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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Diabetes mellitus är en metabol sjukdom som kännetecknas av kronisk hyperglykemi. Enligt 
världshälsoorganisationen (WHO) har 347 miljoner människor diabetes i världen och under 2004 dog 
uppskattningsvis 3,4 miljoner människor av följderna från högt blodsocker. Diabetes ökar globalt, särskilt i 
utvecklingsländerna vilket troligen är en konsekvens av ökad förekomst av övervikt och fetma kombinerat 
med låg fysisk aktivitet. Hämmare till angiotensinkonverterande enzym, ACE-hämmare, är förstahands-
preparat vid behandling av högt blodtryck hos diabetiker. 38 % av antalet medikamentellt behandlade 
diabetiker har också ett läkemedel, ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockare (ARB), som påverkar 
renin-angiotensin-aldosteronsystemet, RAAS. ACE-hämmare verkar främst genom att motverka bildning av 
ämnet angiotensin-2, som höjer blodtrycket genom att dra samman blodkärlen. Samtidigt minskar också 
bildning av aldosteron så att reabsorption av Na+ och vatten minskar, vilket och det leder till att blodtrycket 
sjunker. 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av publicerade kliniska prövningar och metaanalyser 
undersöka effekt av ACE-hämmare på incidens av hjärt-kärlsjukdom och mortalitet hos diabetiker typ 2 
samt av diabetes hos hypertonipatienter. 
Resultat: Utvalda artiklar visade att ACE-hämmare minskar antalet hjärtinfarkter (NNT=37) under 4,5 år, 
minskar utveckling av stroke (NNT=32) under 2,8 år, minskar kardiovaskulära händelser (NNT=29) under 
4,5 år, samt minskar total mortalitet (NNT=20) under 2,8 år. ACE-hämmare har positiva effekter på 
utveckling av diabetes genom att minska incidensen av diabetes hos patienter med 
vänsterkammardysfunktion (NNT=6) under 3,4 år och minskar komplikationer som brukar inträffa i 
samband med diabetes t.ex. nefropati (NNT=83) under 5 år. 
Slutsats: ACE-hämmare är väletablerade och säkra läkemedel. Trots detta använder bara 38 % av 
diabetikerna ACE-hämmare eller ARB. Om 15 högrisk diabetespatienter behandlas med en ACE-hämmare 
under en mediantid på 4,5 år förhindras ett insjuknande i hjärtinfarkt, stroke, eller i kardiovaskulär död. En 
ökad användning av ACE-hämmare kan medföra såväl medicinska vinster för individen som ekonomiska 
för samhället. 
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Summary 

Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that manifests as an increased 
level of glucose in the blood. According to the World Health Organization (WHO), 
347 million people have diabetes worldwide.  In year 2004, 3.4 million people died 
from the consequences of high blood glucose. In the Swedish population the 
prevalence of diabetes is estimated to 3-4 %, out of which 85-90% are Type 2. 
Among senior citizens a prevalence of diabetes is seen in Sweden up to 14 - 15%. 
Diabetes is increasing globally, particularly in developing countries, which is 
probably a consequence of the increased prevalence of overweight and obesity 
combined with low physical activity. Angiotensin converting enzyme (ACE) 
inhibitors are the first-line therapy in the treatment of high blood pressure among 
diabetics and patients suffering from congestive heart failure. The action of these 
inhibitors results in a decreased formation of angiotensin 2, an endogenous hormone 
peptide that raises the blood pressure by contracting the blood vessels. ACE 
inhibitors are also beneficial in the treatment of patients with renal insufficiency. 

Objective: The aim of this project was, with the help of published clinical trials and 
meta-analysis, to examine the effect of ACE inhibitors on cardiovascular diseases 
and mortality in type 2 diabetic and diabetic in hypertensive patients. 

Results: Appraisals of clinical trials within the frame of this project revealed that  
ACE inhibitor in patients with diabetes reduces: 
-   Myocardial infarction (NNT = 37 during 4.5 years),  
-   Development of stroke (NNT = 32 during 2.8 years), 
-   Cardiovascular events (NNT = 29 during 4.5 years),  
-   Total mortality (NNT = 20 during 2.8 years).  
-   Left ventricular dysfunction (NNT = 6 during 3.4 years) 
-   Complications that usually occur in association with diabetes such as 

nephropathy (NNT = 83 during 5 years). 
 
Conclusion: ACE inhibitors are considered well-established and safe drugs. Despite 
that, only 38% of the patients with diabetic in Sweden are prescribed ACE inhibitors 
or angiotensin II antagonists. Due to the high efficacy of ACE-inhibitors among 
patients with diabetes (i.e. treating 15 high-risk diabetic patients with ACE-inhibitors 
for a median of 4.5 years prevents one incidence of myocardial infarction, stroke, or 
cardiovascular mortality) measures ought to be taken in favour of a more widespread 
use of ACE-inhibitors among patients with diabetes. This will result not only in 
medical benefits, but also in reducing cost of caring for the elderly diabetics in the 
community. For most diabetic patients it is very cost effective to prescribe an ACE-
inhibitor therapy. 
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Förord  
 
Detta är ett examensarbete på 15 poäng som ingår i Farmaceutprogrammet år 2013 
vid Linnéuniversitet. Jag har arbetat med att undersöka ACE-hämmarens effekt på 
mortalitet och morbiditet hos typ 2 diabetiker under tio veckor.  
 
Jag vill rikta ett stort tack först och främst till min handledare Christer Berg för stöd 
och handledning, det har varit så roligt att samarbeta med dig! Jag haft en underbar 
handledare som stått ut med mig under denna tid och ägnat mycket tid åt mig.  
Tack för ditt tålamod!  
 
Därefter vill jag självklart tacka alla lärare som har ställt upp på ett eller annat sätt 
under hela utbildningen. Ni har alla var och en bidragit med era unika kunskaper på 
ett fantastiskt sätt. Tack ska ni ha allihop för de tre underbara och givande åren. Sist 
men inte minst, vill jag tacka Solbritt Andersson för sökhjälpen. 
 
  
Kalmar 2013-04-25 
Masra Saleh 
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Förkortningar 

ABCD  Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes 

ACE  Angiotensin Converting Enzyme 

ARB  Angiotensin Receptor Blocker 

ARR  Absolute risk reduction 

BENEDICT  Bergamo Nephrologic Diabetes Complications Trail 

BMI Body Mass Index 

CAPPP  Captopril Prevention Project 

CVD  Cardiovascular Disease 

DPP-4  Dipeptidylpeptidas 4 

EKG  Elektrokardiografi 

FACET  Fosinopril Versus Amlodipine Cardiovascular Events Trail 

FPG  Fasting plasma glucose 

GI Glykemiskt Index 

GLP-1  Glucagon-like peptid-1 

GLUT 4  Glucose transporter type 4 

HbA1c  Hemoglobin A1c 

HDL  High Density lipoprotein 

HHS  Hyperglykemiskt Hyperosmolärt Syndrom 

IFG  Increased fast glucose (Förhöjt fasteglukos) 

IGT  Impaired glucose tolerance (Nedsatt glukostolerans) 

