ble halvparten tilfeldig utvalgt 

til å enten få behandling med Omeprazol (54 endte med å delta), eller behandling med ARS 

kirurgi (144 gjennomførte operasjonen). 133 PPI-brukere og 122 ARS deltok fortsatt etter 5 

år, og ved slutten av studien var bare 53 ARS pasienter og 71 PPI-brukere igjen. De finner at 

død forårsaket av alvorlige negative bivirkninger eller kardiovaskulære hendelser var 

vanligere hos PPI-gruppen enn i ARS gruppen gjennom hele oppfølgingsperioden, med 8 

PPI-pasienter som døde av koronare årsaker (ingen av disse gikk på Clopidogrel), og 2 som 
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gjennomgikk ikke-fatale myokardinfarkt (MI). Kun 2 i ARS-gruppen opplevde MI(12). 

Attwood, et al (2015) (17) kommer frem til at man likevel ikke kan dra noen kausal 

assosiasjon siden pasienter i PPI-gruppen var gjennomsnittlig 4 år elder enn ARS-pasientene 

og flere av de randomiserte pasientene til PPI hadde tidligere sykehistorie på MI (ingen gikk 

på Clopidogrel) - 6 pasienter, mens dette var ikke tilfelle for noen i ARS gruppen.  

 

Shih C-J, et al (2014) studerer risikoen for MI mellom PPI brukere og ikke PPI brukere blant 

befolkningen i Taiwan. De finner en risiko for MI blant PPI brukere i forhold til de som ikke 

hadde brukt PPI ila 120 dager på HR 1,58 med KI 1,11 – 2,25. De finner denne økte 

assosiasjonen blant PPI brukere og MI i alle subgrupper, inndelt etter alder, kjønn og bruk av 

andre medisiner. Shih C-J, et al har likevel en viktig begrensing ved at den har kun 120 

dagers oppfølgingstid, og korrigerer ikke for PPI-indikasjoner, eller andre potensielle 

konfundere som overvekt, røyking og alkoholbruk. Lei et al (2017), som studerer 

assosiasjonen mellom GØRS og akutt myokardinfarkt også blant befolkningen i Taiwan, 

finner en lavere risiko for myokard infarkt hos GØRS pasienter som er PPI behandlet over ett 

år i forhold til GØRS pasienter uten PPI behandling, med HR på 0,57 (0,31 – 1,04) korrigert. 

De finner også at GØRS pasienter generelt har økt risiko for å utvikle AMI enn ikke GØRS 

individer (HR 1,48, KI 1,31 – 1,66), noe som kan tyde på at GØRS i seg selv kan være en 

potensiell bakenforliggende årsak mellom PPI bruk og AMI risiko. Landi S, et al (2018) 

finner videre ingen økt MI-risiko for PPI brukere i forhold til H2RA brukere, med RR 1,08 

(KI 0,87 – 1,35) korrigert blant pasientene med «commertial» forsikring og RR 0,99 (KI 0,84 

– 1,17) blant pasientene med «Medicare Supplemental» forsikring. Ved å bruke H2RA-

brukere som kontrollgruppe reduserer de potensiell konfunder av indikasjon på 

syrehemmende. 

 

Nguyen L, et al (2018) ser på risikoen for slag ved PPI bruk. De definerer slag som «typisk 

nevrologisk defekt som kan attribueres til en kardiovaskulær hendelse med plutselig eller 

rask «onset» over 24 timer eller fram til død» og deler inn i iskemisk slag og hemoragisk 

slag. De finner at PPI bruk er assosiert med noe høyere risiko for iskemisk slag, med HR 1,18 

(KI 1,02 – 1,37), multivariabel korrigert. De finner dog lavere assosiasjon når de justerer for 

indikasjoner for PPI bruk (HR 1,08, KI 0,91 – 1,27), som tidligere magesår, GØRS, GI-

blødning og tidligere H2RA behandling. De finner videre ingen assosiasjon mellom PPI bruk 



	28	

og økt risiko for hemoragisk slag (HR 1,00, KI 0,72 – 1,38) eller for slag totalt (HR 1,11, KI 

1,00 - 1,24).  

 

Oppsummert betyr dette at det ikke kan trekkes noen tydelig assosiasjon mellom PPI bruk og 

økt risiko for kardiovaskulære hendelser. Eventuell assosiasjon ser ut til å kunne forklares av 

PPI-indikasjon, altså at GØRS pasienter i seg selv har en økt risiko for kardiovaskulære 

hendelser. Hos disse pasientene vil da riktig og god symptombehandling med PPI heller 

kunne virke beskyttende mot kardiovaskulær patologi.  

 

Resultattabell: 
Artikkel Type 

kardiovaskulær 
hendelse 

RR HR OR KI 95% 

Shih C-J, et al Hospitalisering 
grunnet MI 

1,58 1,58  1,58 1,11 -2,25 

Lei W-Y, et al AMI  0,88 
(ukorrigert) 

 0,48 – 1,61 
(ukorrigert) 
 

   0,57  
(korrigert)** 

 0,31 – 1,04 
(korrigert) 

Nguyen L, et al Alle typer 
førstegangsslag 
totalt 

 1,11 
(alderskorrigert) 

 1,00 - 1,24 
 

 Førstegangs 
hemoragisk 
slag 

 1,00 
(aldersjustert) 

 
 
 

0,72 – 1,38 

 Førstegangs 
iskemisk slag 
 

 1,25 
(aldersjustert) 

 1,08 – 1,46 

 Førstegangs 
iskemisk slag 
 

 1,18 
(multivariabel 
korrigert)* 

 1,02 – 1,37 

 Førstegangs 
iskemisk slag 

 1,08 
(korrigert for PPI 
indikasjoner) 

 0,91 – 1,27 

Landi S, et al Kohort 1: 
Hospitalisering 
grunnet MI 

0,99 
(ukorrigert) 

