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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Hjärtsvikt är en heterogen sjukdom där funktionella eller strukturella förändringar i hjärtat medför 

en försämrad hjärtminutvolym. En terapistrategi är att öka hjärtats kontraktionskraft genom positiva 

inotropa läkemedel. Då PDE 3-hämmare visat sig ha skadliga effekter vid långtidsananvändning 

utvecklades kalciumsensitiserare. Dessa verkar genom en direkt, kalciumoberoende påverkan på 

kontraktionsmekanismen i hjärtmuskelcellen. Utvecklingen av den orala kalciumsensitiseraren 

pimobendan som humanläkemedel avbröts 1996. Efter detta har läkemedlet visats ha mycket 

gynnsamma effekter som veterinärläkemedel. Läkemedlet är registrerat och i klinisk användning 

som behandling av klinisk och preklinisk hjärtsvikt hos hund.  

 

Syfte 

Med bakgrund i läkemedlets visade effekt som veterinärläkemedel ville författaren undersöka 

huruvida det visats tillräckligt goda skäl för att inte fortsätta utvecklingen av pimobendan som 

humanläkemedel. 

 

Metod 

En litteraturstudie av sex vetenskapliga artiklar gjordes. Artiklar söktes i databasen PubMed med 

sökorden ’pimobendan’ och ’pimobendan and heart failure’. Tre artiklar beskrev dubbelblindade 

randomiserade placebokontrollerade kliniska prövningar. Tre artiklar beskrev mindre studier av 

pimebendans effekt som tilläggsbehandling hos specifika patientgrupper.  

 

Resultat 

Sex studier undersöktes. Studierna visade att pimobendan hade positiva effekter på träningstolerans 

och NYHA-funktionsklass. Studierna visade vidare på positiva effekter avseende neurohormonella 

funktioner och behov av akut- eller slutenvård hos patienter med hjärtsvikt. 

Pimobendanbehandlingen beskrivs som väl tolererad. En studie visar en icke signifikant tendens till 

ökad mortalitet vid pimobendanbehandling.  

 

Slutsats 

Utvecklingen av pimobendan som humanläkemedel avbröts samma år som en studie visat en icke 

signifikant ökad mortalitet vid användning. Detta skedde i en tid där utvecklingen av andra inotropa 

läkemedel också övergavs. Då kunskapsläget och grundbehandlingen av hjärtsvikt idag har 

förändrats mycket är författarens slutsats att skälen för detta var goda 1996 men att nya studier idag 

hade varit intressanta.   
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ABSTRACT 
 

Background 

Heart failure is a heterogeneous disease where the heart due to functional or structural reasons fails to 

provide the body with adequate blood flow. One treatment strategy is to increase the contraction of the 

cardiac muscle through the use of positive inotropic agents. Since long term use of PDE 3 inhibitors 

proved harmfull instead calcium sensitizers where developed. Calcium sensitizers work by affecting the 

contractile mechanism of the heart muscle cells directly and independently of calcium concentrations. 

The development of the calcium sensitizing drug pimobendan for treatment of heart failure in humans 

was discontinued in 1996. Since then the drug has proved very effective for veterinary use and is 

registered and in clinical use for the treatment of clinical and preclinical heart failure in dogs. 

 

Aim 

With respect to the effects of the drug in veterinary use the author wanted to investigate whether the 

reasons for discontinuing development of pimobendan for use in humans where well grounded. 

 

Method 

In this literature study six articles where included. The database PubMed was used for searching articles 

with the search terms ‘pimobendan’ and ‘pimobendan and heart failure’. Three articles described double 

blinded randomized controlled clinical trials. Three articles described the effects of pimobendan when 

used as an additional drug for the treatment of specific subgroups.  

 

Results 

Six studies where investigated. These studies showed positive effects from pimobendan treatment on 

physical activity and NYHA functional class as well as with respect to neurohormonal functions and the 

need for emergency treatment and hospitalization. Pimobendan was described as well tolerated. One 

studie showed a non significant increase in mortality rate associated wih the use of pimobendan. 

 

Conclusion 

The developement of pimobendan as a drug for human use where discontinued the same year one studie 

showed tendencies for an increase in mortality for patients treated with the drug. This happened at the 

same time as other inotropic agents where abandoned. Today the knowledge about heart failure and its 

optimal background treatment has increased. The causes for abandoning pimobendan may have been 

reasonable in 1996 but new studies today could prove very interesting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRKORTNINGAR 

 
 

ACC/AHA   American college of cardiology/American heart association 

ACE   Angiotensin converting enzyme 

ANP   A-typ natriuretisk peptid 

BNP   B-typ natriuretisk peptid 

ARB  Angiotensinreceptorblockerare 

BMIPP  123I-β-metyl-p-jodofenylpentadekansyra 

cAMP  Cykliskt adenosinmonofosfat 

cGMP   Cykliskt guanosinmonofosfat 

Cmax  Maximal plasmakoncentration 

CRT   Biventrikulär pacemakerbehandling 

CRT-D   Biventrikulär pacemakerbehandling med implanterad defibrillator 

CTR  Cardiothoracic ratio, kardio-toraxkvot 

DCM  Dilaterad kardiomyopati 

EF  Ejektionsfraktion 

EKG  Elektrogardiografi 

FS  Fractional shortening 

ICD  Implanterbar defibrillator  

LVAD  Mekanisk hjärtpump för vänster kammare 

LVEF  Ejektionsfraktion hos vänster kammare 

mIBG  123I-meta-iodobenzylguanidine 

MMVD  Muxomatös mitralisklaffs-sjukdom 

MV  Medelvärde 

NFκB Nuclear factor κB 

NS  Ej signifikant 

NT-proBNP  N-terminal pro-B-typ natriuretisk peptid 

NYHA  New York Heart Association 

PDE  Fosfodiesteras 

PKA  Proteinkinas A 

RAAS  Renin-angiotensin-aldosteron-systemet 

SAS  Specific activity scale 

SD Standardavvikelse 

SR  Sarkoplasmatiskt retikel 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Hjärtmuskelcellens kontraktion 

 

Kontraktion i en hjärtmuskelcell (myocyt) åstadkoms genom att de tjocka 

mysinfilamenten interagerar med de tunna aktininnehållande filamenten. De tunna 

filamenten innehåller utöver aktin tropomyosin och troponin. Troponin består av tre 

underenheter, en hämmande (I), en tropomyosinbindande (T) och en Ca2+-bindande (C) 

(1). Troponin reglerar exponeringen av aktins myosinbindande ställe och därmed 

kontraktionsmöjligheten. Det myosinbindande stället är i viloläge blockerat av 

tropomyosin. Vid en aktionspotential öppnas spänningskänsliga Ca2+-kanaler av L-typ, 

vilket resulterar i ett inflöde av Ca2+ till cytosolen. Den ökade koncentrationen Ca2+ 

aktiverar ryanodinreceptorer som öppnar Ca2+-kanaler på det sarkoplasmatiska retiklet 

(SR). Mekanismen kallas Ca2+-inducerad Ca2+-frisättning (2). Höjningen av den 

intracellulära Ca2+-koncentrationen medför inbindning av Ca2+ till troponin C. 

Inbindningen av Ca2+ till troponin C inducerar en konformationsförändring som flyttar 

tropomyosin bort från aktins myosinbindande ställe och tillåter korslänkning att äga rum 

(1). Ju högre koncentration av Ca2+ desto fler myosinbindande ställen exponeras, vilket i 

sin tur leder till kraftigare kontraktion (1).  

 

Vilken mängd Ca2+ som frisätts till cytosolen regleras genom fosforylering av L-typ 

Ca2+-kanalen (3, 4). Ca2+-kanalen fosforyleras av det cykliska adenosinmonofosfat 

(cAMP)-beroende enzymet proteinkinas A (PKA) (1, 3). Stimulering av β-receptorer 

aktiverar adenylatcyklas som producerar cAMP. cAMP aktiverar i sin tur PKA (5). 

PKA fosforylerar även ryanodinreceptorer på SR, troponin, proteiner i de tjocka 

filamenten samt proteiner som återför Ca2+ till SR. Dessa fosforyleringar samverkar för 

att åstadkomma snabbare och kraftigare kontraktioner (1). Forforylering sker även av 

troponin I, vilket resulterar i lägre Ca2+-känslighet och mindre effektiva kontraktioner 

(6). Stimulering av β-receptorer via det sympatiska nervsystemet åstadkommer på 

samma sätt ökad automaticitet. Den ökade automaticiteten och den minskade Ca2+-

känsligheten medför ett större syre- och energibehov hos hjärtat (4). I cytosolen finns 

konstitutivt aktiva fosfodiesterasenzymer (PDE) som bryter ned cAMP och därmed 

snabbt sänker koncentrationen cAMP igen (5). Fosfodiesteraserna av typ 3 och 4 (PDE 

3, 4) har högst affinitet för cAMP och hämning av dessa påverkar hjärtats 

kontraktionskraft signifikant (3). 

 

Frank-Starlingmekanismen innebär att en utsträckning av myocyter medför en högre 

kontraktionkraft dels omedelbart och dels genom fördröjd ökad Ca2+-mobilisering (2). 

Den ökade utsträckningen orsakas av ökat slutdiastoliskt tryck genom ökad preload (7). 

 

1.2 Hjärtsvikt 

 
1.2.1 Epidemiologi  

 

Hjärtsvikt är en av de vanligaste dödsorsakerna, med en prevalens på 1 till 2% av alla 

vuxna i västvärlden och en incidens på 2 till 5 per 1000 personår (8). Hjärtsvikt är 

vanligare hos män än hos kvinnor, och ökar i prevalens med stigande ålder (7). 

Medelåldern för insjuknande i Sverige är cirka 77 år och femårsöverlevnaden efter 

diagnos beräknas till drygt 50% (8, 9). Diastolisk dysfunktion med bevarad 
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ejektionsfraktion (EF) förekommer hos 40 till 50% av hjärtsviktspatienterna (9). 

Diastolisk dysfunktion är vanligare hos äldre och hos kvinnor (9). 

 
1.2.2 Symtom och diagnostik 

 

Vid diagnostik sammanställs information från kliniska undersökningar, patienthistorik 

och laboratiorietester (9). Symtomen vid hjärtsvikt avgörs till viss del av vilken del av 

hjärtat som sviktar. I de flesta fall förlorar vänster kammare sin funktion först (7). Vid 

systolisk vänsterkammarsvikt töms vänster kammare otillräckligt vid kontraktion. Detta 

resulterar i att blodet stockas bakåt mot lungkretsloppet (1). Andfåddhet, dyspné, 

rosslande andningsljud och hosta är vanliga symtom. Andningssvårigheterna ökar i 

liggande ställning på grund av att ett underlättat venöst återflöde förvärrar stockningen 

av blod (7). En ökad slutdiastolisk vänsterkammarvolym orsakar en hjärtdilatation som 

kan ses vid röntgen (9). En tredje hjärtton, följande strax på den andra, kan höras vid 

auskultation och orsakas av att kammaren fylls onormalt fort (7). En förskjuting av 

hjärtspetsen kan kännas vid palpation (9). Minskad hjärtminutvolym kompenseras med 

en ökad hjärtfrekvens medierat av det sympatiska nervsystemet. Den minskade 

genomblödningen i njurarna orsakar retention av natrium och vatten, vilket ger ödem 

och viktuppgång (7).  