IRS-1  Insulinreceptorsubstrat-1 

LDL  Low Density Lipoprotein 

LVH  Left ventricular hypertrophy 

NNT  Number needed to treat 

OGTT Oralt Glukostoleranstest 

PI3-kinase  Phosphatidylinositol 3 kinase 
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PPAR γ  Peroxisome proliferator activated receptor γ 

RAAS Renin-Angiotensin-Aldosteron-System 

RCT  Randomized controlled trial  

RR  Relative risk 

UKPDS  United Kingdom Prospective Diabetes Study 
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1. INTRODUKTION 
 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som leder till en ökad halt av socker 
(glukos) i blodet (1). Enligt världshälsoorganisationen (WHO) har 347 miljoner 
människor diabetes i världen och under 2004 dog uppskattningsvis 3,4 miljoner 
människor av följderna från högt blodsocker (2). 3-4 % av den svenska befolkningen 
uppskattas ha diabetes, varav 85-90 % är av typ 2 (1,3). I de högre åldersgrupperna 
ser man prevalenser av diabetes upp till 14 - 15 % (4). Diabetes ökar globalt, särskilt i 
utvecklingsländerna vilket troligen är en konsekvens av ökad förekomst av övervikt 
och fetma kombinerat med låg fysisk aktivitet (2). En hälsosam kost, regelbunden 
fysisk aktivitet, upprätthållande av en normal kroppsvikt och undvikande av tobak 
kan förhindra eller fördröja uppkomsten och konsekvenserna av typ 2-diabetes (2). 
Risken för hjärtkärlsjukdomen är vanligtvis förhöjd vid diabetes (5). Detta betingas 
av en ansamling av riskfaktorer, där hypertoni spelar en betydande roll i samband 
med hyperlipidemi och rökning (5). Angiotensinkonverterande enzyminhibitorer, sk 
ACE-hämmare, är förstahandspreparat vid behandling av högt blodtryck vid diabetes 
(3). De verkar främst genom att motverka bildningen av ämnet angiotensin-2, som 
höjer blodtrycket genom att dra samman blodkärlen (3). ACE-hämmarens effekter är 
gynnsamma även vid hjärtsvikt och vid nedsatt njurfunktion (3). 

2. BAKGRUND 

2.1 Orsaken till sjukdomen 
 

Diabetes mellitus beror på insulinbrist och/eller minskad insulinkänslighet (6). Vid 
diabetes typ 1 ses en autoimmun destruktion av de insulinproducerande betacellerna 
i bukspottkörteln, vilket leder till att insulin inte längre kan produceras (6,7,8). 
Orsaken till diabetes typ 1 är dock ännu inte klar (1,8). Ungdomsdiabetes har använts 
som uttryck eftersom typ 1 oftast men inte alltid drabbar barn och ungdomar (6,7). 
Incidensen av diabetes typ 1 är högst i åldrarna 5-14 år (3,7). Vid diabetes typ 2 
uppkommer en funktionell insulinbrist främst på grund av att insulinresistens 
utvecklats i många av kroppens stora insulinberoende vävnader (i.e. muskel- och 
fettväv) i kombination med en gradvis minskning av betacellsfunktionen (7,8,9). Typ 
2 diabetes kallas även åldersdiabetes eftersom den oftast debuterar hos äldre (6,8).  

I normalfallet aktiverar insulin glukostransporten in i insulinkänsliga celler genom 
att fosforylera tyrosinkinasdelen på insulinreceptorn (9,10). Tyrosinkinasdelen 
fosforylerar i sin tur insulinreceptorsubstrat-1 (IRS-1) och aktiverar 
fosphatidylinositol 3 kinase (PI3-kinas) (9,10). Därefter förflyttas vesiklar, som 
innehåller glukostransportör typ 4 (GLUT4) från intracellulära lagringsplatser till 
cellmembranet, där GLUT4 sedan transporterar in glukos till cellen (10). Utan 
GLUT4 kan inte glukos tas upp i muskel och fettväv (9). 
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Arv kan påverka uppkomst av diabetessjukdom (1,3,8). För både typ 1 och typ 2 
finns en viss genetiskt predisposition för diabetes, högst vid diabetes typ 2 (3). Andra 
faktorer som spelar roll för uppkomst av diabetes typ 2 är livsstilsfaktorer som 
matvanor, stillasittande livsstil, övervikt, tobaksbruk och långvarig stress, tabell I 
(1,8,9). 

 

Tabell I. Kliniskt viktiga faktorer vid diabetessjukdom (11). 

 Typ 1 Typ 2 
Ålder Alla åldrar Vanligen över 40 år 
Övervikt Ovanlig Vanlig 
Grad av 
blodsockerhöjning 

Kraftig Ofta måttlig 

Ärftlighet Låg Hög  
 

 

2.2 Symtom och diagnostik 
 

Diabetes typ 1 utvecklas under en period av 2-6 veckor med symtom som stark törst, 
stora urinmängder, torr hud, viktminskning, trötthet och även acetondoftande 
utandningsluft (tecken på ketoacidos) kan förekomma vid mycket höga glukosnivåer 
(1,6,7). Vid diabetes typ 2 förekommer inte lika uttalade symtom som vid typ 1 (1,3). 
Typ 2 utvecklas långsamt och under en längre tid, med symptom i form av ökad 
törst, stora urinmängder, trötthet, viktminskning och försämrad syn (1,3,7).  

Glukos i urinen beror på att mängden glukos i primärurinen överstiger njurarnas 
kapacitet att reabsorbera det. Med ökande mängder glukos i urinen följer ökade 
mängder vatten, vilket leder till den stora urinmängden men även till ökad törst 
(1,6,8). Trötthet är en följd av störningarna i ämnesomsättningen (8). Cellerna får 
energibrist när de inte kan tillföras glukos (8). Viktminskning beror på energibrist, då 
upptaget av glukos minskar i muskel- och fettceller, vilket leder till att kroppen 
börjar bryta ner fett och proteiner för att fylla sitt energibehov (3,8). 

Diabetesdiagnos kan ställas med hjälp av bestämningar av plasmaglukos efter fasta 
och genom peroral glukosbelastning (1,7). De förhöjda värdena på plasmaglukos ger 
diagnosen (1,7). Sjukdomen fastställs om upprepade blodglukosvärden efter fasta är 
> 7mmol/l (1,7). Därutöver kan diagnosen ställas om glukosvärdet efter en normal 
måltid överstiger 11,1mmol/l (venöst prov) (6,7). Glukosbelastning, även kallat oralt 
glukostoleranstest (OGTT), innebär att patienten får dricka en vattenlösning 
innehållande 75g glukos på fastande mage och efter två timmar mäts blodsockret 
(3,6,8). Prov för plasmaglukos kan tas antingen kapillärt eller venöst (7). Efter fasta 
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ligger dessa på samma nivå, men efter måltid eller efter ett OGTT ligger värdena i 
kapillärt prov högre än värdena i venöst prov (1,7) (tabell II). 