  0,79 – 1,28 

  1,08 
(korrigert)*** 

  0,87 – 1,35 

 Kohort 2: 
Hospitalisering 
grunnet MI 

0,97 
(ukorrigert) 

  0,84 – 1,15 

  0,99 
(korrigert) 

  0,84 – 1,17  

Tabell 3 
 
*korrigert for røykestatus, BMI, fysisk aktivitet, diett, alkohol, hormonbehandling hos postmenopausale kvinner, 
ASA, multivitaminer, NSAIDs, tidligere sykehistorie på hypertensjon/hyperlipidemi/CAD og DM. 
**korrigert for alder, kjønn, DM, hyperlipidemi, hjertesvikt og tidligere iskemisk slag. 
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***korrigert for alder ved første resept, kjønn, bruk av 
antidiabetika/antihypertensiva/statiner/NSAIDs/bisfosfonater/SSRI/Clopidogrel/annen antikoagulantia, 
diagnoser for overvekt, GØRS, gastritt, magesår, KOLS, slag, pneumoni, PAD, RA, demens, hjertesvikt og 
leversykdom. 
 

3.2 Ventrikkelkreft 
Jeg skal nå presentere og vurdere resultatene jeg har funnet for assosiasjonen mellom PPI 

bruk og ventrikkelkreft. Artiklene jeg inkluderer er 3 kohortstudier og 1 randomisert 

kontrollstudie. 

 

Vakil et al (2002) (18)er en randomisert kontrollstudie som går over 6 måneder som studerer 

effektiviteten og sikkerheten til bruken av esomeprazol hos h.pylori negative pasienter med 

bekreftet tilhelning av errosiv øsofagitt. Poulsen A H, et al (2009) (19) er en populasjons 

kohortstudie som studerer risikoen for ventrikkelkreft blant nye PPI brukere uten tidligere 

krefthistorikk i Nord Jutland i Danmark. Brusselaers N, et al (2017) (20) er også en 

populasjons kohortstudie som studerer risikoen for å få ventrikkelkreft blant PPI-brukere og 

ikke PPI-brukere i Sveriges befolkning. Cheung K S, et al (2017) (21) er en kohortstudie, 

med gjennomsnittlig follow up på 7,7 år, som studerer pasienter med tidligere gjennomgått 

(vellykket) helicobacter pylori behandling i Hong Kong. De undersøker risikoen for å få 

ventrikkelkreft hos de som får vedlikeholdsbehandling med PPI eller H2RA.  

 

Inklusjonstabell: 
Årstal
l 

Forfattere Populasjon Intervensjon 
 

Kontrollgruppe Endepunkt Type studie 

2009 Poulsen AH, 
et al 

18 790 nye PPI 
brukere i Nord 
Jutland i Danmark 
mellom 40-84 år 
uten tidligere 
sykehistorie m/kreft  
mellom 1990-2003 

PPI-behandling med 
minst 2 resepter 
 
 
 

263 394 
ikke PPI-brukere 
(får mindre enn 2 
resepter på PPI) i 
Nord Jutland i 
Danmark mellom 
40-84 år uten 
tidligere 
sykehistorie m/kreft  
mellom 1990-2003 

Ventrikkelkreft 
 
 

Populasjons  
kohortstudie 

2017 Brusselaers 
N, et al 

Alle langtids-PPI 
brukere i Sverige 
uten tidligere 
historie m/ kreft; 
797 067 pasienter  

Minst 180 dager med 
PPI behandling ila 
oppfølgingstiden 
 
 

Resten av Sveriges 
ikke PPI-brukende 
voksne befolkning 
(7,1-7,6 millioner) i 
tilsvarende 
aldersgrupper, 
kalenderår og kjønn 

Ventrikkelkreft 
 

Populasjons  
kohortstudie 
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2017 Cheung K S, 
et al 

3271 PPI-brukere 
som har 
gjennomgått 
h.pylori behandling 
(minst 7 dagers 
clarithromycin 
basert trippelkur) i 
Hong Kong mellom 
januar 2003 og 
desember 2012, 
uten tidligere 
sykehistorie 
m/ventrikkelkreft 

Gjennomsnittlig 2,7 
år m/PPI bruk  
 
 

60 126 ikke 
behandlet med PPI 
som har 
gjennomgått 
h.pylori behandling 
(minst 7 dagers 
clarithromycin 
basert trippelkur) i 
Hong Kong mellom 
januar 2003 og 
desember 2012, 
uten tidligere 
sykehistorie 
m/ventrikkelkreft 

Adenokarsinom 
i ventrikkel 
 
 

Kohortstudie 

Tabell 4 
 

Vakil et al, er en 6 måneders lang randomisert, dobbelt blind placebokontrollert studie fra 

2002, som studerer effektiviteten og sikkerheten til Esomeprazol og inkluderer 375 h.pylori 

negative pasienter med endoskopisk tilhelet øsofagitt, som enten skulle motta esomeprazol 40 

mg, 20 mg, 10 mg eller placebo, en gang daglig. Når det gjelder bivirkninger ble disse 

klassifisert etter alvorlighetsgrad og assosiasjon til esomeprazol, og alle alvorlige og mindre 

alvorlige bivirkninger ble rapportert etter 3, 4 og 6 måneder. Studien finner at i 

esomeprazolgruppen så rapporterer 60,9% av 40mg mottakerne, 57, 1 av 20 mg mottakerne 

og 57,1% av 10 mg mottakerne minst én bivirkning i løpet av hele oppfølgingstiden. I 

placebogruppen var det derimot bare 45,7%. De fleste bivirkningene var likevel milde til 

moderate og studien fant ingen alvorlige bivirkninger som kunne bli forklart av 

behandlingen. Når det gjelder ventrikkelkreft ble det gjennomført biopsier av magesekken 

ved 6 måneder. Det ble funnet ingen nye tilfeller av atrofisk gastritt, men fant en pasient i 

esomeprazol 20 mg gruppen med en mikronodulær hyperplasi, 4 pasienter i esomeprazol 20 

mg gruppen med lineær hyperplasi og 9, 7 og 3 pasienter i henholdsvis 40 mg, 20 mg og 10 

mg gruppen, samt en i placebogruppen med simpel hyperplasi. Disse funnene ble likevel ikke 

vurdert som en sikkerhetsbekymring, da det var ingen tegn til adenomatøse endringer eller 

malignitet.  