 

Högerkammarsvikt orsakar ett ökat tryck i centrala vener vilket resulterar i att vätska 

pressas ut från blodet till perifera vävnader. Symtom som pittingödem på framför allt 

nedre extremiteter, förstorad lever och ascites är vanliga vid högerkammarsvikt (7). Ett 

ökat tryck i halsvener ger en synligt ökad distension av dessa, framför allt i liggande 

ställning (7). Vänsterkammarsvikt leder främst till lungödem (1). Röntgen av 

bröstkorgen visar karaktärisktiska fynd som interstitiellt ödem och stockning av blodet i 

vener (9). Vid röntgen ses också eventuellt förhöjd kardio-toraxkvot, vilket indikerar 

hjärtförstoring (10). Elektrokardiografi (EKG) används för att utesluta andra orsaker till 

besvär (9).  

 

Ultraljud och dopplerundersökning används för att mäta vänster kammares 

ejektionsfraktion (LVEF) samt för att se strukturella avvikelser på hjärtat (9). LVEF kan 

också mätas med scintigrafi, där ett radioaktivt ämne injiceras och detekteras (7). 

Avblindning med noradrenalinanalogen 123I-meta-iodobenzylguanidine (mIBG) 

används för att undersöka sympatisk aktivitet i hjärtat (11). Den sympatiska aktiviteten i 

hjärtat kvantifieras ofta som kvoten mellan upptag av mIBG i hjärtvävnad och i 

mediastinum (11). Vanligen tas blodprover för att undersöka nivåer av B-typ 

natriuretisk peptid (BNP) eller N-terminal pro-B-typ natriuretisk peptid (NT-proBNP) 

för att utesluta andra orsaker så som anemier och tyroideasjukdomar (7, 9). BNP frisätts 

från hjärtats kammare vid ökad slutdiastolisk volym och tryck och används för att 

bekräfta att andningsproblem beror på hjärtsvikt och inte har andra orsaker (7). NT-

proBNP är en restprodukt från aktivering av BNP (7). Hjärtsvikt misstänks föreligga vid 

BNP-nivåer >100 pg/ml och nivåer >400 pg/ml är en stark indikation på hjärtsvikt (7).  

Höga nivåer av BNP är associerade med en ökad mortalitet och en reduktion förbättrar 

prognosen (9). Hos patienter i NYHA klass IV uppmäts ofta runt 800 pg/ml (7). A-typ 

natriuretisk peptid (ANP) frisätts från förmaken vid uttöjning (7) och kan användas på 

liknande sätt. 
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1.2.3 Funktionsklassificering  

 

Sjukdomens svårighetsgrad bedöms oftast enligt New York Heart Associations 

(NYHA) klassificering. I NYHA-klass I befinner sig patienter med strukturella eller 

funktionella förändringar i hjärtat som hittills är asymtomatiska. I NYHA-klass II 

befinner sig patienter som har symtom vid tyngre fysisk ansträning, men inte i vila. 

Patienter i NYHA-klass III har symtom även vid lättare fysisk aktivitet, och patienter i 

NYHA-klass IV har symtom även i vila. Högre NYHA-klass är starkt associerat med 

högre mortalitet och systemet används för att monitorera och bedöma 

sjukdomsprogression och terapisvar (9). 

 

Specific Activity Scale (SAS) används också för att utvärdera funktionsnivå hos 

hjärtsviktspatienter. SAS är ett frågeformulär där patienterna får beskriva sina symtom 

vid utförandet av specifika dagliga aktiviteter (12). 

 
1.2.4 Etiologi och patofysiologi 

 

Hjärtsvikt är en ett samlingsbegrepp för ett syndrom med minskad hjärtminutvolym 

orsakat av funktionella eller strukturella sjukdomar i hjärtat som hindrar det från att 

adekvat fyllas med, eller pumpa ut, blod (1, 9). Den minskade hjärtminutvolymen 

orsakar en aktivering av sympatiska nervsystemet och Renin-Angiotensin-Aldosteron-

Systemet (RAAS). Detta orsakar i sin tur vasokonstriktion och natrium- och 

vattenretention. På detta sätt ökas preload vilket genom Frank-Starlingmekanismen ökar 

hjärtminutvolymen (9). Dessa mekanismer försämrar ofta myokardiets funktion 

ytterligare och leder till sjukdomsprogression (1). Höger, vänster eller båda kamrarnas 

kontraktionsförmåga kan vara nedsatt. Isolerad högerkammarsvikt förekommer främst 

vid pulmonell hypertension (7).  

 

Vänsterkammarsvikt kan orsakas av systolisk eller diastolisk dysfuntion. Vid diastolisk 

dysfunktion fylls inte kammaren med tillräckligt mycket blod vid normalt diastoliskt 

fyllnadstryck (1). Detta kan bero påatt kammare har en minskad eftergivenhet eller 

förmåga att relaxera (9), ibland orsakat av hypertrofi (1). Kammarens kontraktilitet och 

vänster kammares ejektionsfraktion ( LVEF) är ofta normal, men en låg slutdiastolisk 

volym kan ge en minskad hjärtminutvolym i enlighet med Frank-Starlingmekanismen 

(1). Vid systolisk svikt är kammarens kontraktionsförmåga nedsatt, vilket leder till 

minskad slagvolym och minskad hjärtminutvolym (7). Vid systolisk svikt förekommer 

alltid nedsatt EF. Istället för diastolisk och systolisk hjärtsvikt förekommer uttrycken 

hjärtsvikt med bevarad respektive nedsatt EF (7). En nedsatt EF är starkt associerad 

med en ökad mortalitet, emedan en bevarad EF har bättre prognos (9). Ofta är den 

minskade kontraktionsförmågan relaterad till skador på myokardiet, orsakade av 

ischemi (1). Minskad kontraktionsförmåga hos kammaren orsakas av ett minskat antal 

hjärtmuskelfibrer eller en minskad funktion hos myocyterna (7). 

 

Hjärtsvikt med systolisk dysfunktion orsakas i 60 till 70% av fallen av ischemisk  

hjärtsjukdom på grund av kranskärlssjukdom (9). Klaffsjukdomar och hypertension 

utgör viktiga riskfaktorer (9). Ischemisk hjärtsjukdom som orsak till hjärtsvikt har ökat, 

vilket anses bero på en förbättrad överlevnad vid hjärtinfarkt (7). Ytterligare riskfaktorer 

är låg fysisk aktivitet, rökning och fetma, men framför allt diabetes mellitus (9).  

 

En minskad hjärtminutvolym aktiverar det sympatiska nervsystemet som stimulerar till 

höjd hjärtfrekvens och ökad kontraktilitet (7). En höjd hjärtfrekvens ökar 
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hjärtminutvolymen men ökar hjärtats arbetsbelastning och kan förvärra hjärtsvikten. 

Ökad sympatikusaktivering leder också till sämre blodförsörjning till myokardiet och en 

ökad automaticitet, med risk för ischemi och arytmier. RAAS-aktivering, 

sympatikusaktivering och ökad blodvolym orsakar tillsammans remodellering av 

hjärtat. Remodellering är en adaptiv process som på sikt leder till hypertrofi eller 

kammardilation vilka leder till ytterligare sänkt hjärtfunktion (7). Dilatation uppstår när 

en normal mängd blod förs in i kammaren, men EF är nedsatt. Blod ackumuleras i 

kammaren och myocyterna sträcks ut (7). Dilatation förekommer främst vid systolisk 

hjärtsvikt (7). Tidigt i sjukdomen kan en dilatation öka kontraktionskraften genom 

Frank-Starlingmekanismen, men slutligen förlorar myocyterna sin elasticitet och 

förmåga att kontrahera i ett utsträckt läge (1). Hypertrofi uppstår när både preload och 

afterload varit förhöjd en tid. Den ökade arbetsbelasningen på hjärtat leder till en ökning 

av hjärtmuskelmassa och en förtjockning av hjärtväggen (7).  

 

Vid kronisk hjärtsvikt förekommer nedregleringar av både β1-receptorer och BNP-

receptorer (7). Det sker också en ökad aktivitet hos den inhibierande underenheten hos 

β-receptorerna (13). Detta leder till nedsatt effekt av både endogena och exogena 

agonister så som noradrenalin och dobutamin. 

 

1.3 Behandlingsstrategier 

 

American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) 

rekommenderar att ACE-hämmare eller angiotensin-receptorblockerare (ARB) samt β-

blockerare används som grundbehandling vid hjärtsvikt. Som tilläggsbehandling 

rekommenderas diuretika i de fall där vätskeretention förekommer, samt 

digitalispreparat vid kvarstående symtom (7). I Sverige rekommenderas 

grundbehandligt enligt hjärtsviktstrappan vilken är snarlik ACC/AHAs (14). Som 

tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt rekommenderas även här digitalis (14). 

 

För hjärtsvikt med bevarad LVEF finns inga vetenskapligt underbyggda 

behandlingsrekomendationer (9, 14). 

 
1.3.1 Diuretika 

 

Diuretika används vid hjärtsvikt i de fall där natrium- och vattenretention leder till ödem 

eller hjärtdilatation. Diuretika ger snabb symtomlindring, men med risk för 

elektrolytstörningar och hypotension (7). Vid hjärtsvikt ökar natriumreabsorptionen i 

proximala tubuli, varför effekt fås främst av loopdiuretika, som verkar där (7). Exempel 

på loopdiuretika är furosemid och torasemid. Loopdiuretika har även viss 

vasodilaterande effekt, vilket är gynnsamt vid hjärtsvikt (7). Aldosteronantagonister, så 

kallade ’kaliumsparande’ diuretika, har visats minska mortalitet och morbiditet hos 

hjärtsviktspatienter i NYHA-klass III-IV (7). Aldosteronantagonister, så som 

spironolakton och eplerenon, används därför ofta som tilläggsbehandling hos 

hjärtsviktspatienter. De gynnsamma effekterna hos aldosteronantagonister tros härröra 

från andra verkningsmekanismer än den natriuretiska (7).  

 
1.3.2 Angiotensin converting enzyme-hämmare och angiotensin-

receptorblockerare.  

 

 Vasodilatation är basalt behandlingsmål vid hjärtsvikt. Arteriell dilatation minskar 

afterload och därmed hjärtats arbetsbelasning (4). Venodilatation minskar preload och 
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därmed stockning av blod vid minskad EF (7). Angiotensin Converting Enzyme (ACE)-

hämmare hämmar ett enzym som omvandlar angiotensin I till angiotensin II vid RAAS-

aktivering. Därmed förhindras dels de vasokonstrigerande effekterna av angiotensin II, 

dels förhindras aldosteroninducerad natrium- och vattenretention (7). ACE-hämmare 

motverkar också RAAS-medierad hjärtremodellering (7). I Sverige rekommenderas 

enalapril eller ramipril (14).   

 

Angiotensinreceptorblockerare verkar som antagonister på angiotensinreceptorer och 

rekommenderas för patienter med biverkningar av ACE-hämmare (14). Vid terapisvikt 

kan ARB användas som tilläggsbehandling till ACE-hämmare (7). I Sverige 

rekommenderas kandesartan och losartan vid hjärtsvikt (14).  

 
1.3.3 β-blockerare 

 

Tillsammans med ACE-hämmare utgör β-blockerare idag grundbehandling vid 

hjärtsvikt (4). Fram till 1990-talet ansågs sympatikusaktivering vid hjärtsvikt essentiell  

för att kompensera för den minskade hjärtfunktionen. Senare forskning har visat att β-

blockad minskar mortaliteten och ökar livskvalitén hos hjärtsviktspatienter, trots 

förekomsten av initial försämring av symtom vid insättning (7). I Sverige används 

främst bisoprolol och metoprolol (14).  