Halten C-peptid i blodet är ett bra mått om man vill ta reda på hur mycket insulin 
patienter producerar. I betacellerna produceras proinsulin (en lång polypeptid) från 
vilken senare insulin och C-peptid klyvs ut (1,9). Genom att mäta mängden C-peptid 
erhålls ett säkert mått på hur mycket insulin som har frisatts av betacellerna, vilket 
används även hos patienter som behandlas med insulin (1,6,9).    

Genom mätning av hemoglobin A1c (HbA1c) via ett blodprov fås information om 
hur den genomsnittliga glukoshalten i blodet har varit under de senaste två till tre 
månaderna (8). Det är vanligt att detta långtidsprov tas för att kontrollera att en 
pågående behandling fungerar bra (8,9). Hos diabetiker rekommenderas ett HbA1c – 
värde på högst 52mmol/mol för att uppnå god blodglukos kontroll (8,9). Hos icke 
diabetiker brukar HbA1c ligga under 42 mmol/mol fram till 50 års ålder (9) 

  Tabell II. Gränser för diabetes och förstadier till sjukdomen (1,3,7). 

Diabetes mellitus  
Plasmaglukos mmol/l 

Venöst prov  Kapillärt prov 
Fastevärde  ≥7,0     ≥7,0 
2 timmar efter glukosintag  ≥11,1   ≥12,2 
Förhöjt fasteglukos (IFG)     
Fastande  6,1–6,9 6,1–6,9 
Nedsatt glukostolerans (IGT)     
Fastande  <7,0  <7,0 
2 timmar efter glukosintag  7,8–11,0  8,9–12,2 

 

3. BEHANDLING AV DIABETES TYP 2 
 

3.1 Icke farmakologisk behandling 

3.1.1 Kost 

Kosten har en betydande roll vid behandling av diabetes (7,12). 
Kostrekommendationer vid diabetes är i grund och botten desamma som de 
svenska närningsrekommendationerna för friska individer (7,9,12).  Kosten bör vara 
fiberrik, ha lågt fettinnehåll och har ett högt innehåll av kolhydrater från frukt och 
grönsaker (3,12). Överviktiga personer bör reducera sitt energiintag (3, 9).  Fettintag 
bör begränsas till < 30 % av energiintaget och innehålla en ökad andel fleromättat 
fett (7).  
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Kolhydrater är en viktig energikälla och bör utgöra cirka 55 % av energiintaget (3,6).  
Långsamma kolhydrater som är kostfiberrika rekommenderas vid diabetes typ 2, 
eftersom fibrerna har en viktig roll för att ge en mera långsam glukosabsorption i 
tarmen och därmed en mera långsam stegring av blodsockerhalten (8,12,13). Detta 
hjälper i sin tur till att minska insulinförhöjning efter en måltid (8,12). Grönsaker, 
bönor, linser och vissa frukter ger dessa långsamma kolhydrater (12). Vid diabetes 
typ 2 rekommenderas kolhydratinnehållande livsmedel av ovanstående typ med ett 
lågt glykemiskt index (GI), vilket är ett mått på hur snabbt glukos absorberas  från ett 
kolhydratinnehållande livsmedel och påverkar blodsockervärdet (8,12). Livsmedel 
med lågt glykemiskt GI som ligger under 55 ger stabil blodsockernivå t.ex. äpple 
(12). Medelhögt indextal som 55-70 ger en liten ökning av blodsockernivån medan 
högt >70 ger en snabb ökning av blodsockervärdet (8,13). 

 

3.1.2 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet har gynnsamma hälsoeffekter vid diabetes (6). Vid diabetes typ 2 
höjer fysisk aktivitet nivåer av GLUT4 i skelettmuskulatur (6,7). Motion stimulerar 
således glukosupptaget i musklerna (14). Detta tillsammans med kostreglering hjälper 
till att förbättra insulinkänsligheten (9,14). Effekterna av motion kvarstår upp till ett 
dygn efter träning (9,14). Motion stimulerar bildning av kollateraler i muskulatur (8,9). 
Detta bidrar i sin tur förmodligen till att mer insulin får kontakt med muskelcellerna 
och därför förbättras glukosupptaget (8). Fysisk aktivitet stärker dessutom 
hjärtmuskeln vilket leder till ökning av hjärtminutvolym och lugnare puls (14,15). 
Medelintensiv fysisk aktivitet, minst 30 minuters daglig promenad, cykling eller 
liknande, anpassat till individens allmänna fysiska kondition och livsstil, 
rekommenderas vid diabetes typ 2 (9,15).  Fysisk aktivitet har också positiva effekter 
på blodfetter (14), då LDL-kolesterol och triglycerider sjunker medan HDL-kolesterol 
stiger (9,15). Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar (9,15). Hos diabetiker med 
typ 2 och som behandlas med insulin kan en ökad fysisk aktivitet öka risken för 
hypoglykemi (7,14). Därför är det viktigt att reducera insulindosen och öka 
kolhydrathalten i kosten både före och efter träning (7,14). 

 

 

3.2 Farmakologisk behandling 

3.2.1 Perorala antidiabetika 

Målsättningen med perorala antidiabetika är att stimulera betacellernas 
insulinfrisättning eller genom att öka insulinkänsligheten i vävnaderna och 
därigenom förebygga och förhindra senkomplikationer som är det största problemet 
vid diabetes för såväl patient som sjukvården (8,11). 
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Perorala antidiabetika används vid diabetes typ 2 när kost- och ökad fysisk aktivitet 
inte medför tillräcklig kontroll av blodets glukoshalt eller om patienten har 
svårigheter att följa dessa råd (7,9). Tabell III anger de observerade farmakologiska 
effekterna av olika antidiabetika. 

 

Tabell III. Farmakologiska effekter av antidiabetika (1,8,11,13). 

Läkemedel Farmakologisk effekt 

Metformin Är förstahandsval till patienter med diabetes typ 2. Ökar insulinkänslighet i 
lever och förstärker på det sättet hämning av leverns glukosproduktion. 
Metformin förbättrar också glukosupptag i muskulaturen. Har positiv 
påverkan på lipidmetabolism genom att sänka blodets halt av LDL-kolesterol, 
triglycerider och totalkolesterol. 

Sulfonureider Stimulerar betacellerna att producera mer insulin, vilket höjer den 
cirkulerande insulinkoncentrationen och sänker plasmaglukos. 

Meglitinider Stimulerar snabbt betacellernas frisättning av insulin, verkar snabbare än 
sulfonureider och har kortare halveringstid 

Alfa-
glukosidashämmare 

Hämmar nedbrytning av långkedjiga polysackarider i tarmen så att 
glukosupptaget från tarmen minskar. 

Glitazoner Ökar insulinkänsligheten genom att aktivera peroxisomproliferatoraktiverad 
receptor-γ (PPARγ).  

GLP-1 analoger  
(för injektion) 

Stimulerar betacellerna till ökad insulinproduktion vid högt blodsocker genom 
bindning till receptorer för glukagonlik peptid (GLP-1). 

DPP-4 hämmare Hämmar enzymet (DDP-4) som bryter ner GLP-1 som då kan stimulera 
betacellernas insulinfrisättning under längre tid. 

 

3.2.2 Insulin och insulinanaloger 

Vid diabetes typ 2 påbörjas insulinbehandling när kost- och tablettbehandling inte 
ger tillfredsställande effekt (3,9,14).  