 

Poulsen AH, et al (2009) studerer risikoen for ventrikkelkreft blant nye PPI brukere i Nord 

Jutland i Danmark finner en økt risiko med insidensrate ratio (IRR) på 1,2 (KI 0,8-2,0), 

korrigert for reversert kausalitet. De finner videre at ventrikkelkreftrisikoen er størst blant 

PPI-brukerne med lengst follow-up og med flest PPI resepter (se tabell 5). De sammenligner 

også risikoen for ventrikkelkreft for PPI brukere sammenlignet med H2RA brukere og da 

finner de også en økt risiko med IRR på 1,3 (KI 0,7-2,3). De finner likevel at 13% av PPI 
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brukerne hadde fått behandling mot h.pylori mot bare 4% av H2RA-brukerne, et viktig 

moment da h.pylori infeksjon i seg selv er en risikofaktor for ventrikkelkreft. Brusselaers N, 

et al (2017) sammenligner risikoen for å få ventrikkelkreft blant 797 067 PPI-brukere i 

Sverige sammenlignet med resten av Sveriges befolkning, og finner en økt risiko for PPI-

brukere, med standardisert insidensratio (SIR) 1,61 (KI 1,51-1,71), korrigert for reversert 

kausalitet (alle krefttilfeller oppstått innen ett år etter studiestart ekskludert). De finner også 

at risikoen for utvikling av ventrikkelkreft var størst for de som hadde brukt PPI kortere enn 

et år, noe økt for de pasientene som hadde brukt PPI inntil tre år, og at risikoen deretter var 

redusert for bruk over fem år (se tabell 5). De finner videre at kreftrisikoen blant PPI-brukere 

varierte avhengig av PPI-indikasjon; SIR 3,04 (KI 2,80-3,31) for PPI-brukere som hadde hatt 

h.pylori infeksjon og SIR 1,93 (KI 1,70-2,18) for PPI-brukere som kun tok aspirin. De hadde 

i tillegg en egen studiegruppe med H2RA brukere (n=20 210), og fant hos disse ingen økt 

risiko for ventrikkelkreft sammenlignet med resten av befolkningen (SIR 0,57, KI 0,29-0,99).  

 

Cheung K S, et al (2017) ser på risikoen til PPI-brukere og til H2RA brukere for utvikling av 

ventrikkelkreft blant 63 397 pasienter som har mottatt h.pylori behandling i Hong Kong. For 

PPI-gruppen finner de en økt risiko for ventrikkelkreft sammenlignet med ikke PPI-brukere; 

HR 2,19 (KI 1,31-3,66) multivariabel korrigert og HR 2,14 (KI 1,27 – 3,58) «propensity 

score» justert. Videre ser de på frekvens og varighet av PPI-bruken og finner at risikoen ser 

ut til å øke med både frekvens (HR 2,43, KI 1,37 – 4,31 for ukentlig bruk og HR 4,55, KI 

1,12-18,52 for daglig bruk) og varighet av PPI-bruk (se tabell 5). Da de så på risikoen for 

utvikling av ventrikkelkreft blant H2RA brukere som hadde gjennomgått h.pylori behandling 

(n=21 729) finner de ikke en økt risiko; HR på 0,95 (KI 0,67 – 1,33) ukorrigert, og 0,72 

(0,48-1,07) «propensity score» korrigert. For å utelukke ytterligere konfunding har de en 

ekstra kontrollgruppe der de ser på risiko for ventrikkelkreft blant PPI-brukere som ikke har 

gjennomgått h.pylori behandling (n=42 460). Der finner de en IRR på 0,12 (KI 0,05 – 0,26) 

korrigert for alder, kjønn, follow-up varighet og frekvens av PPI-bruk, sammenlignet med 

PPI-brukerne med tidligere h.pylori terapi. Dette betyr altså at gjennomgått h.pylori infeksjon 

er en større uavhengig faktor for risikoen til å utvikle ventrikkelkreft. Dermed kan risikoen 

PPI utgjør for ventrikkelkreft tenkes at kan skyldes en forsterkende mekanisme PPI har på 

atrofi i ventrikkelen hos de med kronisk betennelse etter h.pylori infeksjon. 
 

Oppsummert finner Poulsen AH, et al (2009) at det er noe økt risiko for å utvikle 

ventrikkelkreft hos PPI-brukere. De definerer dog PPI brukere som individer som hadde fått 
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minst 2 PPI resepter ila studieperioden, og ikke ikke-brukere som mindre enn 2 resepter av 

PPI, noe som gjør det vanskelig å si noe om resultatene. Brusselaers N, et al (2017) finner 

også at det er økt risiko for å utvikle ventrikkelkreft hos PPI-brukere, noe de ikke observerer 

hos H2RA brukere. Dette kan likevel kunne forklares av at PPI er mye mer utbredt 

behandling mot gastrisk suppresjon enn H2RA i Sverige (40 ganger mer). Dermed vil denne 

høye prevalensen av PPI også bety at en stor gruppe med risikofaktorer for ventrikkelkreft vil 

ha opplevd å ha fått PPI behandling på et tidspunkt. Cheung K S, et al (2017) finner at PPI-

brukere som har gjennomgått h.pylori infeksjon har høyere risiko enn PPI-brukere som ikke 

har gjennomgått infeksjon til å utvikle ventrikkelkreft, noe som kan tyde på at PPI heller er 

en risikofaktor i kontekst av underliggende h.pylori assosiert kronisk gastritt. 
 