 
1.3.4 Digitalispreparat 

 

Digoxin ökar hjärtats kontraktilitet genom att öka nivåerna av intracellulärt kalcium i 

myocyterna. Genom att hämma en adenosintrifosfat (ATP)-beroende natrium-

/kaliumpump i cellmemranet ökas nivåerna av natrium intracellulärt (4). I och med det 

ökas intag av kalcium i cellen (4, 7) genom att den natrium-/kalcium-utbytande 

transportören vänds till att transportera kalcium in och natrium ut (2). Förutom den 

inotropa effekten minskar digoxin sympatikusaktivering och stärker parasympatiska 

effekter (4, 7). Dessa effekter sker vid lägre doser än den inotropa effekten (7). Digoxin 

hämmar överledningen av aktionspotentialer i atrio-ventrikulära (AV-) knutan, vilket är 

gynnsamt vid arytmier så som förmaksflimmer (7), men läkemedlet kan inducera andra 

typer av arytmier (2). Digoxin har inte visats minska mortaliteten vid hjärtsvikt, men 

kan minska mängden sjukhusinläggningar hos patienter med avancerad hjärtsvikt (7).  

 
1.3.5 Positiva inotropa läkemedel 

 

Vid hjärtsvikt, framför allt akut dekompenserad hjärtsvikt med hypoperfusion, finns 

behov av att öka hjärtats kontraktionskraft (15). Detta kan göras med katekolaminer 

som aktiverar β1-receptorer, så som dopamin och dobutamin (4, 7). Aktivering av β1-

receptorer stimulerar bildning av cAMP (15). PDE 3-hämmare så som milrinon och 

amrinon verkar genom att hämma PDE 3 (7) och på så sätt höja koncentrationen av 

cAMP (4). Ökad koncentration av cAMP aktiverar PKA som fosforylerar olika 

proteiner viktiga för hjärtats kontraktionskraft (1) och ökar Ca2+-koncentrationen i 

cytosolen (4). Sympatomimetiska katekolaminer ökar hjärtats syreförbrukning och 

bidrar till hypertrofi av hjärtmuskeln (4). Behandling med amrinon och milrinon 

förbättrar hemodynamiska funktionermen försämrar överlevnaden, vilket tros bero på 

arytmier (4). Båda dessa läkemedelskategorier ges endast intravenöst och som 

korttidsbehandling (7). Tolerans utvecklas ofta efter några dagars behandling (6) och 

sjukdomsprogression medför också ett sämre läkemedelssvar för PDE 3-hämmare (2, 6, 
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13). Läkemedel som höjer nivåerna cAMP i myocyten bidrar också till ökad kronotropi 

(15).  

 
1.3.6 Kalciumsensitiserare 

 

Kalciumsensitiserare utvecklades med målsättningen att hitta säkrare inotropa 

läkemedel som inte höjer Ca2+-koncentrationen i hjärtmuskelcellerna (15). Ökad Ca2+-

koncentrationen ökar hjärtats syrebehov och ökar risken för arytmier, apoptos och 

nekros hos myocyter (16, 17). Kalciumsensitiserare orsakar positiv inotropi genom en 

direkt effekt på korslänkningen mellan aktin och myosin, utan att påverka 

koncentrationen av Ca2+ inne i hjärtmuskelcellen (16). Den inotropa effekten kräver inte 

mer energi för ökat Ca2+-flöde i cellen, och kvarstår även under patologiska tillstånd 

(17).  Kalciumsensitiserare kan fördröja relaxation och därmed förvärra en diastolisk 

dysfunktion (6, 16).  

 

Verkningsmekanismerna hos olika kalciumsensitiserare skiljer sig något. 

Kalciumsensitiserare i klass 1 verkar genom att öka Ca2+-känsligheten hos troponin C. 

De i klass 2 underlättar korslänkning genom att interagera direkt med de tunna 

filamenten och stabilisera interaktionen mellan Ca2+ och troponin C. Klass 3 påverkar 

aktiveringen av korslänkningscyklerna (16).  Kalciumsensitiserare i klinisk använding 

är pimobendan och levosimendan (16). Pimobendan finns för intravenös och per oral 

administering (15) emedan levosimendan endast ges intravenöst (17). Båda läkemedlen 

har även PDE 3-hämmande egenskaper (2, 17).   

 
1.3.7 Icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

 

Arytmier är vanliga vid hjärtsvikt och ökar risken för plötsligt hjärtstopp. En 

implanterad defibrillator (ICD) kan opereras in hos hjärtsviktspatienter med låg LVEF 

men med en förväntad livslängd >1 år (7). För att förbättra synkroniseringen av 

hjärtslagen och därmed hjärtats effektivitet kan en biventrikulär pacemaker (CRT) 

användas. CRT-behandling ökar överlevnad, livskvalitet och fysisk aktivitet (7). 

Remodellering av hjärtat kan vändas med hjälp av CRT (7). För att bibehålla 

pumpförmågan hos patinter som inte är aktuella för hjärttransplantation kan en 

mekanisk hjärtpump för vänster kammare (LVAD) opereras in. LVAD-behandling ökar 

överlevnaden vid jämförelse med optimerad läkemedelsbehandling, men mindre än vad 

en transplantation gör (7). Till slut kan hjärtsvikten endast botas med hjärt-

transplantation, men brist på donatorer gör detta till ett begränsat behandlingsalternativ 

(1).  

 

1.4 Pimobendan 

 
1.4.1 Farmakodynamik och farmakokinetik 

 

Pimobendan är ett pyridazinon-benzimidazol-derivat (18); den kemiska strukturen visas 

i Figur 1. Molmassan hos pimobendan är 334,4g/mol (19). Pimobendan verkar både 

som kalciumsensitiserare och som PDE 3-hämmare vid samma koncentrationsspann (2). 

Båda mekanismerna bidrar till läkemedlets inotropa egenskaper (20). Pimobendan 

avsågs användas som ett inotropt läkemedel för oral långtidsbehandling (6). Som PDE 

3-hämmare förlänger pimobendan den kontraktionsinducerande aktionspotentialen i 

myocyterna (16, 20). PDE 3-hämning ger också vasodilaterande egenskaper (16). 

Pimobendan är en kalciumsensitiserare av klass 1, vilket innebär att läkemedlet ökar 
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känsligheten för Ca2+ hos troponin C (16). Denna effekt är relativt större vid lägre Ca2+-

koncentrationer (21). Mekanismen medför en starkare kontraktion utan att energi- och 

syrebehovet hos myocyten ökar (20). Den nedsatta effekten av PDE 3-hämning i 

myocyter vid sjukdomstillstånd som hjärtsvikt gör att den kalciumsensitiserande 

effekten tros bli viktigare än PDE 3-hämningen för inotropi (2, 22).  

 

 
               Figur 1. Pimobendans kemiska struktur (19) 

 

Pimobendan minskar produktion av proinflammatoriska cytokiner genom att hämma 

aktivering av transkriptionsfaktorn nuclear factor κB (NFκB) (21, 23). 

Proinflammatoriska cytokiner tros inverka vid flera hjärt-kärlsjukdomar så som 

hjärtinfarkt, kronisk hjärtsvikt och DCM (23). Pimobendan har visats minska syntesen 

av katokolaminer i binjuremärgen, vilka har en negativ effekt på sjukdomsförloppet (22, 

24). Kalciumsensitiserare fördröjer ventrikulär relaxation under diastole. PDE 3-

hämmande egenskaper förhindrar denna negativa effekt, vilket medför att pimobendan 

inte orsakar fördröjd relaxation (6), utan snarare gynnar den (13). Pimobendans PDE-

hämmande egenskaper gör att läkemedlet också verkar vasodilaterande på både artärer 

och vener. Genom att höja koncentrationerna av cAMP och cykliskt 

guanosinmonofosfat (cGMP) i vaskulära glattmuskelceller relaxeras dessa (22). 

Pimobendan har visats hämma trombocytaggregering, troligen genom PDE-hämning 

och hämning av tromboxan A2-sekretion (22). På hund har man kunnat visa att 

vasodilatationen inte medför RAAS-aktivering, vilket tros bero på bevarad 

hjärtminutvolym och glomerulär fitrationshastighet (22). 

 

Efter administration av pimobendan till myokardpreparat från hjärtsviktspatienter fås en 

maximal kontraktionskraft efter 20-30 minuter (20). För att uppnå positiv inotropi krävs 

en högre koncentration i myocyter från patienter i NYHA klass IV än i de i NYHA 

klass II-III (20) Pimobendans huvudsakliga metabolit är UD CG 212 Cl. Metaboliten är 

en potent PDE 3-hämmare, med IC50 0,22μmol/L (20). UD CG 212 Cl är också en 

kompetitiv hämmare av adenosinreceptorer, vilket tros bidra till pimobendans inotropa 

effekter (22). IC50 för PDE 3-hämning hos pimobenden är 1,7μmol/L (20). Pimobendan 

ökar kontraktionskraften hos myocyter i koncentrationer från 0,1μmol/L och upp till 

200% vid 300μmol/L (20). Den biologiska tillgängligheten vid per oral administrering 

är 70% (18). Maximal plasmakoncentration efter per oral administrering uppnås efter 

1,5 timmar och effekten varar i cirka 10 timmar (25). Pimobendan och dess metaboliter 

exkreeras till största del via feaces, och endast till cirka 5% via njurarna (22).  

 

 
1.4.2 Veterinärmedicinsk användning 

 

Den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärtsvikt hos hund är muxomatös 

mitralisklaffs-sjukdom (MMVD) (26). MMVD progredierar många gånger till 



- 8 - 
 

hjärtförstoring på grund av stockning av blod i vänster hjärthalva (27, 28). 

Hjärtförstoringen ökar successivt varpå hjärtsvikt utvecklas (28). Från första symtom på 

hjärtsvikt är överlevnaden sällan mer än ett år (29). En fördröjning eller regression av 

hjärtförstoringen är associerad med minskad risk för död på grund av hjärtsvikt eller 

annan av hjärtrelaterad orsak (27).  

 

En studie har visat att pimobendan efter 35 dagar reverserar hjärtförstoring och ökar 

Fractional Shortening (FS) hos hundar med MMVD och hjärtförstoring utan kliniska 

tecken på hjärtsvikt (27). Medeltiden till utvecklande av hjärtsvikt eller död på grund av 

hjärtsjukdom var 60% längre (cirka 15 månader) hos de hundar som behandlats med 

pimobendan än hos de som fått placebo (26). En tidigare studie visar att mediantiden till 

terapisvikt eller död av hjärtrelaterade orsaker var längre hos hundar med MMVD som 

behandlats med pimobendan än hos de som fått ACE-hämmaren benazepril (267 dagar 

vs 140 dagar) (29). Mediantid till behov av intensifiering av behandlingen var 98 dagar 

för pimobendangruppen och 59 dagar för benazeprilgruppen. Hundarna som behandlats 

med pimobendan hade mindre hjärtan än benazeprilgruppen vid uppföljning (30). Inga 

skillnader i biverkningar kunde ses (29) och inte heller någon skillnad i livskvalité 

mellan grupperna (30). En annan studie visade att pimobendan som tilläggsbehandling 

till konventionell terapi (diuretika och ACE-hämmare) på ett dosberoende sätt förlänger 

livet och minskar återkomst av lungödem hos hundar med MMVD-orsakad hjärtsvikt 

(28). En ytterligare studie har visat att hundar med hjärtsvikt till följd av MMVD som 

behandlats med pimobendan under sju dagar hade minskad hjärtstorlek men ökad LVEF 

jämfört med de som behandlats med benazepril (31). En studie jämförde pimobendan 

med ACE-hämmaren ramipril som behandling av hundar med hjärtsvikt i NYHA klass 

II-III sekundärt till MMVD (32). Där visades att de hundar som behandlats med 

pimobendan hade 25% så stor risk att förvärras i sin hjärtsvikt (oddskvot 4,09) som de 

som fått ramipril.  