Insulinstyrkan anges i enheter per milliliter (E/ml) och enligt internationell 
överenskommelse är standardkoncentration 100 E/ml (9).  Insulin utgörs antingen av 
humaninsulin eller insulinanaloger, i vilka en eller flera aminosyror är utbytta i 
insulinmolekylen (14). Humaninsulin är identiskt med mänskligt pankreasinsulin och 
framställs med hjälp av E. coli bakterier eller med hjälp av bagerijäst (15). Insulin är 
ett proteinhormon och kan inte tillföras peroralt eftersom de bryts ned i mag-
tarmkanalen (9). Insulinpreparaten indelas efter verkningsduration i kort-, medellång- 
och långverkande preparat, tabell IV (8,9). Insulin injiceras ofta i fettlagret som finns 
under huden (9). Lämpliga områden är magen, övre delen av skinkorna och låret 
(9,15) (figur 1). Alla typer av kortverkande insulin ges i bukväggens underhud, där 
insulin resorberas snabbt (9). Injektionsstället bör varieras inom injektionsområdet så 
att risken för lokala förändringar i fettväven minskas (lipodystrofi) (15). Dessutom 
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kan det vara ett kosmetiskt problem, speciellt på buken (14,15). Insulin ges också 
intravenöst vid akuta situationer såsom vid diabeteskoma (14) alternativt via 
peritonealdialysvätska. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Injektionställen för insulin (16). 

Insulinets fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper kan förändras vid 
förvaring och därför bör långtidsförvaring av insulin ske vid 2-8 ºC (8,9). I 
rumstemperatur (20-25 ºC) är hållbarheten en månad och en öppnad insulinflaska bör 
inte sparas längre än en månad på grund av föroreningsrisk (9) 

 

Tabell IV. Olika insulinsorter och deras effekt och duration (8,9,15). 

Insulin Börja verka 
(timmar) 

Maximal effekt 
(timmar) 

Verkningstid 
(timmar) 

Kortverkande humaninsulin 0,5 1-3 5-8 

Kortverkande insulinanalog 0,25 1 2-5 

Medellångverkande 
humaninsulin 
(NPH-insulin)   

1-3 4-10 24 

Långverkande insulinanalog  
Insulin glargin 
Insulin determir 

 
2,3 
1,5 

 
Ingen tydlig peak 
3-16 

 
24 
24 

Tvåfasinsulin 
Kombination humaninsulin/NPH 
Kombination insulinanalog/NPH 

 
0,5 
0,25 

 
2-12 
0,5-1,2 

 
24 
10-14 
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4. KOMPLIKATIONER VID DIABETES TYP 2 
 

4.1 Akuta komplikationer 

4.1.1 Hypoglykemi 

Hypoglykemi innebär att blodglukoshalten blivit för låg och är den allvarligaste 
behandlingskomplikationen vid diabetes (6,17). Djup och långdragen hypoglykemi 
kan orsaka permanenta hjärnskador och även leda till dödsfall på grund av 
hjärtarytmier (8,9).  

Anledning till hypoglykemi kan vara för hög dos av insulin eller tabletter, i 
kombination med för liten kolhydrattillförsel, för hög fysisk aktivitet, felaktig 
injektionsteknik eller injektionsområde eller ett stort alkoholintag (1,6,9). 
Hypoglykemi kan förekomma i olika svårighetsgrader allt från lättare 
(insulinkänning) till djup medvetslöshet (9,15). Symtom utvecklas snabbt med 
symptomliknande sympatikuspåslag som svettningar, takykardi, skakningar, blekhet, 
oro, irritabilitet, aggressivitet, talsvårighet och medvetslöshet (1,6). Insulinkänning 
förekommer när plasmaglukosen sjunkit till < 2,5 mmol/l, medan insulinkoma 
uppträder när blodets glukoshalt sjunker under 1-1,5 mmol/l (3,9). De flesta 
hypoglykemier kan behandlas genom extra intag av kolhydrater i form av sockerbitar, 
saft eller frukter (8,15). Om patienten är medvetslös tillförs 30-50 ml 30 % glukos 
intravenöst av sjukvårdpersonal, medan vid hemvård kan anhöriga injicera 1 mg 
glukagon intramuskulärt eller subkutant (8,9). 

 

4.1.2 Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS) 

HHS drabbar ofta äldre patienter med diabetes typ 2 och karakteriseras av höga P-
glukosvärden (>30 mmol/l) och hyperosmolaritet (7,9). Symtom som utvecklas kan 
vara uttalad törst, stora urinmängder, uttorkade slemhinnor, trötthet och nedsatt 
medvetandegrad (14,17). Infektioner, kardiovaskulär sjukdom (stroke, hjärtinfarkt, 
hjärtsvikt), njursjukdom samt läkemedel som bidrar till vätskeförlust (diuretika) är 
utlösande faktorer till HHS (8,9). Målet med behandling är att justera vätskeförluster 
inom ett dygn och därför bör vätsketillförsel ges samtidigt eller före insulintillförseln 
för att återställa vätskevolym i både blod och torra vävnader (3). 

 
 

 



1р 
 
 

4.2 Sena komplikationer 

4.2.1 Mikroangiopati 

Komplikationer beror framför allt på att diabetessjukdomen påverkar blodkärl och 
nerver negativt (6,17). Mikroangiopati utgör den gemensamma orsaken till skador som 
uppkommer i njurar, ögon och även nerver (9,18). Kärlskadan och blödningarna 
orsakas av ökning av mängden glukoproteiner i endotelcellernas membran, och 
förtjockat men skört basalmembran på grund av höga P-glukosnivåer (3,9). 

 

4.2.2 Retinopati  

De flesta människor med diabetes får efter många år små förändringar i ögats 
näthinna, s.k. simplex retinopati (8,17). Sådana förändringar (kärlutvidgningar och 
blödningar) behöver inte påverka synen men om tillståndet inte hindras kan blodkärl 
brista och ge den aggressiva formen proliferativ retinopati (18). Ett litet antal patienter 
drabbas av proliferativ retinopati som kännetecknas av att blodkärlen i näthinnan 
täpps till och cirkulationen försämras (1,6). Vissa områden får då för lite syre och 
signalerar till ögat att bilda nya skadliga blodkärl (18,19). De nybildade kärlen brister 
lätt, vilket orsakar blödningar in i glaskroppen (9,18) . Blödningarna skadar synen och 
orsakar även ärr som med tiden kan leda till en ökad risk för näthinneavlossning 
(1,18). Behandling med laserfotokoagulation har kraftigt förbättrat prognosen vid 
diabetesretinopati, eftersom behandlingen kan avlägsna ödem och reparera läckande 
blodkärl (3,18).  