Resultattabell: 
Artikkel Type kreft IRR 

 
SIR 
 

HR KI 95% 

Poulsen AH, et 
al 
 

Ventrikkelkreft 
(ikke korrigert for 

rev kaus.) 
 

Ventrikkelkreft 
(korrigert for rev 

kaus.) 

9.0 
 
 

 
 

1,2 

 
 

 6,9-11,7 
 
 
 

 
0,8-2,0 

 
 År m/follow up: 

1 
2-4 
5+ 

 
0,8 
0,5 
2,3 

   
0,2-2,4 
0,2-1,4 
1,2-4,3 

 Ant resepter: 
2-4 
5-14 
15+ 

 
0,8 
1,6 
2,1 

   
0,4-1,6 
0,8-3,3 
1,0-4,7 

Brusselaers N, 
et al 

Alle typer 
ventrikkelkreft 

(ikke korrigert for 
rev.kaus.) 

 
(Korrigert for 

rev.kaus.) 

  
3,38 

 
 

 
1,61 

  
3,25-3,53 

 
 

 
1,51-1,71 

 År m/PPI-bruk: 
< 1 år 

1,0-2,9 år 
3,0-4,9 år 

>5 år 

  
12,82 
2,19 
1,10 
0,61 

  
12,19-13,47 
1,98-2,42 
0,91-1,31 
0,52-0,72 

 PPI-indikasjon: 
H.pylori 

 
 

 
9,76 

  
8,87-10,71 

 Kun Aspirin  1,93  1,70-2,18 
Cheung K S, et 

al 
Ventrikkelkreft 

(adenokarsinom) 
 
 

Multivariabel 
korrigert 

2,81 
 
 
 

  
 
 
 

2,19 
 

1,68-4,43 
 
 
 

1,31-3,66 
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Propensity score 
justert 

 
 

2,14 
 
 
 

 
 

1,27 – 3,58 

 År m/PPI-bruk: 
Bruk > 1 år 
Bruk > 2 år 
Bruk > 3 år 

   
5,04 
6,65 
8,34 

 
1,23-20,61 
1,62-27,26 
2,02-34,41 

Tabell 5 
 

3.3 Osteoporose/beinbrudd 
Jeg skal nå presentere og vurdere resultatene jeg har funnet for assosiasjonen mellom PPI 

bruk og osteoporose/beinbrudd. Artiklene jeg inkluderer er 3 kohortstudier, 1 systematisk 

gjennomgang og 1 randomisert kontrollstudie. 

 

Gray S, et al (2010) (22) studerer postmenopausale kvinner uten tidligere hoftefraktur med i 

«The Womens Health Initiative» i USA og undersøker om PPI-brukere har høyere risiko for 

hofte-, ryggsøyle-, håndledds- eller armbrudd i en prospektiv kohortstudie. Khalili et al 

(2012) (23) studerer postmenopausale kvinner fra «Nurse’s Health Study” uten tidligere 

hoftebrudd og undersøker sammenhengen mellom PPI-bruk og hoftebrudd også i en 

prospektiv kohortstudie. Lewis J, et al (2014) (24), også en prospektiv kohortstudie, studerer 

assosiasjonen mellom langtids PPI-bruk og bruddrelaterte sykehusinnleggelser blant 

postmenopausale kvinner med i «Calcium Intake Fracture Outcome Study» i Australia. 
 

Inklusjonstabell: 
Årstall Forfattere Populasjon Intervensjon 

 
Kontrollgruppe Endepunkt Type studie 

2010 Gray S, et al 1218 
postmenopausale 
kvinner uten historie 
på hoftefraktur 
innrullert i «The 
Womens Health 
Initiative» som var 
PPI brukere 

PPI bruk i 1-3 år 
 

127 756 
postmenopausale 
kvinner uten 
historie på 
hoftefraktur 
innrullert i «The 
Womens Health 
Initiative» som er 
ikke PPI-brukere 

Selvrapporterte (og 
senere bekreftet 
radiologisk i en 
egen CT kohort): 
 
Ryggsøylebrudd 
Håndledd/arm 
brudd  
Hoftebrudd  

Prospektiv  
kohortstudie 

2012 Khalili H, et 
al 

5341 
postmenopausale 
kvinner fra «Nurse’s 
Health Study” uten 
tidligere hoftebrudd 
 

Regelmessig PPI 
bruk de siste 2 år 

74 558 
postmenopausale 
kvinner fra 
«Nurse’s Health 
Study” uten 
tidligere 
hoftebrudd 

Hoftebrudd 
 
Selvrapportert ved 
spørreundersøkelse 
og deretter bekreftet 
i journal  

Prospektiv  
kohortstudie 
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2014 Lewis J, et al Studie 1: 
120 
postmenopausale 
kvinner, deltakere av 
«CAIFOS» studien 
ble gjeninnrullert til 
en 5 års follow-up 
med start i 2003 

PPI-bruk minst 1 
år (gjennomsnittlig 
3,35+/-2,58 år, 
93,8% fullførte 
studien og forble 
på PPI-behandling 
i 5 år) 

648 ikke PPI-
brukende 
postmenopausale 
kvinner, deltakere 
av «CAIFOS» 
studien ble 
gjeninnrullert til 
en 5 års follow-up 
med start i 2003 

Bruddrelaterte 
sykehusinnleggelser 
 

Prospektiv  
kohortstudie 

  Replikasjonsstudie: 
132 PPI brukere 
blant 
postmenopausale 
kvinner, deltakere av 
en 9 mnd RCT for D 
vitamin tilskudd og 
fallforebygging i 
2009 

PPI-bruk minst 1 
år 
(99,2% fullførte 
studien og forble 
på PPI-behandling 
i 9 mnd) 

554 uten langtids 
PPI-bruk (<1 år) 
blant 
postmenopausale 
kvinner, deltakere 
av en 9 mnd RCT 
for D vitamin 
tilskudd og 
fallforebygging i 
2009 