 

Pimobendanbehandling under 90 dagar har visats sänka nåverna av NT-proBNP efter 

uthållighetsträning hos hundar med MMVD utan tecken på hjärtförstoring, vilket sågs 

som en indikation på minskad stress i hjärtväggen (33). Hundarna producerade också, 

under uthållighetsträningen, mindre laktat än de placebobehandlade både efter 90 och 

180 dagars behandling med pimobendan (34). Hundarna beskrevs av ägarna vid båda 

tidpunkterna som mer aktiva än de i placebogruppen (34). 

 

Efter MMVD är dilaterad kardiomyopati (DCM) den vanligaste orsaken till hjärtsvikt 

hos hund (22, 35). Vissa raser, så som dobermann och cockerspaniel, är mer drabbade 

(13), raserna har dock olika klinisk bild och sjukdomsprognos. Hos dobermann har 

sjukdomen ett snabbt förlopp där få lever mer än ett halvår efter diagnos (13) och 

medianöverlevnaden efter symtomdebut är 7,5 veckor (35).  Konventionell behandling 

med diuretika, ACE-hämmare och digoxin påverkar inte överlevnad (35). Det har i en 

dubbelblindad randomiserad och placebokontrollerad studie visats att pimobendan 

förbättrar NYHA-klass jämfört med placebo vid behandling av hundar med hjärtsvikt 

relaterad till DCM (13). Samma studie visade att pimobendan förlänger livet hos 

dobermannhundar med DCM. Medianöverlevnaden hos placebogruppen var 50 dagar 

och hos pimobendangruppen 329 dagar (13). En annan studie visar att 

tilläggsbehandling med pimobendan till konventionell terapi hos dobermannhundar med 

DCM och hjärtsvikt förlängde livet från 14 dagar hos placebobehandlade hundar till 130 

dagar (medianvärde) (35). Inga biverkningar rapporerades. Studien avslutades i förtid då 

det inte ansågs etiskt att placebobehandla fler hundar (35). Behandling med pimobendan 

hos dobermannhundar med DCM och preklinisk hjärtsvikt har visats förlänga 
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mediantiden till debut av hjärtsviktssymtom eller död i plötsligt hjärtstopp från från 441 

dagar i placebogruppen till 718 dagar (36). Pimobendanbehandlingen förlängde även 

överlevnaden signifikant (36). Pimobendan jämfördes med benazepril eller 

metyldigoxin som behandling av preklinisk DCM eller förmaksflimmer hos irlänska 

varghundar. Pimobendan förlängde tiden till symtomatisk hjärtsvikt eller plötslig död 

signifikant (37). 
  

Till hund används pimobendan i doser runt 0,5mg/kg kroppsvikt (22).  

Pimobendan är i USA även registerad för behandling katter med hjärtsvikt. 

Användningen, och även forskningen, på katt är dock mindre omfattande (22).  

 

American College of Veterinary Internal Medicine och Läkemedelsverket 

rekommenderar behandling med pimobendan till hund vid symptomatisk hjärtsvikt och 

vid asymtomatisk MMVD som utveckats till hjärtförstoring (34, 38).  
 

1.4.3 Humanmedicinsk användning 

 

Pimobendan är idag för humanmedicinsk användning endast registrerad i Japan (21). 

Den kliniska utvecklingen av pimobendan som humanläkemedel avbröts 1996 (15). 

 

SYFTE 

  

På senare år har mycket gynnsamma effekter av pimobendan vid behandling av klinisk 

och preklinisk hjärtsvikt hos hund visats. Författaren ville mot bakgrund av detta 

undersöka ifall de humanmedicinska studier som gjorts visar på tillräckligt goda 

grunder för beslutet att inte fortsätta utvecklingen av pimobendan som 

humanläkemedel.  

 

2 MATERIAL OCH METOD 

 

För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie. Artiklar söktes i databasen PubMed 

2020-01-23 till 2020-02-01 med sökordet pimobendan och filter ’Free full text’ och 

’Human’. Sökningen gav 14 träffar varur tre valdes (studie 1, 2 och 5). Därefter gjordes 

samma sökning om utan filtret ’Free full text’ varur för syftet relevanta artiklar med 

fulltextåtkomst valdes ut ur de 148 träffarna. Här återfanns studie 1, 2, 3, 4, 5. Sökning 

med sökorden ’pimobendan and heart failure’ gav 43 träffar. Härur återfanns studie 1, 2, 

5 och 6.  

 

Sökning gjordes också med sökorden ’pimobendan’ och filtret ’Free full text’, vilket 

gav 78 träffar. En sökning med sökordet ’pimobendan’ och filtret ’Human’ och ’clinical 

trials’ gav 33 träffar. En sökning gjordes på ’Google Scholar’ med sökord 

’pimobendan’. Sökningen gav 7450 träffar vilka sorterades efter relevans och de första 

femtio gicks igenom. Inga ytterligare för studien relevanta artiklar påträffades vid dessa 

sökningar.   

 

Som relevanta för studiens syfte ansågs studier som undersökte överlevnad, säkerhet 

eller kliniskt relevant effekt av behandling med pimobendan. Uteslöts gjordes studier på 

friska personer, in vitro-studier, djurstudier samt studier där pimobendan inte var det 

huvudsakliga läkemedel som studerades. Studier på effekt av en enstaka dos valdes 
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bort. Artiklar på språk som inte behärskas av författaren valdes bort, i förekommande 

fall tyska och japanska. 

 

3 RESULTAT 

 

3.1 Studie 1 – Effects of Pimobendan on Adverse Cardiac Events and 

Physical Activity in Patients With Mild to Moderate Chronic Heart 

Failure (EPOCH Study) (39) 

 
3.1.1 Syfte och studiedesign 

 

Studiens syfte var att undersöka långtidseffekter vid pimobendanbehandling av 

hjärtsviktspatienter. Studien var en dubbelblindad, randomiserad och 

placebokontrollerad klinisk prövning. Artikeln publicerades 2002. 

 
3.1.2 Inklusionskriterier 

 

Studiedeltagarna fick vara mellan 20 och 85 år gamla. De skulle befinna sig i NYHA 

klass IIm (måttliga begränsningar vid fysisk aktivitet) eller klass III och ha en LVEF 

≤45% för att bedömas vara lämpliga att delta. Studiedeltagarna skulle ha haft fortsatta 

sjukdomssymtom under minst fyra veckor trots behandling med konventionell terapi så 

som ACE-hämmare, Ca2+-kanalblockerare, β-blockerare, diuretika och digitalispreparat.  

 
3.1.3 Exklusionskriterier 

 

Patienter med allvarliga arytmier, avancerat atrioventrikulärt block eller hjärtsjukdom 

till följd av infektion eller förträngningar uteslöts. Likaså uteslöts patienter med 

allvarliga njur-, lever-, blod- eller cerebrovaskulära sjukdomar eller andra 

livsbegränsande åkommor. Patienter fick inte delta om de haft en hjärtinfarkt eller 

genomgått en hjärtoperation under de senaste tre månaderna före studiestarten. Uteslöts 

gjordes också kvinnor i fertil ålder, om de inte genomgått sterilisering. Patienter som 

behandlades med andra läkemedel med inotropa egenskaper kunde inte delta i studien.  

 
3.1.4 Studiepopulation 

 

Till studien rekryterades 306 personer mellan 24 och 84 år med kronisk hjärtvikt. Av 

dessa randomiserades 298 stycken. Medelåldern (± SD) var 62,0±10,9  år i 

pimobendangruppen och 65,8±9,4 år i placebogruppen. I pimobendangruppen befann 

sig 67,4% i NYHA klass IIm och 31,9% i NYHA klass III. I placebogruppen var 

motsvarande siffror 64,5% respektive 35,5%.  Hjärtsvikten hade orsakats av DCM hos 

62,3 respektive 61,6% av deltagarna, av ischemisk hjärtsjukdom hos 33,3% respektive 

34,1% av deltagarna i pimobendan- respektive placebogruppen. LVEF hos patienterna i 

pimobendangruppen var 33,1±8,6% och i placebogruppen 32,6±8,6%. I de fall där 

patienterna behandlades med andra positiva inotropa läkemedel än digitalis sattes dessa 

ut innan studiestart. 

 
3.1.5 Intervention 
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Efter randomisering påbörjade 139 patienter dubbelblindad behandling med 

pimobendan 1,25 mg två gånger dagligen och 140 patienter fick motsvarande 

placebobehandling under 52 veckor. Pimobendandosen kunde vid uteblivet terapisvar 

ökas till 2,5 mg två gånger dagligen. Detta gjordes i 31 fall hos de som fick det aktiva 

läkemedlet. 

 
3.1.6 Utfallsvariabler 

 

Primära utfallsvariabler var ogynnsamma hjärthändelser. Häri inkluderades plötslig 

hjärtdöd till följd av arytmi, död till följd av hjärtsvikt samt sjukhusinläggning på grund 

av förvärrade hjärtsviktssymtom. Som sekundära utfallssvariabler mättes patienternas 

fysiska aktivitetsnivå med frågeformuläret Specific Activity Scale (SAS). Sekundär 

utfallsvariabel var också patienternas behov av ökad eller ändrad grundmedicinering 

under minst fyra veckor alternativt behov av intravenös behandling med positiva 

inotropa läkemedel under mer än fyra timmar. Död till följd av andra faktorer än de 

primära utfallsvariablerna noterades. Utöver detta undersöktes förändringar i NYHA-

klass, LVEF, ANP och CTR. Innan randomisering genomgick deltagarna 

undersökningar av grundförutsättningar avseende fysisk aktivitet med SAS, EKG, 

LVEF, serum-ANP. Deltagarna följdes upp var fjärde vecka under 52 veckor med 

läkarundersökning, SAS-skattning och notering av ogynnsamma händelser. Vid vecka 

4, 24 och 52 genomfördes EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat samt bestämning av 

serum-ANP.  

 
3.1.7 Resultat 

 

Behandlingen avbröts på grund av ogynnsamma händelser hos 18 deltagare från vardera 

grupp. Ytterligare bortfall var nio i pimobendangruppen och sju i placebogruppen. 

Dessa bedömdes bero på läkemedelsfaktorer; på vilket sätt redovisas inte. En deltagare 

från vardera grupp avled plötsligt under studien. I pimobendangruppen behövde 12 

personer läggas in för slutenvårdsbehandling, i placebogruppen 19 personer.  

 

Den kumulativa incidensen för både primära och sekundära utfallsvariabler var 15,9% 

hos de som behandlats med pimobendan, och 26,3% hos de som fått placebobehandling. 

Detta gav en riskreduktion på 45% (p=0,035). Den kumulativa incidensen för enbart 

primära utfallsvariabler var 10,1% för pimobendangruppen och 15,3% för 

placebogruppen (NS). Någon av de ogynnsamma sekundära utfallsvariablerna inträffade 

hos åtta personer i pimobendangruppen och hos 18 i placebogruppen. Förbättringen av 

fysisk aktivitet skattat med SAS från studiestart till vecka 52 var signifikant för 

pimobendangruppen (p=0,024), men inte för placebogruppen (p=0,318). Skillnaden i 

förbättring mellan grupperna var signifikant  (p=0,045). I pimobendangruppen sågs en 

signifikant större förbättring i NYHA-klass jämfört med placebogruppen (p=0,0013). 