 

4.2.3 Nefropati 

Skador i njurarna, nefropati, av olika svårighetsgrad uppträder hos cirka en tredjedel 
av dem som har haft diabetes under en lång tid (14,18). Nefropati är ungefär dubbelt så 
vanligt vid diabetes typ 2 som vid typ 1 (14,18). Nefropati kännetecknas morfologiskt 
av en förtjockning av basalmembranet i de glomerulära och tubulära cellerna samt en 
volymökning av vävnaden omkring de små arteriolerna (3,18,20). Detta leder till en 
minskning av kapillärlumen i glomeruli och minskad filtrationsyta (3,18). Tidiga 
tecken på diabetesnefropati är ökad proteinutsöndring i urinen (mikroalbuminuri) 
(6,19). En del patienter får också en måttlig blodtrycksökning, vilket anses bero på att 
de små blodkärlen i njurarna förtjockas (3,8).  För att förhindra blodtrycksstegring 
används vanligen ACE-hämmare och/eller ARB (angiotensin receptor blockare) 
(15,17,18). Dessutom är det mycket viktigt att skydda njurarna genom normalisering av 
blodglukosläget, kostbehandling, minskat saltintag och vid behov viktminskning (1). 
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4.2.4 Neuropati 

Neuropati innebär att delar av nervsystemet skadats och det är en ganska vanlig 
komplikation vid diabetes (1,9). Risken att drabbas av neuropati bestäms främst av 
grad av glukoskontroll och diabetesduration (18). Tillståndet karakteriseras av en 
förtjockning av basalmembranen i de små kapillärer som har till uppgift att försörja 
nerverna med blod (15,18). Neuropatier kan drabba både sensoriska, motoriska och 
autonoma nerver i fötter, fingrar, händer och det är vanligt att båda sidor engageras 
(18,19).  

När sensoriska nerver drabbas upplever patienten parestesier (stickningar, domningar, 
brännande känsla),  kuddkänska vid gång, hypersensibilitet eller känselnedsätning 
(6,9). Motoriska neuropatier engagerar ofta fotens småmuskler och medför att vissa 
musklers kontraktionsgrad ökar medan andra blir svagare (9,19). Detta leder i sin tur 
till att fotvalven planas ut och att tårna hamnar i en kloställning (6,9,20). 

Autonoma nervsystemet påverkas i mindre utsträckning av neuropati (14). Både 
sympatiska och parasympatiska nerver kan engageras (14,17). Autonom neuropati kan 
ge postural hypotension som i sin tur kan ge svimning ifall patienten reser sig häftigt 
(10). Mag-tarmkanalen påverkas också och symtom som tidig mättnadskänsla efter 
måltid, uppkördhet, reflux och gastropares (långvarig fördröjning av 
ventrikeltömning) ses (1,19). Hos män kan neuropatin tillsammans med 
blodkärlförändringar orsaka en nedsatt potens (nedsatt erektionsförmåga) (9,19).  

 

4.2.5 Makroangiopati 

Makroangiopati innebär aterosklerotiska förändringar i artärväggen och är den helt 
dominerande orsaken till dödsfall hos personer med diabetes (18). Dessa 
aterosklerotiska förändringar leder till ökad risk för att utveckla kranskärlsjukdom, 
stroke och perifer kärlsjukdom i benen (10). Diabetiker löper en 2-4 gånger högre risk 
att drabbas jämfört med icke-diabetiker (9,18). Vid samtidig njursjukdom (nefropati), 
och proteinuri är den aterosklerotiska kärlsjukdomen ännu mer hotande (1,6). Andra 
riskfaktorer som högt kolesterol och blodtryck samt rökning ökar risken ytterligare 
för kardiovaskulära komplikationer (6). Ateroskleros, även kallat åderförkalkning, är 
en sjukdom i kärlväggen hos stora och medelstora artärer (14,15). Glykosylering av 
lipoproteiner och andra proteiner förändrar kärlväggens ämnesomsättning och främjar 
utveckling av ateroskleros (17). Utveckling av ateroskleros sker långsammare om 
glukoshalten kan hållas på en normal nivå (14,18). För att motverka utveckling av 
ateroskleros är det nödvändigt att värdera alla risk faktorer och behandla dem (1,18). 
Rökstopp är mycket viktigt liksom livsstilförändring med ökad fysisk aktivitet (9). 
Vid högt blodtryck och hyperlipidemi tillämpas de behandlingsmål som anges i de 
nationella riktlinjerna (3,9).  
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5. METABOLA SYNDROMET 
 

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett antal metabola, fysiologiska och 
biokemiska, rubbningar som kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Tillståndet är kraftigt 
ökande i hela världen och är starkt kopplat till den epidemiska ökningen av övervikt 
och diabetes i kombination med fysisk inaktivitet (20,21). De ingående rubbningarna är 
insulinresistens, bukfetma, dyslipidemi och hypertoni, tabell V. Dessa återfinns ofta 
mer eller mindre uttalade hos riskindivider och medför sammantaget en ökad risk för 
hjärt-kärlsjukdomar och död (21). 

 

Tabell V. Faktorer relaterade till metabola syndromet (17,21). 

Centrala faktorer 
Insulinresistens 
Bukfetma 
Dyslipidemi 
Hypertoni 

Andra relaterade faktorer 
Mikroalbuminuri 
Sömnapné 
Hyperurikemi 
Rubbad koagulation/fibrinolysbalans 
Kronisk inflammation 
Endoteldysfunktion 
Kärlstyvhet 
Ökad sympatikustonus 

5.1 Insulinresistens 
 

Insulinresistens innebär att insulinberoende celler (muskel- och fettceller) har nedsatt 
känslighet för insulin, vilket leder till att glukosupptaget försvåras (7). Konsekvensen 
blir att bukspottkörtel insulinproducerande betaceller gradvis ökar insöndring av 
insulin till blodet (3,14). Då uppträder hyperinsulinemi (9,14). Blodets höga insulinhalt 
fungerar som en tillväxtfaktor för kärlväggens glatta muskelceller, vilket utvecklar 
ateroskleroprocessen och därmed ytterligare ökad risk för hypertoni (21,22). 
Insulinresistens har ett nära samband med övervikt och bukfetma (17). Överviktiga 
patienter med diabetes typ 2 har ofta uttalad insulinresistens och hyperinsulinemi 
(17,22). Cirka 80-90 % av patienter med diabetes typ 2 uppvisar insulinresistens (9).  
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5.2 Fetma 
 

Fetma är en vanlig folksjukdom som utgör ett stort problem i hela västvärlden (7,9). I 
Sverige förekommer fetma hos 14 % (lika vanligt hos bägge könen) (9,21). Enligt 
aktuell statistik från WHO finns i Europa högsta frekvensen av fetma i 
Storbritannien, Grekland, Bosnien och Kroatien (där fetma finns hos 23 % av 
befolkning) (8,9). Fetma uppkommer när intaget av energi överstiger förbrukning 
(7,17). Orsaken till fetma kan till exempel vara livsstil, miljö och ärftlighet (17,22). 
Ärftliga faktorer styr kroppstillväxten vilket har en betydande roll för utveckling av 
fetma hos barn och ungdomar (7,22). Senare i livet blir omgivningsfaktorer mer 
betydelsefulla (22). Fetma belastar och anstränger kroppen vilket medför en ökad risk 
för att utveckla andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2, 
sömnapné och belastningsskador i lederna (7,9,17). För att identifiera fetma och 
övervikt används vanligen BMI (body mass index) som anger kvoten mellan vikt och 
längd i meter i kvadrat (kg/m2), tabell VI (9). 