Selvrapporterte fall 
(pasienter skulle 
skrive ned i en 
falldagbok som ble 
sjekket hver 3 mnd 
under klinisk 
besøk)  

 

Tabell 6 
 

LOTUS studien fra 2011 (25) er en RCT som sammenligner esomeprazolbehandling (daglig 

20-40mg) og «standardized laparoscopic antireflux surgery» (LARS) i behandlingen av 

kroniske GØRS -pasienter. Studien går over 5 år, og ble utført på universitetssykehus i 11 

europeiske land mellom 2001 til 2009. 266 pasienter ble tilfeldig utvalgt til 

esomeprazolbehandling og 288 ble tilfeldig utvalgt til LARS. Av disse fullførte 192 

esomeprazolbrukere og 180 LARS-behandlede 5 års follow up. Når det gjelder hoftefrakturer 

finner LOTUS studien at det forekom kun 2 hoftefrakturer i løpet av studien, en i hver av 

gruppene.  

 

Gray S, et al (2010) som ser på postmenopausale kvinner uten tidligere hoftefraktur finner at 

PPI-bruk, mellom 1-3 års bruk, ikke er assosiert med høyere risiko for hoftefraktur eller 

håndledds/nedre arm fraktur, med HR 0,98 (KI 0,59-1,61) og HR 0,92 (KI 0,67-1,26) hhv 

(begge korrigert for røyking, fysisk aktivitet, generell helse, foreldre med hoftebrudd etter 40, 

behandlet DM, «history of fracture age», bruk av kortikosteroider, «physical function score», 

tidligere MI/angina/astma/emfysem/artritt, gaster-/duodenalulcus, moderat/alvorlig 

halsbrann, antall psykoaktive medisiner, bruk av hormonterapi, bruk av bisfosfonater). De 

finner derimot HR 1,45 (KI 0,90 – 2,34) for håndleddsbruddrisiko ved PPI bruk > 3 år. De 

finner videre en assosiasjon mellom PPI bruk og høyere risiko for ryggsøylefraktur med HR 

1,40 (KI 1,02-1,92).  
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Targownik et al (26), en systematisk gjennomgang fra 2011, tar for seg 6 retrospektive 

studier og 3 prospektive studier, Yu et al (2008), Roux et al (2009) og Gray et al (2010), som 

studerer sammenhengen mellom PPI-bruk og hoftebrudd. De konkluderer med at selv om 

visse observasjonelle studier har vist en assosiasjon mellom PPI-bruk og frakturer så er de 

alle preget av mangelfulle studiedesign som ikke kan bevise noen kausal assosiasjon, samt at 

det ikke har blitt funnet noen god forklaringsmekanisme mellom PPI og beinfrakturer. 

 

Khalili H, et al (2012) finner at PPI brukere har 35% høyere risiko for hoftebrudd, med HR 

1,35 (KI 1,13 – 1,62) kun korrigert for alder og HR 1,36 (KI 1,13 – 1,63) 

mulitvariabelkorrigert (for blant annet BMI, kalsiumtilskudd, røyking, fysisk aktivitet, 

osteoporosehistorikk og bruk hormonterapi, bisfosfonater, kortikosteroider og tiazider). De 

undersøkte videre hoftebruddrisikoen ved ulik lengdebruk av PPI. De finner at denne er 

økende jo flere år med PPI-bruk kvinnene har hatt. Den justerte HR for fraktur er 1,36 (KI 

1,12-1,65) for kvinner med 2 års PPI-bruk, 1,42 (KI 1,05-1,93) for fire års bruk og 1,55 

(KI1,03-2,32) for seks til åtte års bruk. De undersøker også om denne økte 

hoftebruddrisikoen avtar etter økt tid etter PPI-seponering. De finner at risikoen forblir økt 

for kvinner som har seponert innen to år, mens kvinner som hadde seponert over 2 år siden 

hadde en korrigert HR på 1,10 (KI: 0,63-1,92).  De studerer også risikoen for hoftebrudd hos 

H2RA-brukere og finner en mindre økt risiko sammenlignet med PPI-brukere, med HR 1,23 

(KI 1,02-1,50) sammenlignet med ikke-brukere. 

 

Lewis J, et al (2014) studerer assosiasjonen mellom langtids PPI-bruk og bruddrelaterte 

sykehusinnleggelser i en 5 års utvidelse av «CAIFOS» studien og finner at 17,5% av langtids 

PPI-brukerne har opplevd bruddrelaterte sykehusinnleggelser mot kun 9,8% av ikke langtids 

PPI-brukerne. De finner at denne økte risikoen gjelder også når de justerer for 

fallrisikofaktorer (alder, lav BMI, fysisk aktivitet, røyking, diabetes mellitus (DM), CNS 

medisiner) og frakturrisikoer (bruk av bisfosfonater, kortikosteroider) og hoftebeins-BMD 

med OR 2,15 (KI 1,21-3,81). Når det gjelder fallrelaterte sykehusinnleggelser finner de at 

23,3% av langtids PPI-brukerne har opplevd fallrelaterte sykehusinnleggelser mot 13,7% av 

ikke langtids PPI-brukerne. De finner en OR på fallrisiko hos PPI-brukere i forhold til ikke 

PPI-brukere på 2,04 (KI1,23-3,37) justert for fallrisiko. De har også en replikasjonsstudie der 

de ser på deltakere i en 9 måneders randomisert kontrollert studie for vitamin-D tilskudd og 

fallforebygging. I denne studien finner de at 35,6% av langtids PPI-brukerne melder om fall, 
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mens det kun var 26,0% av ikke langtids PPI-brukerne som rapporterte fall. De finner denne 

økt risikoen også når de justerer for fallrisikofaktorer og vitamin-D terapi, med OR 1,51 (KI 

1,00-2,27). Studien gjør også en mediasjonsanalyse på effekten av langtids PPI-bruk på 

frakturrisiko ved å bruke fall som mediator, og finner at fall kan til dels forklare 

assosiasjonen mellom PPI-bruk og økt bruddrisiko. Dette kan avdekke at en mulig konfunder 

for frakturrisikoen blant PPI-brukere skyldes at de har dårligere parametere for fallrisiko. De 

ser også på B12 som en mulig forklaring og tester serum B12-nivå på et tilfeldig utvalg av 

langtids-PPI brukere (n=46) og sammenligner med alders-matchede ikke-brukere (n=48). Der 

finner de at langtids PPI-brukerne hadde 18% lavere B12-nivå enn ikke-brukerne.  