Förbättringen i LVEF från studiestart till vecka 52 var signifikant större i 

pimobendangruppen (från 32,5±8,1% till 38,7±13.0%) än i placebogruppen (32,7±8,3% 

till 35,8±11,2%) (p=0,044). Nivåerna ANP i serum sjönk hos gruppen som fått 

pimobendan, från 47,1±2,7 till 36,5±2,7 pg/ml, emedan de i den placebobehandlade 

gruppen steg från 54,0±2,5 till 60,9±3,0 pg/ml (p=0,0001). Hos placebogruppen ökade 

CTR (55,2±6,1% till 56,6±7,2%) men var oförändrad hos pimobendangruppen 

(p=0,002). Pimobendanbehandlingen upplevdes som väl tolererad. Allvarliga 

läkemedelsebiverkningar förekom hos 6,5% i pimobendangruppen gentemot 5,1% i 

placebogruppen. Ingen ökad incidens av arytmier kunde ses.  
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3.2 Studie 2 – Effect of pimobendan on exercise capacity in patients 

with heart failure: main results from the Pimobendan in Congestive 

Heart Failure (PICO) Trial (25) 

 
3.2.1 Syfte och studiedesign 

 

Studiens syfte var att undersöka hur behandling med pimobendan påverade 

träningstolerans hos patienter med kronisk hjärtsvikt samt hur behandlingen påverkade 

mortalitet och sjukhusinläggningar på längre sikt. Studien var en dubbelblindad, 

randomiserad och placebokontrollerad klinisk prövning. Artikeln publicerades 1996. 

 
3.2.2 Inklusionskriterier 

 

Patienter kunde rekryteras om de befann sig i NYHA klass II eller klass III med LVEF 

≤45%. Deltagarna skulle ha varit stabila i sjukdom och behandling i minst 30 dagar. 

Deltagarnas träningstolerans mättes under två tillfällen innan studien startade. För 

deltagande skulle patienterna orka tre men inte sju till tio minuter (åldersjusterad gräns) 

på träningscykel med ökande belastning. 

 
3.2.3 Exklusionskriterier 

 

 Studien tillät inte användandet av andra inotropa eller vasodilaterande läkemedel. Inte 

heller av β-blockerare eller andra antiarytmika än amiodaron. Kvinnor i fertil ålder 

exkluderades om de inte genomgått sterilisering. Ytterligare exklusionskriterer var 

hjärtsjukdom orsakat av infektioner, stenoser eller obstruktioner samt en fysisk aktivitet 

som begränsades av angina pectoris. Patienter som stod i kö för hjärttransplantation 

eller som haft en hjärtinfarkt, synkopeepisod eller ett hjärtsstopp under de senaste tre 

månaderna uteslöts ur studien. Likaså utslöts patienter med allvarliga primära njur-, 

lever-, eller lungsjukdomar.  

 
3.2.4 Studiepopulation 

 

Deltagarnas LVEF var 27±7% och de hade en medelålder (±SD) på 65,5±9,5 år. Hälften 

befann sig i NYHA klass II och hälften i NYHA klass III. Deltagarna orkade vid 

studiestart 423±102 sekunder på träningscykeln. Alla behandlades samtidigt med ACE-

hämmare och diuretika och knappt 59% behandlades med digitalispreparat. Andelen 

kvinnor som deltog i studen var 20%. Mer än två av tre deltagare hade en ischemisk 

hjärtsjukdom i grunden. Digitalispreparat och nitrater var tillåtna under studietiden, 

liksom amiodaron vid arytmier. 

 
3.2.5 Intervention 

 

De 317 deltagarna randomiserades till att få pimobendan antingen 2,5 mg (n=106) eller 

5 mg (n=103) per dag uppdelat på två tillfällen eller placebo (n=108) under 24 veckor. 

De patienter som medgav det fortsatte sedan med dubbelblindad behandling till ett 

gemensamt slutdatum för alla deltagare (MV 11 månader). 
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3.2.6 Utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln i studien utgjordes av uppnådd tid på träningscykel i ett 

protokoll anpassat efter kön och ålder. Tiden mättes vid studiens start, samt efter 4, 12 

och 24 veckor. Utöver träningstid bedömdes NYHA-klass och livskvalité vid dessa 

tillfällen. Livskvalitén skattades med frågeformuläret Minnesota Living with Heart 

Failure. Även vitalparametrar, EKG och labbtester togs vid varje uppföljning. Hos en 

mindre undergrupp mättes maximal syreupptagning under tiden på träningscykeln. 

Maximal syreupptagning användes som mått på kondition.  

 
3.2.7 Resultat 

 

De deltagare som fått 2,5 mg pimobendan per dag ökade sin prestation med 13, 27 och 

29 sekunder mer än de i placebogruppen vid träningstoleranstesterna vid vecka 4, 12 

och 24 (p=0,03). Motsvarande siffror för gruppen som fått 5 mg pimobendan per dag 

var 19, 17 och 28 sekunder (p=0,05). Skillnaden mellan de två pimobendangrupperna 

var inte signifikant. Någon signifikant skillnad i maximal syreförbrukning kunde inte 

ses mellan grupperna. Inte heller för förändring i NYHA-klass eller livskvalité enligt 

Minnesota Living with Heart Failure-formuläret sågs någon signifikant skillnad. Inga 

biverkningar redovisas. Incidens av arytmier skilde sig inte mellan grupperna men fler i 

pimobendangrupperna fick avbryta eller minska den dubbelblindade behandlingen 

(p=0,04). Anledningar till detta redovisas inte. Under den utökade behandlingstiden 

(MV 11 månader) dog 14 respektive elva personer som fått pimobendan 2,5 mg 

respektive 5 mg emedan åtta i placebogruppen dog. Detta gav en icke signifikant 1,8 

(0,9-3,5) gånger högre mortalitet för de som behandlats med pimobendan gentemot 

placebo.  

 

3.3 Studie 3 – Beneficial Effects of Pimobendan on Exercise Tolerance 

and Quality of Life in Patients With Heart Failure (40) 

 
3.3.1 Syfte och studiedesign 

 

Syftet med studien var att undersöka pimobendans effekt på träningstolerans och 

livskvalité hos hjärtsviktspatienter. Ett annat syfte var att undersöka läkemedlets 

säkerhet. Studien var en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad klinisk 

prövning. Studien publicerades 1992. 

 
3.3.2 Inklusionskriterier 

 

Till studien rekryterades vuxna hjärtsviktspatienter som var fortsatt symtomatiska trots 

behandling med digitalis och diuretika samt eventuellt ett vasodilaterande läkemedel 

(främst ACE-hämmare). Läkemedelsbehandlingen skulle ha varit oförändrad under 

minst två veckor. Patienterna skulle kunna uppnå steg I men inte steg IX i ett modifierat 

Noughton treadmill protocol-test. Testresultaten skulle begränsas av trötthet eller 

andfåddhet.  

 
3.3.3 Exklusionskriterier 

 

Patienter vars sjukdomsstatus varierade från dag till dag fick inte delta i studien. 

Patienter vars blodtryck var högre än 150/95 mmHg eller lägre än 80 mmHg systoliskt 
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exkluderades. Ytterligare exklusionskriterier var primär lever- eller njursjukdom samt 

genomgången hjärtinfarkt för mindre än tre månader sedan. Patienter som behandlades 

med mer än ett vasodilaterande preparat eller som stått på vasodilaterande behandling 

under mindre än tre månader uteslöts. Likaså uteslöts patienter där diuretika- eller 

digitalisbehandlingen påbörjats för mindre än en månad sedan. Deltagare med historia 

av plötslig hjärtdöd eller synkope till följd av arytmier uteslöts. Patienter som 

behandlades med β-blockerare, Ca2+-kanalblockerare eller läkemedel som kunde 

inducera leverenzymer fick inte delta. Innan studiestart administrerades deltagarna en 

testdos med 5 mg pimobendan. I de fall där läkemedlet orsakade symtomgivande eller 

på annat sätt oroande hypotoni exkluderades deltagarna. Patienternas 

grundförutsättningar avseende träningstolerans testades två till tre gånger innan 

studiestart. Testresultaten fick då inte variera mer än 10%. 

 

 
3.3.4 Studiepopulation 

 

Studien hade 198 deltagare, varav 155 var män och 43 kvinnor. Deltagarna var i 

medelvärde (±SD) 58±12 år gamla med LVEF 22±9%. Etthundranittio deltagare befann 

sig i NYHA klass III och åtta stycken i NYHA klass IV. Hjärtsvikten var främst orsakad 

av ischemisk hjärtsjukdom eller DCM i lika fördelning, men också av hypertoni och 

klaffsjukdomar.  

 
3.3.5 Intervention 

 

Patienterna randomiserades till pimobendan 2,5, 5 eller 10 mg per dag alternativt 

placebo i fyra lika stora grupper. Behandlingen pågick i tolv veckor.  

 
3.3.6 Utfallsvariabler 

 

Patienterna följdes upp vid vecka 1, 2, 4, 6, 8 och 12. Vid vecka 2, 6 och 12 testades 

träningstolerans. Träningstolerans definierades som den tid patienterna orkade på 

motionsband och som maximal syreupptagning. Livskvalité bedömdes med 

frågeformuläret Minnesota Living With Heart Failure vid vecka 4, 8 och 12. 

Läkemedlets säkerhet undesöktes med EKG, blodprover och rapporter om ogynnsamma 

händelser. Ett dygns-EKG togs vid vecka 4, 8 och 12. Utöver detta undersöktes LVEF, 

och plasmanivåer av noradrenalin vid studiens start och efter tolv veckor, antal 

sjukhusinläggningar och behov av justering av grundbehandlingen. Hos 128 av 

deltagarna mättes maximal syreupptagning.  

 
3.3.7 Resultat 

 

De deltagare som fått 5 mg pimobendan hade efter tolv veckor ökat sin träningstid med 

121,6±19,1 sekunder, vilket var signifikant mer än placebogruppen (p<0,001). Även de 

som fått 10 mg pimobendan ökade sin träningstid mer än placebogruppen, men 

förändringen var mindre (81,1±19,5 sekunder, p=0,05). Gruppen som fått 2,5 mg 

pimobendan ökade inte sin träningstid signifikant mer än placebogruppen. Maximal 

syreupptagning ökade något hos gruppen som fått 5 mg pimobendan, men var annars 

oförändrad. Förbättring av livskvalité enligt Minnesota Living With Heart Failure-

formuläret var endast signifikant för gruppen om fått 5 mg pimobendan (p<0,05). I 

placebogruppen behövde 35% slutenvård under de tolv veckorna. Av de som fått 

pimobendan i någon dos hade 19% vårdats på sjukhus under tiden studien genomfördes 
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(p<0,05). Studien fann ingen skillnad mellan grupperna gällande behov av 

läkemedelsförändringar, förändring av LVEF eller plasmanivåer av noradrenalin.  