 

Tabell VI. Definitioner av fetma (enl. WHO) (9). 

Klassifikation BMI (kg/m2) 
Undervikt <18,5 

Normalvikt 18,5-24,9 
Övervikt 25-29,9 

Fetma 30-34,9 
Svår fetma 35-39,9 

Extrem fetma >40 
 

 

5.3 Dyslipidemi 
 

Dyslipidemi eller hyperlipidemi är ett samlingsbegrepp för olika blodfettrubbningar 
(17,19). Förhöjda triglycerider i kombination med lågt HDL-kolesterol är vanligt vid 
insulinresistens och är två av de kriterier som ingår i metabola syndromet (8,21). 
Lipidrubbning är inte bara kopplad till insulinresistens utan även till defekter i det 
fibrinolytiska systemet och en ökad risk för tromboembolisk sjukdom (14,17). Vid 
bedömning av lipidvärden måste hänsyn tas till såväl kön som ålder samt vilken 
riskgrupp patienten tillhör (21,22). Män har vanligen något högre kolesterolvärden än 
kvinnor, tabell VII (21,22). Den icke-farmakologiska behandlingen baseras på 
kostråd, motion, rökstopp samt råd om alkoholkonsumtion (17,21). Måttlig 
konsumtion av alkohol (motsvarande 1-2 glas vin/dag) kan ha gynnsamma effekter 
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på HDL-kolesterolnivån med något lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än bland 
individer med överkonsumtion av alkohol där hjärt-kärlrisken däremot ökar (6,7,17) 

 

Tabell VII. Plasmalipidvärden (7,8,9). 

Lipider Önskvärt värde 

Total kolesterol <4,5 mmol/l 
LDL-kolesterol <2,5 mmol/l 

HDL-kolesterol (män) >1,0 mmol/l 
HDL-kolesterol (kvinnor) >1,3 mmol/l 

Triglycerider <1,7 mmol/l 
 

 

5.4 Hypertoni 
 

Hypertoni är ett vanligt sjukdomstillstånd som innebär att kroppens blodtryck är för 
högt >140/90 mmHg, (> 130/80 för diabetiker) (8,24,25). Högt blodtryck kan leda till 
skador på endotelet och leda till att åderförfettningen ökar, vilket gör blodkärlens 
väggar hårdare och mindre elastiska (3,8,). Det försämrar hjärtats pumparbete och kan 
vara allvarligt om det inte behandlas (8,9). Högt blodtryck ökar risken för stroke, 
hjärtinfarkt, hjärtsvikt samt njursvikt och ger försämrad blodcirkulation i benen och 
njursvikt (3,7,24). I Sverige har ca 1,8 miljoner människor hypertoni, d.v.s. ca 27 % av 
den vuxna befolkningen (8,25). Risken att utveckla hypertoni ökar med stigande ålder 
och är lika vanlig bland män och kvinnor (7,17). Hypertoni är ungefär dubbelt så 
vanligt hos patienter med diabetes jämfört med patienter utan sjukdomen. Dessutom 
kan upp till 75 % av hjärt-kärlsjukligheten i diabetes bero på högt blodtryck, vilket 
resulterat i rekommendationer för en mer aggressiv behandling (26). 

 Högt blodtryck kan vara en konsekvens av många faktorer såsom, ålder, kön och 
ärftliga anlag, kost, alkohol och tobak (3,9). Vid lätt till medelsvår hypertoni kan 
patienten vara ovetande om sin sjukdom (3,17). Vid högt blodtryck kan patienten 
märka det i form av huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående (3,17). De fem 
vanligaste grupperna av blodtrycksmediciner är: ACE-hämmare, 
kalciumantagonister, diuretika, betablockerare och ARB (7,9). 
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6. ACE-HÄMMARE 
 

6.1 Mekanism 
 

ACE-hämmare är förstahandsmedel vid hyperton och samtidigt hjärtsvikt, diabetes 
samt vissa njursjukdomar (9,25). ACE-hämmare minskar omvandling av 
angiotensin I till angiotensin II och sänker därigenom blodtrycket (3,7). Hormoner 
som samverkar med varandra för att höja blodtrycket på olika sätt och som har en 
viktig roll i reglering av blodtrycket är angiotensin II och aldosteron (3,25). 
Angiotensin II bildas från angiotensin I med hjälp av enzymet ACE (3,7). Denna 
reaktion startas av renin som produceras av njurarna (10). Angiotensin II ökar 
blodtrycket dels genom en kraftig kärlsammandragande effekt och dels genom att 
öka frisättning av aldosteron, som i sin tur påverkar njurarna så att mindre salt och 
vatten utsöndras (25). ACE-hämmare utövar sin effekt genom att blockera enzymet 
ACE (7,17). Eftersom mindre angiotensin II då bildas, vidgas blodkärlen och det 
perifera motståndet minskar (3,7). Samtidigt minskar mängden aldosteron, varvid 
mer salt och vatten utsöndras via njurarna och blodtrycket sjunker (17). 

Parallellt påverkas även bildning av bradykinin, ett ämne med kärlvidgande effekt 
och sammandragande effekt på bronkerna (7,25). Den hämmade nedbrytningen av 
bradykin anses förklara varför det är vanligt med rethosta hos patienter som 
använder ACE-hämmare. Normalt bryts bradykinin ner av enzymet ACE (25). Då 
ACE-hämmare ges sker således en vidgning av blodkärlen vilket också bidrar till 
den blodtryckssänkande effekten (7,25). (Figur 2) 

 

 
Figur 2. ACE-hämmares verkningsmekanismer (10). 
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6.2 Interaktioner och biverkningar 

Den blodtryckssänkande effekten av ACE-hämmare motverkas av samtidigt intag av 
NSAID-preparat (25). Därutöver finns risk för försämring av njurfunktionen och om 
det vill sig illa en njurinsufficiens om patienten redan har försämrad njurfunktion 
(25). Kombination av ACE-hämmare och NSAID sker i praktiken, men bör endast 
ske efter eventuell dosjustering av preparaten (25).  

ACE-hämmare är ett förstahandsmedel vid behandling av hypertoni hos diabetiker 
(17) . Men samtidig behandling med antidiabetika som t.ex. insuliner, metformin och 
sulfonureider kan leda till förstärkt hypoglykemisk effekt med risk att personer 
drabbas av hypoglykemi (9,17). Blodsockernivåerna måste därför kontrolleras både 
vid insättning och utsättning av ACE-hämmare hos en diabetiker (17).  