 

Oppsummert finner disse studiene en økt risiko for ryggbrudd og hoftebrudd hos 

postmenopausale kvinner som bruker PPI. Risikoen for hoftebrudd øker med varigheten av 

PPI bruken og holder seg forhøyet inntil to år etter seponering.  

 

Resultattabell: 
Artikkel Type brudd HR OR KI 95% 
Lewis J, et al Studie 1: 

Bruddrelaterte 
sykehusinnleggelser 
 
 
 

  
2,15* 

 
1,21-3,81 

 Replikasjonsstudie: 
Fallrelaterte 
sykehusinnleggelser 

 1,51** 1,00-2,27 

Gray et al. Hoftebrudd 0,98***  0,59-1,61 
 Ryggsøylebrudd 1,40***  1,02-1,92 
 Håndledd/arm 

brudd 
0,92***  0,67-1,26 

Khalili H, et al Hoftebrudd 1,36****  1,13-1,63 
Tabell 7 

 
*Korrigert for fallrisikofaktorer (alder, lav BMI, fysisk aktivitet, røyking, DM, CNS 
medisiner) og frakturrisikoer (bruk av bisfosfonater, kortikosteroider) og hoftebeins-BMD. 
**Korrigert for fallrisikofaktorer (alder, lav BMI, fysisk aktivitet, røyking, DM, CNS 
medisiner) og vitamin-D terapi. 
***Korrigert for røyking, fysisk aktivitet, generell helse, foreldre med hoftebrudd etter 40, 
behandlet DM, «history of fracture age», bruk av kortikosteroider, «physical function score», 
tidligere MI/angina/astma/emfysem/artritt, gaster-/duodenalulcus, moderat/alvorlig 
halsbrann, antall psykoaktive medisiner, bruk av hormonterapi, bruk av bisfosfonater. 
**** Korrigert for BMI, kalsiumtilskudd, røyking, fysisk aktivitet, osteoporosehistorikk og 
bruk hormonterapi, bisfosfonater, kortikosteroider og tiazider. 
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4 Diskusjon 
Jeg har funnet at det ikke kan trekkes noen sikker assosiasjon mellom langtids PPI-bruk og 

økt risiko for ventrikkelkreft eller kardiovaskulære bivirkninger, men at det synes å foreligge 

noe økt risiko for osteoporose/beinbrudd i opptil 2 år etter seponering. Kan jeg påvise eller 

ekskludere kausale assosiasjoner ved PPI bruk og bivirkningene ut ifra dataene jeg har brukt? 

Jeg skal nå diskutere utfordringer og problemmomenter i oppgaven min. 

 

4.1 Utfordringer ved populasjon-kontrollgruppe 

sammenligninger 
 

4.1.1 Utfordringer ved å sammenligne PPI brukere med ikke PPI brukere 
Et generelt problem når det gjelder PPI brukere er at de gjennomsnittlig er eldre enn ikke 

PPI-brukere (eks i Landi S, et al). Eldre vil ofte ha andre sykdommer og gå på andre 

medikamenter i tillegg til PPI. Komorbiditet og medikamentinteraksjoner blir dermed et 

problemmoment i studiene, og gjør det vanskelig å kun studere isolerte effekter av PPI. Et 

annet problemmoment når det gjelder medikamentinteraksjoner er at PPI ofte gis som 

profylakse mot magesår sammen med COX-1 medisinering. Selv om jeg ekskluderte studier 

som kun studerte PPI bivirkninger hos denne spesifikke gruppen, inkluderte flere 

registerstudier slike pasienter.  

 

Det går igjen i de fleste studiene at PPI-brukere gjennomsnittlig har høyere BMI for alle 

aldersgrupper. Dette er et problem for mange av mine artikler da livsstilsfaktorer som 

kosthold, overvekt, røyking og alkohol, ofte ikke blir registrert i landsdekkende helseregistere 

(20). Selv for studier som prøver å korrigere for disse faktorene kan det være problematisk da 

det ofte bare rapporteres om ekstrem overvekt eller etablert alkoholisme. Slike 

livsstilsfaktorer, og overvekt i seg selv er egne risikofaktorer for blant annet kardiovaskulære 

sykdommer.  

 

Et annet problem som dukker opp når man sammenligner PPI brukere med ikke PPI brukere 

er ikke bare komorbidet, men at selve PPI-indikasjonen fungerer som konfunder. For 

eksempel vil PPI brukere som behandles med PPI for underliggende GØRS kunne ha økt 

risiko for kardiovaskulære hendelser som skyldes GØRS og ikke PPI-bruken (14). Når det 
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gjelder ventrikkelkreft er slik konfunder som følge av indikasjon en spesiell utfordring fordi 

tidligere magesår og gjennomgått h.pylori infeksjon kan i seg selv være risikofaktorer for 

utvikling av ventrikkelkreft (27).  

 

4.1.2 Utfordringer ved å sammenligne PPI brukere med H2RA brukere 
Flere studier sammenligner risikoen for ulike hendelser for PPI brukere og H2RA brukere. 