 

I placebogruppen dog tre patienter (6%) under studietiden tillföljd av förvärrad 

hjärtsvikt och i pimobendangrupperna dog sammanlagt åtta deltagare (5%). Ingen av de 

som fått 2,5 mg pimobendan dog under studietiden. I gruppen som fått 5 mg 

pimobendan dog en patient i hjärtinfarkt och två dog plötsligt. Av de som fått 10 mg 

pimobendan dog två patienter i förvärrad hjärtsvikt och tre dog plötsligt. Allvarliga 

händelser skede hos 35% av de placebobehandlade och hos 19% av de 

pimobendanbehandlade (p<0,05). Händelsernas natur skilde sig inte åt mellan 

grupperna. Andra avvikande händelser skilde sig inte mellan grupperna förutom 

gällande incidens av huvudvärk, som ökade signifikant i placebogruppen (p<0,05). 

Förekomsten av arytmier skilde sig inte mellan grupperna.    

 

3.4 Studie 4 – Effect of pimobendan in addition to standard therapy for 

heart failure on prevention of readmission in elderly patients with 

severe chronic heart failure (41) 

 
3.4.1 Syfte och studiedesign 

 

Syften med föreliggande studie var att undersöka effekten av tilläggsbehandling med en 

låg dos pimobendan påverkade frekvensen av återinläggningar på sjukhus hos äldre 

patienter med kronisk hjärtsvikt. Studien var en mindre oblindad klinisk prövning utan 

placebokontroll som publicerades 2014. 

 
3.4.2 Inklusionskriterier 

 

Äldre patienter med svårare kronisk hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) och LVEF<30% 

rekryterades till studien. Patienterna skulle ha varit i behov av upprepade 

sjukhusinläggningar relaterat till hjärtsvikt de senaste två åren trots optimal 

konventionell behandling. Läkemedelsbehandlingen skulle ha varit oförändrad de 

senaste tre månaderna.  

 
3.4.3 Exklusionskriterier 

 

Patienter med hjärtsvikt orsakad av njursjukdomar exkluderades, likaså de med bevarad 

EF. Ytterligare exklusionskriterier redovisas inte. 

 
3.4.4 Studiepopulation 

 

Deltagarna var fem män med kronisk hjärtsvikt i NYHA-klass III-IV i åldrarna 69-89 år 

med LVEF 16,8±7,8%. Hos tre av patienterna orsakades hjärtsvikten av ischemisk 

hjärtsjukdom och hos två av DCM. Patienterna stod på grundbehandling med ACE-

hämmare, β-blockerare, diuretika och antiarytmika. Fyra av deltagarna behandlades 

även med spironolakton och två med digitalispreparat. En av patienterna behandlades 

med CRT med defibrillator (CRT-D).  
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3.4.5 Intervention 

 

Studiedeltagarna administrerades från 1,25 mg pimobendan per dag. Dosen kunde  

upptitreras upp till som mest 3,75 mg efter behov. 

 
3.4.6 Utfallsvariabler 

 

Deltagarna följdes under två år med avseende på serum-BNP, LVEF, diastolisk funktion 

och slutdiastolisk diameter hos vänster kammare samt antal sjukhusinläggningar. 

 
3.4.7 Resultat 

 

Efter en månads behandling med pimobendan hade deltagarnas LVEF ökat från från 

16,8±7,8% till 22,8±8,3% (p<0,0001) och fortsatte under de två åren att öka till 

23,0±9,2% (p<0,05). Vänster kammares diastoliska funktion förbättrades signifikant 

under den första månaden (p<0,01) men förändringen kvarstod inte efter två år. 

Pimobendanbehandlingen påverkade inte den vänstra kammarens slutdiastoliska 

diameter. BNP i serum sjönk från 1187±587 till 223±128 pg/ml (p<0,01) i början av 

behandlingen men hade återgått till startvärdet efter två år. Under de två åren sjönk 

frekvensen av sjukhusinläggningar från 2,4±0,5 till 0,6±0,4 per år (p<0,001). Inga 

biverkningar rapporterades och ingen av patienterna dog under behandlingstiden. Två 

av deltagarna dog under det tredje året, en av hjärtsikt och en av pneumoni.  
 

3.5 Studie 5 – Efficacy and Limitations of Oral Inotropic Agents for the 

Treatment of Chronic Heart Failure (42) 

 
3.5.1 Syfte och studiedesign 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka effektivitet och begränsningar hos 

pimobendan vid verklig klinisk användning. Studien var en retrospektiv tvärsnittsstudie 

som publicerades 2013.  

 
3.5.2 Inklusionskriterier 

 

Vid en och samma klinik under ett tidsspann på tio månader under 2009-2010 hade 31 

av 1846 hjärtsviktspatienter behandlats med orala inotropa läkemedel. Syftet med 

behandlingen var antingen att underlätta utsättandet av intravenöst administrerade 

inotropa läkemedel eller att förbättra den systoliska hjärtfuntionen vid en låg LVEF och 

återkommande försämringar av hjärtsvikten. 

 
3.5.3 Exklusionskriterier 

 

Patienter som behandlats med orala inotrop läkemedel kortare tid än två veckor uteslöts.  

 
3.5.4 Studiepopulation 

 

Av studiedeltagarna hade 27 fått pimobendan, sex hade fått docarpamine (prodrug till 

dopamin) och fyra denopamine (prodrug till dobutamin). Sex patienter hade fått både 

pimobendan och ett av de andra två läkemedlen. En tredjedel av patienterna var kvinnor 

och medelåldern var 71,8 år. Hjärtsvikten var orsakad  av ischemisk hjärtsjukdom hos 
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19 av deltagarna, DCM hos sju och klaffsjukdom hos sex. Sex patienter befann sig i 

NYHA klass II, sjutton i NYHA klass III och åtta i NYHA klass IV. Tre deltagare 

behandlades med CRT, varav två med CRT-D. Ytterligare två behandlades med ICD. 

Patienterna hade behövt slutenvård 4±3,2 gånger per år. Hos 45% syftade behandlingen 

till att underlätta utsättandet av intravenösa inotropa läkemedel och hos 55% var syftet 

att öka LVEF vid terapisvikt på konventionella läkemedel.  

 
3.5.5 Intervention 

 

Patienterna hade behandlats med pimobendan, docarpamine, denopamine eller en 

kombination av två av dessa under minst två veckor. Pimobendan hade gett i doserna 

1,25 mg (n=12), 2,5 mg (=14) och 5 mg (n=1). 

 
3.5.6 Utfallsvariabler 

 

Studien fokuserade främst på hjärtfunktion, vilket undersöktes med avseende på CTR, 

blodtryck, hjärtfrekvens samt med ultraljud och blodprover. Studien undersökte även 

förändring i NYHA-klass, överlevnad, antal sjukhusinläggningar och antal besök på 

akutmottagningar ett år efter behandlingen påbörjats. Från blodprover bestämdes nivåer 

av BNP samt kreatin och blodurea i serum som mått på njurfunktion. 

 
3.5.7 Resultat 

 

Patienternas NYHA-klass förbättrades från 3,1±0,7 till 2,8±0,5 (p=0,017), CTR 

förbättrades signifikant (p=0,002) liksom plasma-BNP (p=0,011). Antalet besök på 

akutmottagningar minskade från 2,2±1,3 till 1,0±1,4 (p<0,001) per år liksom antalet 

sjukhusinläggningar (2,0±1,3 till 0,9±1,3 per år, p<0,001). För blodtryck, hjärtfrekvens 

eller njurfunktion sågs ingen signifikant skillnad. Sju patienter dog under året efter 

insättandet av läkemedlen, varav sex av förvärrad hjärtsvikt och en av plötsligt 

hjärtstopp. Patienterna som dog visade sig vara signifikant äldre än de som överlevde 

(p=0,02). Överlevnaden korrelerade inte med dos av pimobendan. Tjugoen av de 27 

som fått pimobendan behandlades samtidigt med β-blockeraren carvedilol. 

Överlevnaden efter ett år var signifikant högre för de som fått carvedilol tillsammans 

med det inotropa läkemedlet (p=0,011). Huruvida biverkningar förekom redovisas inte i 

studien.  

 

3.6 Studie 6 – Effects of pimobendan in patients with chronic heart 

failure (43) 

 
3.6.1 Syfte och studiedesign 

 

Stydien syftade till att utvärdera effekten av långtidsanvändning av pimobendan för 

behandling av patienter med mild till måttligt svår kronisk hjärtsvikt (NYHA klass IIm-

III). Studien var öppen, inte randomiserad och inte heller placebokontrollerad. Artikeln 

publicerades 2001.  
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3.6.2  Inklusionskriterier 

 

Deltagare som hade en LVEF ≤45% eller en vänsterkammare med vid diastolisk 

diameter (≥55mm) rekryterades. Deltagarna skulle befinna sig i NYHA klass IIm-III 

efter minst två månaders behandling med ACE-hämmare och loopdiuretika.  

 
3.6.3 Exklusionskriterier 

 

Exklusionskriterier redovisas inte i artikeln. 

 
3.6.4 Studiepopulation 

 

I studien deltog 34 patienter som alla behandlades i öppenvård. Hjärtsvikten orsakades 

av DCM hos 14 deltagare, ischemisk hjärtsjukdom hos 12 och andra hjärt- 

kärlsjukdomar hos åtta. Medelåldern (± SD) för deltagarna med DCM var 50,6±12,6 år, 

de med ischeminsk hjärtsjukdom var 63,1±14,5 år gamla och övriga deltagare var 

62,5±14,6 år. Alla hade behandlats under minst två månader med ACE-hämmare och 

loopdiuretika utan att få tillräcklig effekt. Tjugotvå av deltagarna befann sig i NYHA 

klass IIm och tio i NYHA klass III.  

 
3.6.5 Intervention 

 

Patienterna administrades 2,5 mg pimobendan per dag uppdelat på två tillfällen. 

Läkemedlet gavs som tilläggsbehandling till konventionell behandling under tolv 

månader. 

 
3.6.6 Utfallsvariabler 

 

Patienterna undersöktes vid studiestart och efter tolv månaders behandling 

Undersökningar gjordes med ultraljud, långtids-EKG och scintigrafi. Sympatisk 

aktivitet i hjärtat undersöktes med mIBG-avbildning och av fettsyrametabolism i 

hjärtvävnad undersöktes med 123I-β-metyl-p-jodofenylpentadekansyra (BMIPP)-

avbildning. 

 
3.6.7 Resultat 

 

Pimobendan förbättrade NYHA-klassificeringen hos tolv av 14 DCM-patienter, hos sju 

av 12 patienter med ischemisk hjärtsjukdom och hos sex av åtta hos de med övriga 

hjärt-kärlsjukdomar. Pimobendan orsakade inte en ökad arytmi utan förbättrade istället 

arytmiproblemen hos en patient. Efter tolv månader med pimobendan hade den 

diastoliska vänsterkammarvolymen minskat signifikant hos deltagarna med DCM och 

ischemisk hjärtsjukdom (p<0,05). LVEF hade hos patienterna med DCM och övriga 

hjärt-kärlsjukdomar förbättrats under de de tolv månaderna (p<0,05). mIBG-

avbildningen visade en signifikant förbättrad hjärt:mediastinumkvot för upptag av 

noradrenalin hos patienterna med DCM och hos de med övrig etiologi. För DCM-

gruppen kunde också ett förbättrat fettsyraupptag visas med BMIPP-avbildning. Studien 

redovisar inga biverkningar.  
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3.7 Sammanställning 

 

En sammanställning av föreliggande studier ses i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Sammanställning av de sex undersökta studierna.  