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter (8). En del upplever biverkningar, andra inte 
(8). Hosta är en relativ vanlig biverkan av ACE-hämmare och ses hos10-15 % av 
användarna (7,17,25). Sannolikt beror hostan på ansamling av bradykinin och liknande 
substanser i lungorna (7,17). I många fall försvinner hostan efter användning av 
läkemedlet i några månader (25). ACE-hämmare ökar risken för yrsel vid en kraftig 
sänkning av blodtrycket (9). Risken för blodtrycksfall är störst i början av 
behandlingen (8,9). Dessutom kan risken för syncope öka om personen samtidigt 
blivit uttorkad och förlorat mycket salt och vatten t.ex. vid diarré, kräkningar eller 
saltfattig kost (8,9). I sådana situationer kan ett uppehåll med ACE-hämmare behöva 
göras under ett par dagar (8,9). Vissa personer som använder medicinen kan få ont i 
huvudet eller utslag på huden (25). En ovanlig biverkning av ACE-hämmare som kan 
uppstå i början av behandlingen är så kallat angioödem (hudförändringar) som också 
kan uppträda efter flera år (7).  
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6.3 Användning av medel som påverkar RAAS bland 
medikamentellt behandlade diabetiker 
 

Tabell VIII anger användning av ACE-hämmare och A II- antagonister som påverkar 
RAAS (renin-angiotensin-aldosteron-systemet). 

Tabell VIII. Användning av ACE-hämmare i Sverige år 2012 (27). 
 

 Anv. av diabetesmedel (A10) Samtidigt anv. av C09 A+B % som anv. C09 

Ålder Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinnor Män Total 

0-4 150 152 302    0 % 0 % 0 % 

5-14 1850 2033 3838 3 2 5 0 % 0 % 0 % 

15-44 17485 20749 38234 1752 3477 5229 10 % 17 % 14 % 

45-64 46982 77985 124967 15782 32935 48717 34 % 42 % 39 % 

65-74 44231 67304 111535 17018 31788 48806 38 % 47 % 44 % 

75+ 55310 50394 105704 21190 23037 44227 38 % 46 % 42 % 

Totalsumma 165963 218617 384580 55745 91239 14984 34 % 42 % 38 % 

 

Tabellen visar att år 2012 behandlades 385 580 personer med diabetesläkemedel i 
Sverige. 38 % av antalet personer som använder diabetesläkemedel har också hämtat 
ut läkemedel från ATC-kod C09A och/eller från ATC-kod C09B (ACE-hämmare 
eller A II - antagonister). En större andel av männen (42 %) använder dessa 
läkemedel än kvinnor (34 %) 

7. SYFTE 
 

Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av publicerade kliniska prövningar 
och metaanalyser undersöka effekt av ACE-hämmare på incidens av hjärt-
kärlsjukdom och mortalitet hos diabetiker typ 2 samt av diabetes hos 
hypertonipatienter. 
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8. MATERIAL OCH METODER  
 

Examensarbetet är en litteraturstudie. För att besvara frågeställningen söktes 
information i databaser och i den existerande litteraturen på universitetsbiblioteket, 
landstingsbiblioteket och stadsbiblioteket i Kalmar.   

Inkluderade studier är randomiserade kontrollerade kliniska studier (RCT) som 
jämför behandling mellan ACE-hämmare och placebo alternativt andra 
antihypertensiva läkemedel. I studierna följdes patienterna under minst 12 månader 
och de skulle vara män och kvinnor i åldrarna 18-85 år. 

Alla studier söktes i PubMed. Sökorden som användes var: (Diabetes mellitus AND 
ACE Inhibitors AND Mortality), (Diabetes mellitus AND ACE-inhibitors AND 
Morbidity), (Effects of ramipril on cardiovascular AND Diabetes mellitus AND 
Morbidity) och (ACE-inhibitors AND cardiovascular morbidity AND mortality in 
hypertensive diabetic patients). Nyckelord såsom renin –angiotensin system 
inhibition, ramipril, diabetes mellitus, renal disease samt hypertension och 
cardiovascular diseases ingick också. Sökningen var begränsad till studier publicerade 
och skrivna på engelska och utan tidsbegräsning. De skulle vara utförda på människa. 
Information om läkemedels användning erhölls av socialstyrelsen. Databassökningen 
efter artiklarna redovisas i tabell IX. 

 

 

Tabell IX. Redovisning av databassökning 

PubMed-Sökord Antal  
träffar 

Utvalda  
artiklar 

Diabetes mellitus AND ACE inhibitors AND Morbidity 42 2 

Diabetes mellitus AND ACE inhibitors AND Mortality 29 1 

Effects of ramipril on cardiovascular AND Diabetes mellitus AND 
Morbidity 

25 2  

ACE inhibitors AND cardiovascular morbidity AND mortality  in 
hypertensive diabetic patients 

67 2 

 

Studierna har granskats och bedömts med hjälp av Jadads poängsystem, tabell X, för 
att avgöra om de uppfyller kriterierna för integration och kvaliteten av sökta artiklar. 
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Tabell X. Kvalitetsbedömning av randomiserade kontrollerande kliniska prövningar 
(23). 

Jadads systempoäng 
 
1. Beskrevs undersökning som randomiserad?  
2. Beskrevs undersökning som dubbelblind?  
3. Fanns redogörelser för deltagare som utgått ur undersökningen?  
 
 
Varje ”ja” på ovan frågor ges 1 poäng och 0 poäng ges för varje ”nej” 
1 poäng ges om randomiseringen, och 1 poäng om maskering genomförts korrekt 
1 poäng dras bort om randomiseringen respektive maskering inte genomförande korrekt. 
 
 
Antalet poäng kan variera mellan (0-5) 
Om summan < 3 poäng, då anses studien ha låg kvalitet 
 

9. RESULTAT 

  
Tabell XI sammanfattar design, syfte, behandling och resultat av utvalda artiklar. 

 

Tabell XI. Sammanfattning av utvalda artiklar. 

Studie 1 

Effects of ramipril on 
cardiovascular and 
microvascular 
outcomes in people 
with diabetes mellitus: 
results of the HOPE 
study and MICRO-
HOPE substudy (28) 

Studiedesign En RCT studie på 3 755 patienter med diabetes 
typ 2 som var ≥55 år och hade sedan tidigare haft 
hjärt-kärlsjukdom (kranskärlssjukdom, stroke 
eller perifer vaskulär sjukdom) eller diabetes plus 
åtminstone en annan kardiovaskulär riskfaktor 
(hypertoni, dyslipidemi, cigarettrökning eller 
mikroalbuminuri). Studien genomfördes under 
4,5 år. 

Syfte Syftet med denna studie var att utvärdera om 
ACE-hämmaren ramipril minskar risken för hjärt- 
och njursjukdomar.  

Behandling (10 mg) ramipril eller placebo gavs på kvällen 
tillsammans med 400 IU vitamin E eller placebo. 

Resultat Ramipril minskade risken för hjärtinfarkt 
(ARR=2,7 %) stroke (ARR=1,9 %), 
kardiovaskulär dödlighet(ARR=3,5 %) och total 
mortalitet (p=0,004)(ARR=3,2 och NNT=31) 
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Studie 2 
Enalapril reduces the 
incidence of diabetes 
in patients with 
chronic heart failure: 
Insight from the 
studies of left 
ventricular 
dysfunction (SOLVD) 
(29) 

Studiedesign 291 patienter (ej diabetiker) med systolisk 
vänsterkammardysfunktion ingick i studien, 153 
randomiserades till enalapril och 138 till placebo. 
Exklusionskriterier var ålder> 80 år, instabil 
angina pectoris, hjärtinfarkt under föregående 
månad, svår lungsjukdom, nedsatt njurfunktion 
och intolerans mot ACE-hämmare. Studien 
uppföljdes under 3,4 år. 