Dette vil til en viss grad redusere problemet med konfundere som følge av indikasjon, siden 

begge er syrehemmende medikamenter. Innvendinger mot dette er likevel at siden de gis på 

de samme indikasjonene som PPI og PPI er mye mer utbredt, kan det tenkes at de som får 

forskrevet H2RA er en særegen gruppe (16). Videre kan det tenkes at siden PPI er en sterkere 

syrehemmer enn PPI vil det forskrives i større grad til pasienter med sterkere symptombilde 

enn H2RA brukere (20) og kan tenkes å være overrepresentert når det gjelder livsstilsfaktorer 

(for eksempel pasienter med alvorlig GØRS kan tenkes å ha ekstra høy BMI og dermed 

kardiovaskulær komorbiditet) og andre risikofaktorer for cancer. Et annet moment er at siden 

PPI er mye mer utbredt behandling enn H2RA vil populasjonsstørrelsen til PPI-brukere være 

mye større enn H2RA brukere (20),og dermed naturligvis kunne ha større prevalens av de 

ulike endepunktene vi undersøker. Et annet problem ved sammenligning av PPI brukere med 

H2RA brukere nå det gjelder ventrikkelkreftstudier er overvåkning bias, siden PPI-brukere 

har større sannsynlighet for å ta endoskopi enn H2RA brukere(21), og dermed til å oppdage 

en ventrikkelkreft enn H2RA brukere. 

 

4.1.3 Reversert kausalitet 
Når det gjelder reversert kausalitet kan dette være en utfordring i ventrikkelkreftstudier, siden 

symptomer på ventrikkelkreft kan presentere seg som dyspepsi, og dermed behandles med 

PPI. Hos disse tilfellene vil dette da gi en feilaktig overrepresentasjon av ventrikkelkreft blant 

PPI-brukere. For å redusere dette problemet legger alle de tre kohortstudiene jeg inkluderer 

en «lag-tid» på 6 måneder til 1 år. Altså de ser bort fra alle krefttilfeller de første 6 

månedene/året etter initiert PPI behandling. Denne «lag-tiden» kan likevel selv være 

problematisk siden de fleste tilfeller av ventrikkelkreft oppdages under 1 år etter 

symptomdebut(20). Den sterke nedgangen i estimatene når det korrigeres for dette kan da 

ikke bare skyldes reversert kausalitet. En mulig forklaring kan være at lenger behandling med 

PPI er gunstig for individer med kjente risikofaktorer for ventrikkelkreft (20). 
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4.2 Utfordringer ved selve PPI-bruken – dose, varighet, 

regelmessighet og «compliance» 
En begrensning ved oppgaven min er at jeg ikke ser på dose av PPI bruk når det gjelder risiko 

for bivirkninger. Årsaken til at jeg ikke inkluderer dette er at de fleste studiene jeg inkluderer 

er registerstudier som ikke har data over dose (23). Likevel går de fleste studier ut ifra at det 

ligger en standarddose på 20mg per dag til grunn, og at bivirkninger som finnes ved denne 

dosen også vil gjelde ved høyere doser.  

 

En annet utforing i oppgaven gjelder varighet av PPI behandling. Som jeg har vist (ved 

utregning av DDD) går mange nordmenn på PPI som langtidsbehandling, og det er dermed 

negative bivirkninger ved langtidsbehandling jeg er interessert i å undersøke. Det var likevel 

vanskelig å finne langtidsstudier på bivirkninger hos PPI brukere som har vært behandlet i 

mange år. De fleste studier jeg inkluderer har sett på PPI-bruk med en varighet av 1-2 år. 

Mange av studiene har i tillegg den svakheten at de ikke har data på PPI-bruk før 

studieoppstart (eksempel Khalili H, et al og Gray S, et al). Videre er det vanskelig å vite hvor 

regelmessig pasientene har tatt PPI. PPI er et medikament som brukes mye mot 

symptomlindring, og det kan dermed tenkes at mange har tatt det etter behov og ikke 

regelmessig. Et annet problem er at noen studiers data over PPI bruk baseres på 

selvrapportering (eksempel Nguyen L, et al) mens andre bruker reseptregistre. Selv om 

reseptregistre kan tenkes som mer pålitelig enn selvrapportering, er PPI et medikament som 

også kan kjøpes reseptfritt, og dermed kan i noen tilfeller selvrapportering være mer 

nøyaktig.  

 

4.3 Utfordringer ved studiedesign 
De fleste studiene jeg har inkludert er kohortstudier. Kan man bruke slike kohortstudier til å 

si noe om kausalitet når det gjelder PPI bruk og langtidsbivirkninger? Man kan dog 

argumentere for at disse er av etiske og praktiske årsaker mest gjennomførbart når det gjelder 

langtidsbivirkninger av PPI. Et annet problem er at slike studier ikke ser nærmere på de 

patofysiologiske mekanismene som da eventuelt kan forklare PPIs negative effekter. 

 

Når det gjelder populasjonsstørrelse ser det ut til at de studiene som går over lenger tid er ofte 

på bekostning av antall studiedeltakere. Varighet i studiene er derfor ofte varierende og må 
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avveies mot antall deltakere. Videre er det slik at selv om studien inkluderer en stor 

populasjon med PPI brukere så er det likevel kun et lite antall med negative utfall, for 

eksempel antall tilfeller med ventrikkelkreft, som dermed begrenser hvor betydningsfulle 

funnene på dose- og varighetsrespons er (21). En annen innvending blant store populasjoner 

er at som følge av det store utvalget er det mulig at små forskjeller i prevalensen av 

risikofaktorer kan være statistisk signifikant, men ikke klinisk signifikant (23). 

 

Studiene jeg har sett på har vært for det meste i USA, Australia, nordiske og asiatiske land. 

Dette er et viktig moment når det gjelder generaliserbarhet, da for eksempel etnisitet kan i seg 

selv være en risikofaktor for noen bivirkninger. For eksempel har asiatiske populasjoner 

høyere risiko for å utvikle ventrikkelkreft enn vestlige populasjoner (21). 