Studie nr 1 (39) 2 (25) 3 (40) 4 (41) 5 (42) 6 (43) 

Publicerad 2002 1996 1992 2014 2013 2001 

Randomiserad + + + - - - 

Blindad + + + - - - 

Placebokontrollerad + + + - - - 

Dygnsdos 

pimobendan 

(mg/dygn) 

2,5-5 2,5-5 2,5-10 1,25-3,75 1,25-5 2,5 

Behandlingstid 

 

 

52 veckor 24veckor 

+ 

mv 11 

månader 

12 veckor 2 år >2 

veckor 

12 

månader 

NYHA-klass IIm-III II-III III-IV III-IV II-IV IIm-III 

ΔNYHA-klass ↑ → (-) (-) ↑ ↑ 

ΔLVEF ↑ (-) → ↑ (-) ↑ 

Fysisk aktivitet ↑ ↑ ↑ (-) (-) (-) 

Sluten-/akutvård (-) (-) ↓ ↓ ↓ (-) 

Överlevnad → (↓) → (-) (-) (-) 

Biverkningar Väl 

tolererad 

Väl 

tolererad 

Huvudvärk Väl 

tolererad 

(-) (-) 

Neurohormonell 

funktion 

↑ (-) → ↑→ ↑ ↑ 

ACE-

hämmare/ARB* 

<70% 100% >90% 100% 52% 100%? 

β-blockerare* <30% 0% 0% 100% 52% (-) 

Digitalis* >50% 59% 88% 40% 16% (-) 

(-) undersöks eller beskrivs ej. ↑ förbättrar. ↓ minskar. → oförändrad. (↓) NS. * Andel studiedeltagare 
som samtidigt behandlades med detta läkemedel. 
 

Hälften av studierna var randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade (25, 

39, 40). Pimobendan undersöktes i doserna 1,25-10 mg per dygn. Patienterna följdes 

upp under tolv veckor upp till två år. Pimobendanbehandlingen var associerad med 

förbättrad NYHA-klass i tre av fyra studier som undersökte detta (25, 39, 42, 43). 

LVEF förbättrades vid pimobendanbehandling i tre av fyra studier där detta var en 

utfallsvariabel (39-41, 43). Pimobendan förbättrade fysisk aktivitet eller 

träningstolerans i de tre placebokontrollerade studierna (25, 39, 40). 

Pimobendanbehandling var associerad med minskat behov av sluten- eller akutsjukvård 

i alla tre studier som undersökte detta (40-42). Pimobendan påverkade inte 

överlevnaden signifikant i någon av de tre placebokontrollerade, randomiserade, 

blindade studier där mortalitet undersöktes (25, 39, 40). Pimobendan kunde kopplas till 

förbättrad neurohormonell funktion i fyra av de fem studier som mätte detta (39-43). 

Som neurohormonell funktion avses här serumnivåer av ANP, BNP eller noradrenalin 

samt hjärt:mediastinumkvot för mIBG-upptag. I tre av fyra studier beskrivs pimobendan 

som väl tolererad (25, 39-41). I en studie ökade incidensen av huvudvärk hos de som 

fått pimobendan gentemot placebo, men i övrigt skilde sig inte biverkningsprofilen mot 

placebo (40). Två studier beskriver inte förekomst av biverkningar alls (42, 43). Ingen 

studie visade ökad incidens av arytmier. Grundbehandlingen hos deltagarna skilde sig 

mellan studierna. ACE-hämmare eller ARB användes hos >70% av deltagarna i alla 
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studier utom en, där andelen var 52% (42). Endast i en studie behandlades samtliga med 

β-blockerare (41), i två av studierna var β-blockerare ett exklusionskriterium (25, 40). 

Mer än varannan deltagare i de tre placebokontrollerade studierna behandlades 

samtidigt med digitalispreparat (25, 39, 40). 

 

Studie 1, 2 och 3 var alla placebokontrollerade, randomiserade och dubbelblindade med 

298, 312 respektive 198 deltagarna (25, 39, 40). De hade olika studietid och undersökte 

delvis olika saker. Gemensamt för dem var förändring av fysisk aktivitet som primär 

eller sekundär utfallsvariabel. Studie 2 och 3 använde sig av praktiska tester av 

träningstolerans med olika metoder (25, 40). Båda studierna visade en signifikant ökad 

träningstolerans. Studie 1 mätte fysisk aktivitet genom självskattning i ett frågeformulär 

(39). Alla tre studierna påvisade signifikant förbättrad fysisk aktivitet hos de som 

behandlats med pimobendan. Studie 4, 5 och 6 var inte placebokontrollerade, inte 

randomiserade och inte heller blindade (41-43). De hade små studiepopulationer om 5, 

31 och 34 deltagare. 

 

4 DISKUSSION 

 

Resultaten visade en sammantagen bild av ett läkemedel med moderata positiva effekter  

som tolererats väl. En studie visade en icke signifikant tendens till ökad mortalitet vid 

pimobendanbehandling gentemot placebo. Utvecklingen av pimobendan som 

humanläkemdel avbröts samma år som den studien publicerades. Inga uppföljande 

studier har undersökt mortaliteten vid pimobendanbehandling, men vidare studier har 

visat på dess positiva effekter.   

 

Utvecklingen av pimobendan som humanläkemedel avbröts i en tid där utvecklingen av 

inotropa läkemedel, främst PDE 3-hämmare, inte gett de resultat man hoppats på. 

Tanken på långtidsbehandling med positiva inotropa läkemedel övergavs och övergick 

istället till hjärtskyddande åtgärder. Sedan dess har flera studier visat positiva effekter 

av pimobendan hos hund och i mindre studier och fallstudier hos människa. 

 

4.1 Studierna 

 

Fyra av studierna mäter förändring i NYHA-klass vid behandling med pimobendan (25, 

39, 42, 43). NYHA-klass grundar sig till stor del på hur symtom begränsar den fysiska 

förmågan. Både NYHA-klass och träningstolerans är en viktig del av livskvalitén hos 

hjärtsviktspatienter. En förbättrad fysisk förmåga minskar begränsningar i vardagen och 

ökar patienternas självständighet, vilket gynnar både patienten och samhället. Detta gör 

förändring i NYHA-klass och av fysisk aktivitet till relevanta variabler att mäta. Tre av 

studierna mätte behov av sluten- eller akutsjukvård, vilket är relevant både för den 

enskildes livskvalité och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fem studier mätte olika 

aspekter av neurohormonell funktion (39-43). Dessa parametrar har visats vara 

associerade med både morbiditet och mortalitet (7). Ett läkemedel som påverkar dessa 

faktorer påverkar sannolikt också sjukdomsförloppet.  

 

Tre av studierna var varken randomiserade, blindade eller placebokontrollerade (41-43). 

De gjordes på små studiepopulationer. Detta gör att resultaten kan anses väga mindre 

tungt. Fördelen med dessa mindre studier var att mer specifika patientgrupper 

undersöktes. Då studierna inte var placebokontrollerade finns möjligheten att de effekter 

som sågs berodde på ett naturligt sjukdomsförlopp och på slumpmässiga variationer.  
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4.2 Inotropi eller inte? 

 

En grundläggande fråga är: bör ett sviktande hjärta stimuleras till starkare kontraktion? 

Om stimuleringen leder till ökat energi- och syrebehov kan detta göra mer skada än 

nytta (44). En ökad kontraktion kan dock behövas vid låg hjärtminutvolym och 

cirkulationsvikt, som vid slutstadiet av hjärtsvikt (18). Dagens behandlingsstrategier är 

mer inriktade på att skydda hjärtmuskelvävnad än på att öka dess kontraktilitet (17). 

 

På åttio- och nittiotalet hoppades man kunna långtidsbehandla hjärtsvikt med systolisk 

dysfunktion med positiva inotropa läkemedel. PDE 3-hämmare utvecklades och flera 

studier gjordes. Det visade sig snart att läkemedel som höjer nivåerna cAMP i myocyter 

gör mer skada än nytta vid längre behandlingstider (7, 45, 46). Långtidsbehandling med 

orala PDE 3-hämmare har visats öka mortaliteten (21). Den ökade mortaliteten tros bero 

på den ökade nivån cAMP (18). Med kalciumsensitiserare var förhoppningen att 

åstadkomma positiv inotropi utan att öka cAMP-nivåerna och på så sätt undvika skador 

på hjärtmuskelceller (17) och ökad risk för arytmier (45). 

 

Den ökade mortaliteten som sågs vid behandling med PDE 3-hämmare, tillsammans 

med tendensen till ökad mortalitet i studie 2 (25) var sannolikt de faktorer som ledde till 

att även kalciumsensitiserare övergavs som långtidsbehandling. Ingen av de 

kalciumsensitiserare som tagits fram har varit rena sådana; de har alla också verkat som 

PDE 3-hämmare (17). Pimobendans främsta metabolit är en potent PDE 3-hämmare 

(20) och effekterna av de två substanserna är inte separerbara. En viss PDE 3-

hämmande effekt tros dock vara positiv för läkemedlets effektivitet då PDE 3-hämning 

leder till vasodilatation och till bättre diastolisk funktion (6). Då den PDE 3-hämmande 

effekten är nedsatt vid sjukdomstillstånd i hjärtat sker sannolikt PDE 3-hämning främst 

i kärlmuskulatur, där den orsakar gynnsam vasodilatation. 

 

4.3 Pimobendan och β-blockerare 

 

Föreliggande studier spänner över drygt 20 år. Under den tiden har 

rekommendationerna för grundbehandling av hjärtsvikt förändrats mycket. Detta 

återspeglas i studierna. I de studier som genomfördes på nittiotalet grundbehandlas få 

eller inga med β-blockerare. Detta speglar den tidigare bilden av att sympatikusaktivitet 

behövs för att kompensera för en sviktande hjärtfunktion (7). Det har sedan dess visats 

att grundbehandling med β-blockerare sänker mortaliteten med 30% och minskar 

sjukhusinläggningar med 40% (7). Detta gör att β-blockerare tillsammans med ACE-

hämmare nu rekommenderas som grundbehandling av systolisk dysfunktion till alla 

patienter som tolererar dem. β-blockerare är dock fortfarande kontraindicerade hos 

patienter som är beroende av intravenösa inotropa läkemedel (7). Denna 

kontraindikation är troligen anledningen till att endast drygt hälften av deltagarna i 

studie 5, som publicerades 2013, grundbehandlades med β-blockerare (42).  

 

Pimobendan har använts för att underlätta insättningen av β-blockerare hos denna 

patientgrupp (47). I studie 5 (42) sågs att de patienter som behandlades med β-

blockerare hade ett gynnsammare utfall. Detta kan bero på gynnsamma effeker av 

läkemedelskombinationen eller att dessa patienter inte var lika sjuka som de där β-

blockerare inte användes. Diskussioner har förts angående huruvida den ökade 

mortaliteten som setts vid användning av PDE 3-hämmare beror på arytmier. β-blockad 
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minskar bildningen av cAMP (42) och skulle kunna minska de skadliga effekterna av 

PDE 3-hämning i hjärtat. De flesta studier av positiva inotropa läkemedel genomfördes 

innan β-blockerare började användas som grundbehandling. Skulle resultaten bli 

annorlunda ifall studierna gjordes om med dagens grundbehandling i botten (45)? 

 

4.4 Patientgrupper 

 

Hjärtsvikt är en mycket heterogen sjukdom med olika etiologi och patofysiologi. Olika 

patienter med olika sjukdomsbild bör därmed ge olika svar på olika behandlingar (46). 

Detta gör det orealistiskt att förvänta sig att ett enskilt läkemedel skulle visas vara 

effektivt för hela populationen (15). De randomiserade, placebokontrollerade och 

blindade kliniska prövningar som gjorts på pimobendan är breda, men patienter av flera 

olika etiologier och samsjukligheter. Med denna studiedesign är det svårt att utröna ifall 

vissa subgrupper har bättre effekt än andra då det blir läkemedlets nettoeffekt på 

populationen som undersöks (46). Med dagens kunskap om hjärtsvikt torde det vara 

möjligt att genomföra studier med renare patientgrupper. Detta skulle kunna utröna ifall 

läkemedlet har bättre effekt hos vissa subgrupper än andra (46, 48). Hos mellan 20 och 

60% av patienterna beräknas hjärtsvikten främst bero på diastolisk dysfunktion (7). Den 

undergruppen kommer sannolikt inte vara hjälpt av en ökad inotropi. Korrekt 

karaktärisering av sjukdomen krävs för individanpassade behandlingar (15).  

 

4.5 Doser 

 

De doser som använts i humanstudier är mycket lägre än de som getts till hund. I 

humanstudierna användes doser från 1,25 till 10 mg per dygn. Detta skulle för en 

människa som väger 65 kg ge en dos på cirka 0,02 till 0,15 mg/kg. I hundstudier 

användes doser runt 0,4-0,6 mg/kg (13, 26, 29, 36) vilket skulle motsvara en dygnsdos 

på cirka 25-40 mg för en person på 65 kg. Resonemanget förutsätter jämförbar 

farmakokinetik mellan arterna. En studie har visat att maximal plasmakoncentration 

(Cmax) pimobendan efter per oral administering av 0,27 mg/kg till hundar på cirka 20 kg 

var 18,6 (6,1-25,3) ng/mL (49). Detta motsvarar 55,6 nmol/L (se Bilaga A). 

Pimobendan har visats öka kontraktilitet hos myocyter in vitro i koncentrationer från 0,1 

μmol/L, vilket en oral dos på 0,6 mg/kg möjligen skulle kunna komma upp i. Skulle 

liknande farmakokinetik gälla hos människor skulle de doserna som använts vid 

humanstudier ge långt lägre plasmakoncentrationer än så. En studie visar dock ett Cmax i 

storleksordningen 10-50 ng/mL hos hjärtsviktspatienter i NYHA-klass III-IV efter en 

oral dos 2,5 mg pimobendan (50). Detta motsvarar ganska väl de plasmakoncentrationer 

som uppmättes hos hund, vilket ändå talar för att doserna är jämförbara och att 

kinetiken faktiskt skiljer sig mellan arterna. En anledning till att man valde att använda 

pimobendan i doser upp till 5 mg/dygn verkar bero på att den dosen visade en större 

förbättring av träningstolerans och en lägre mortalitet i studie 3 (40, 51). Det har 

argumentarats för att minskad dos kan öka effektiviteten och minska risken för 

biverkningar (6, 40, 44). Det är tänkbart att läkemedlet har olika effekt i olika 

koncentrationer och dos skulle behöva avgöras både av patientgrupp och målet med 

behandlingen. 

 

4.6 Hjärtsvikt hos hund och människa  

 

Grundbehandling vid hjärtsvikt hos hund är liknande den för människor men etiologin 

skiljer sig. Ischemisk hjärtsjukdom är ovanlig hos hund. Medfödda eller förvärvade 
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klaffsjukdomar är här den vanligaste orsaken till hjärtsvikt, följt av DCM. DCM är 

väldigt vanligt i vissa raser, liksom klaffsjukdomar är i andra raser. Det finns således en 

stark ärftlig komponent i sjukdomsbilden hos hund. Sporadiska fall i andra raser 

förekommer naturligtvis. Hjärtsvikt hos människa är ofta orsakade av 

kranskärlssjukdom eller hypertension, tillstånd som är ovanliga hos hund. Detta gör att 

sjukdomen inte är helt jämförbar över artgränser. Detta bör tas i beaktande vid 

jämförelse av human- och hundstudier. Fosfodiesterasisoenzymer skiljer sig något 

mellan arter (17). Detta kan vara en orsak till skillnader i klinisk effekt mellan hund och 

människa.  

 

4.7 Fungerar det? 

 

Tre fallstudier indikerar att en låg oral dos pimobendan kan användas för att möjliggöra 

utsättning av intravenösa inotropa läkemedel så som katekolaminer hos patienter med 

dekompenserad hjärtsvikt och hypoperfusion (52). Detta stödjer resultaten i studie 5 

(42). Ytterligare studier indikterar att pimobendan kan användas för att möjliggöra 

introduktion av β-blockerare hos patienter som är beroende av intravenösa inotropa 

läkemedel. En fallstudie visar att pimobendan tillsammans med β-blockerare förbättrade 

en patient med refraktär NYHA-klass IV, beroende av två intravenösa inotropa 

läkemedel, till stabil NYHA-klass I (53). En randomiserad placebokontrollerad studie 

visar en tydlig indikation på positiva effekter av pimobendanbehandling vid insättande 

av β-blockerare hos patienter i NYHA-klass III-IV (47). Ingen i pimobendangruppen 

behövde avbryta insättandet av β-blockeraren emedan det fick göras hos 28% i gruppen 

som inte samadministrerades med pimobendan (47). Studien hade inte tillräcklig power 

för att kunna visa ett signifikant resultat (p=0,058). Ytterligare en fallstudie (54) 

beskrev en man som behandlades med LVAD och som senare hade utvecklat 

dekompenserad högersidig hjärtsvikt. All konservativ terapi som fanns tillgänglig 

prövades, och patienten stabiliserades slutligen på levosimendan. Off label-använding 

av oral pimobendan 2,5 mg två gånger dagligen sattes in och patienten kunde skrivas ut. 

Patienten fortsatte behandling med pimobendan under 10 månader och den högersidiga 

hjärtsvikten återkom inte.  

 

Pimobendan beskrivs genomgående som väl tolererad, både i human- och djurstudier. 

En studie visade högre incidens av huvudvärk hos pimobendangruppen (40). I 

djurstudier är de biverkningar som redovisas främst gastrointestinala, så som kräkningar 

och diarré (26, 29). Hundstudierna fokuserar på överlevnad och inte livskvalité. Hundar 

tillåts dock sällan att dö i kroniska sjukdomar utan avlivas när ägare och veterinär anser 

att livskvalitén inte längre är tillräckligt god. Därmed kan överlevnad i studier på hundar 

ägda av privatpersoner ses som en god indikation på livskvalité. ”Död till följd av 

hjärtsvikt” innefattar i föreliggande arbete hundar avlivade på grund av att behandlingen 

inte gav tillräckligt god symtomlindring. 

 

Det har gjorts förvånansvärt få studier av pimobendans kliniska effekt hos människor 

med hjärtsvikt. Den forskning som gjorts efter 1996 har gjorts främst i Japan, där 

läkemedlet är godkänt och i klinisk använding. Det förekommer också flera artiklar med 

fallstudier av off label-användning efter att utvecklingen avbrutits. De kliniska studier 

som genomförts på människor har inte visat lika stora effekter som hundstudierna har 

gjort. Beror detta på att pimobendan inte fungerar lika bra som humanläkemedel? Beror 

det i så fall på molekylära skillnader mellan arterna eller på olika sjukdomsbild? Eller 

beror det på att studierna inte utformats på ett tillfredställande sätt?  
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4.8 Begränsningar 

 

Denna studie begränsades av att inte alla artiklar var tillgängliga i fulltext. Vidare 

begränsades den av artiklar på tyska och japanska, språk som författaren inte behärskar. 

En artikel som föll inom inklusionskriterierna gick inte att finna då databasen där den 

funnits omdirigerade till fel artikel vid försök att öppna denna. Bredare 

inklusionskriterier hade kunnat ge fler artiklar att studera. Dock är de studier som valts 

redan spretiga. Att använda ytterligare studier med olika design och utfallsvariabler 

hade gett ett svårgreppat resultat. Begränsningarna behölls med motiveringen att den 

akuta hemodynamiska effekten av pimobendan är väl belagd och artiklar som 

behandlade detta bedömdes inte gynna syftet med studien. 

 

Sju artiklar valdes bort på grund av att dessa inte fanns tillgängliga i fulltext. En 

placebokontrollerad, randomiserad och dubbelblindad klinisk prövning (55) fick väljas 

bort. Denna studie underökte effekterna av pimobendan i doserna 2,5-10 mg per dag 

under fyra veckor. Studien undersökte hur pimobendan påverkade träningstolerans och 

maximal syreupptagning, vilka ska ha förbättrats signifikant vid behandling med 

pimobendan. En mindre placebokontrollerad studie (56) fann att pimobendan som 

tilläggsbehandling till konventionell terapi förbättrade neurohormonella funktioner, 

NYHA-klass och SAS-skattning under två år. Ytterligare en mindre placebokontrollerad 

studie (57) visade att pimobendan under 16 veckor förbättrar träningstolerans och 

livskvalité vid SAS-skattning. En studie (58) undersökte effekterna av pimobendan som 

tilläggsbehandling för patienter i NYHA-klass IV och fann att behandlingen hos 20 av 

25 fall var associerad med kvarstående förbättring av patienterna med minst en NYHA-

klass. Från vad som kunde utläsas ur dessa studiers abstracts visas inga anledningar till 

att inte gå vidare med utvecklingen av läkemedlet, men en tydligare bild hade kunnat 

fås om dessa artiklar studerats i sin helhet. I översiktsartiklar är det endast studie 2 (25) 

som nämns i samband med ökad mortalitet. 

  

En studie (59) jämförde effekterna av pimobendan och ACE-hämmaren kaptopril under 

14 dagar. En annan studie (60) undersökte skillnaderna i klinisk effekt mellan 

pimobendan och ACE-hämmaren enalapril under sex månader. Ytterligare en mindre 

randomiserad dubbelblindad studie (61) jämförde effekterna av pimobendan med 

enalapril. Jämförelse med ACE-hämmare ansågs inte längre relevant då ACE-hämmare 

nu används som grundbehandling och pimobendan är aktuell som tilläggsbehandling till 

detta.  

 

4.9 Slutsats 

 

Motiveringen bakom godkännandet av läkemedlet i Japan var en förväntad ökning i 

prevalens av hjärtsvikt hos en åldrande befolkning i kombination med en brist på hjärtan 

för transplantation (48). Fler patienter och långa inläggningstider förväntas sätta stor 

press på sjukvårdssystemet (48). Detta är inte en situation som är unik för Japan, utan är 

utmaningar som många länder står inför. Så även Sverige. 

 

Författarens slutsats är att även om skälen för avbrytandet av utvecklingen var relevanta 

1996 finns det anledning att överväga att återuppta kliniska studier av pimobendan som 

humanläkemedel för vissa patientgrupper. Kunskaperna om mekanismer bakom 

hjärtsvikt och om optimal grundbehandling har förändrats. Detta gör att det nu finns 

förutsättningar att på ett tydligare sätt kunna undersöka läkemedlets effektivitet hos 

olika patientgrupper. 
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5 TACK 

Ett stort tack till Anna Asplund Persson, för noggrann och konstruktiv handledning. 

Tack också till Grimm, min MMVD-hund, för inspiration.   
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7 BILAGOR 

7.1 Bilaga A. Konvertering plasmakoncentration 

 

(
1𝑚𝑜𝑙

334,4𝑔
) × (

1,86 × 10−8𝑔

1𝑚𝐿
) × (

1000𝑚𝐿

1𝐿
) = 5,5622 × 10−8𝑚𝑜𝑙/𝐿 
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