 

4.4 Andre bivirkninger  
I litteratursøket mitt i PubMed kom jeg også over andre bivirkninger som følge av 

langtidsbruk av protonpumpehemmere. Noen av disse var generell død (28), demens (29) og 

spiserørskreft (30). Jeg tenkte innledningsvis at jeg skulle ta med disse tre 

bivirkningskategoriene, men dette ble for omfattende for denne oppgaven. Dette er likevel en 

svakhet ved min oppgave at jeg kun begrenser meg til bivirkningene kardiovaskulære 

hendelser, beinbrudd og ventrikkelkreft, og gjør det dermed umulig å komme med noen 

generell konklusjon på sikkerheten til protonpumpehemmere når det gjelder andre 

bivirkninger en kun de inkludert i oppgaven. Et annet moment er at jeg i mitt søk kan ha 

mistet relevant litteratur tilhørende de bivirkningene jeg ser på ved at jeg begrenser meg til 

registerstudier fra kun de siste 10 år, kun inkluderer voksne og engelske og skandinaviske 

artikler. Jeg har også ekskludert studier som ser på bivirkninger som følge av 

medikamentbivirkninger og hos spesielle pasientgrupper med andre sykdommer, slik at 

oppgaven kan ikke konkludere noe for ventrikkelkreft, beinbrudd eller kardiovaskulære 

bivirkninger som følge av PPI bruk i disse spesifikke kontekstene. En del andre bivirkninger 

som hypomagnesi (31), pneumoni (32) og clostridium dificile infeksjon (33) er også 

bivirkninger som har blitt assosiert med langtidsbruk av PPI. Disse bivirkningene tar denne 

oppgaven heller ikke for seg - disse ekskluderte jeg som følge av alvorlighetsgrad. 

 

4.5 Overforbruk av PPI 
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Jeg finner altså at langtids PPI bruk ikke har noen tydelig assosiasjon med ventrikkelkreft 

(hos pasienter uten gjennomgått h.pylori infeksjon) og kardiovaskulære bivirkninger, og den 

økte risikoen for beinbrudd/osteoporose innen 2 år ser ut til å forsvinne 2 år etter seponering. 

Betyr dette at man dermed kan forsvare et så omfattende bruk, med rundt 500 000 nordmenn 

behandlet med PPI over lengre tid? Et annet problem med overbruk av PPI er også feilaktig 

behandling med PPI (34). Dette er da et argument for at mange som i dag behandles med PPI 

bør seponere behandlingen. Argumentet styrkes i lys av at polyfarmasi er overrepresentert 

blant disse pasientene allerede. Dessverre kan seponering av PPI være et problem, og det har 

blitt funnet i randomiserte kontrollstudier av PPI-bruk hos friske en «rebound effect» av 

syreproduksjon etter bare 2 måneders bruk(35). Siden PPI som sagt brukes som 

syredempende kan dette føre til at pasienter som da har blitt forskrevet dette unødvendig i 

første rekke står på dette over lenger tid. For å unngå denne «rebound effekten», og da mulig 

unødvendig langtidsbruk, kan sakte nedtrapping være et godt alternativ fremfor brå 

seponering(36). 
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5 Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg studert forbruksmønsteret av PPI bruk i Norge og funnet at det har 

vært en økende trend de siste 10 år, og at det i 2017 er omtrent 500 000 nordmenn på PPI 

behandling, samt at det ser ut til at de går på denne behandlingen over lengre tid. Jeg har 

videre undersøkt om det er noen assosiasjon mellom langtidsbruk av PPI og de negative 

bivirkningene kardiovaskulære hendelser, ventrikkelkreft og osteoporose/beinbrudd. Dette 

har jeg gjort ved å studere 2 systematiske gjennomganger, 8 registerstudier og 3 randomiserte 

kontrollstudier, som ble funnet relevante for min problemstilling.  

 

Resultatene jeg kom frem til var for kardiovaskulære hendelser ingen økt risiko ved PPI bruk, 

for ventrikkelkreft ingen økt risiko med unntak av pasienter som har gjennomgått h.pylori 

infeksjon, og for beinbrudd økt risiko inntil 2 år etter seponering av PPI. Sentrale svakheter 

ved min oppgave er blant annet at jeg ikke ser på dosering av PPI. Videre har pasientene jeg 

har studert gått på PPI behandling mellom 6 måneder opp til et par år i de ulike studiene, men 

regelmessighet og «compliance» er ikke dokumentert. Problematikk knyttet PPI brukeres 

økte prevalens av komorbiditet og polyfarmasi utgjør også en utfordring da de skal 

sammenlignes med ikke brukere av PPI. Videre er andre bivirkninger ved langtidsbruk av 

PPI enn de tre tatt opp, utenfor denne oppgavens rekkevidde og noe jeg ikke kan uttale meg 

noe om. Til slutt kan det settes spørsmålstegn om slike populasjonsstudier jeg har studert er 

egnet til å si noe om kausalitet, da de ikke helt vil kunne utelukke viktige konfundere som 

livsstil og overvekt på assosiasjonen mellom PPI bruk og negative bivirkninger, og 

overførbarheten de har til andre populasjoner.  

 

Ut ifra funnene jeg har gjort konkluderer jeg med at PPI ikke har noen tydelige faresignaler 

ved bruk i opptil 1-2 år når det gjelder kardiovaskulære hendelser eller ventrikkelkreft. Når 

det gjelder osteoporose har PPI bruk i 1-2 år 35% økt risiko (Kahili et al), men denne faller 

etter 2 års seponering. Det gjenstår videre studier på regelmessig PPI bruk over lengre 

tidsperioder, hos friske individer, og gjerne randomiserte studier for å utelukke diverse 

konfundere. Dette lar seg dog vanskelig gjennomføre i praksis. I lys av den økende trenden 

av PPI bruk i Norge, og at denne ser ut til å være langtidsbruk, beinbruddrisikoen jeg har 

funnet, og mulige andre bivirkninger jeg ikke har studert i denne oppgaven, trekker jeg 

likevel slutningen at det bør utøves forsiktighet ved unødvendig og feilaktig bruk av PPI. 
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