Syfte Syftet med den här studien var att utvärdera 
effekten av ACE-hämmaren enalapril på 
incidensen av diabetes. 

Behandling Enalapril (5- 20 mg/dag) alternativt placebo. 

Resultat 40/291 patienter utvecklade diabetes under 
uppföljningen, 9/153 (5,9 %) i enalaprilgruppen 
och 31/138 (22,4 %) i placebogruppen (p 
<0,0001). ARR= 16,5% och NNT=6 
Enalapril minskar signifikant incidensen av 
diabetes hos patienter med 
vänsterkammardysfunktion. 

Studie 3 

Preventing left 
ventricular 
hypertrophy by ACE 
inhibition in 
hypertensive patients 
with type 2 diabetes: a 
prespecified analysis 
of the Bergamo 
Nephrologic Diabetes 
Complications Trial 
(BENEDICT) (30) 
 

Studiedesign 799 hypertensiva patienter med typ 2-diabetes 
och utan en EKG- verifierad vänsterkammare 
hypertrofi (LVH) ingick i studien. 423 fick ACE-
hämmare och 376 alternativ antihypertensiv 
behandling. Median uppföljning var 36 månader. 

Syfte Syftet med studien var att jämföra effekten av 
ACE-hämmare med icke-ACE-hämmare på 
förekomst av vänsterkammarhypertrofi 

Behandling  ACE-hämmare trandolapril (2 mg/dag) alternativ 
behandling var blodtrycksmedicin av icke-ACE-
hämmare typ. 

Resultat 
 

44 patienter (5,5 %) utvecklade LVH, 13 (3,1 %) 
som fick ACE och 31 (8,2 %) som fick alternativ 
behandling (P = 0,0012). Patienter med hypertoni 
och typ 2-diabetes som fick trandolapril hade en 
signifikant lägre incidens av EKG- verifierad 
LVH. ARR= 5,1 %, NNT=20 

Studie 4 

Reduced 
cardiovascular 
morbidity and 
mortality in 
hypertensive diabetic 
patients on first-line 
therapy with an ACE 
inhibitor compared 
with a diuretic/β-

Studiedesign I denna s.k. CAPPP-studie, en prospektiv RCT-
studie, följdes 572 diabetiker under 6,1 år. 
Patienterna var i åldrarna 25-66 år med ett 
diastoliskt blodtryck ≥ 100. De randomiserades 
till att få antingen kaptopril eller konventionell 
antihypertensiv behandling (diuretika och/eller β-
blockerare) 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera effekt av 
ACE-hämmare på kardiovaskulär morbiditet och 
mortalitet hos hypertensiva diabetiker. 
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blocker-based 
treatment regimen 
(31) 

Behandling kaptopril- gruppen randomiserades till behandling 
med 100 mg x 1-2. I den konventionellt 
behandlade gruppen, användes en optimal dos av 
β-blockad eller diuretika. 

Resultat 
 

Hos patienter med diabetes, var incidensen av den 
primära effektvariabeln fatal och icke-fatal 
hjärtinfarkt, stroke eller annan kardiovaskulär 
dödlighet, betydligt lägre i kaptopril än i den 
konventionella behandlings- gruppen (RR = 0,59, 
p = 0,018 ). NNT=16. 
Den sekundära effektvariabeln visade att totala 
dödligheten var lägre i kaptopril- än i den 
konventionellt behandlade gruppen (RR = 0,54; 
p= 0,034) 

Studie 5 

Ramipril-based versus 
diuretic-based 
antihypertensive 
primary treatment in 
patients with pre-
diabetes (ADaPT) 
study (32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedesign I en öppen, prospektiv, icke-randomiserad studie 
inkluderades 2 011 patienter inkluderades 
(medelålder 69,1 ± 10,3 år). 1 507 patienter 
ingick i per-protokoll analys (1029 fick ramipril, 
478 fick urindrivande grupp). 
Inklusionskriterierna var ålder ≥ 45 år, systoliskt 
blodtryck ≥ 140, fasteglukos (IFG) nivå 110 -125 
mg/dl i venös plasma under de senaste sex 
månaderna. Patienter följdes under 4 år. 

Syfte Syftet med studien var att dokumentera den första 
manifestationen av diabetes typ 2 i någon av 
grupperna. 

 
Behandling Grupp 1 fick ramipril antingen som monoterapi 

eller i kombination med felodipin eller någon 
annan kalciumflödeshämmare. Grupp 2 fick ett 
diuretikum tillsammans med eller utan en 
betablockerare. 

Resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Primärt effektmått: incidens av diabetes typ 2 var 
högre i den diuretiska än i ramipril-gruppen under 
år 1 till 4. Ramipril var signifikant bättre efter 3 
års behandling(24,3 % mot 29,0 %, Δ 4,7 %, p 
<0,05). Efter 4 års behandling fanns det ingen 
signifikant skillnad (31,9 vs 35,4%, Δ 3,5 %) 
NNT=29.  

Sekundärt effektmått: total mortalitet (2,0 % med 
ramipril jämfört 2,9 % med diuretika). 
Kardiovaskulära händelser minskade med 
ramipril jämfört med diuretika (p = 0,033) 

Studie 6 
Therapeutic benefits 
of ACE inhibitors and 
other antihypertensive 
drugs in patients with 

Studiedesign Metaanalys av randomiserade kontrollerade 
studier som inkluderade patienter med typ 2-
diabetes och högt blodtryck. 4 studier 
inkluderades. (ABCD) studie (n = 470) jämfört 
enalapril med nisoldipin, (CAPPP) (n = 572) 
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typ 2 diabetes (33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jämfört kaptopril med diuretika eller 
betablockerare, (FACET) (n = 380) jämfört 
fosinopril med amlodipin och (UKPDS) (n = 758) 
jämfört kaptopril med atenolol. Uppföljning var ≥ 
2 år 

Syfte Syftet med studien var att bedöma om ACE-
hämmare är en överlägsen behandling för att 
förebygga kardiovaskulära händelser hos 
patienter med högt blodtryck och diabetes typ 2. 

Behandling I (ABCD) studien jämfördes enalapril (5-40 mg/ 
dag) med nisoldipin (10-60 mg/ dag), i (CAPPP) 
studien jämfördes kaptopril (50 mg) en eller två 
gånger dagligen med (50-100mg/ dag) atnolol 
eller metoprolol, (25 mg/ dag) hydroklorotiazid 
eller (2,5 mg/ dag) bendrofluazid, i (FACET) 
studien jämfördes fosinopril (20 mg7 dag)med 
amlodipin (10 mg/dag) och i (UKPDS) jämfördes 
kaptopril (25-50 mg) två gånger dagligen med 
atenolol (50-100 mg/ dag). 

Resultat 
 

 De första tre studierna visade en statistisk 
signifikant fördel för ACE-hämmare jämfört med 
andra behandlingar när det gäller akut hjärtinfarkt 
(63 % minskning, p <0,001), kardiovaskulära 
händelser (51 % minskning, p <0,001), och totalt 
dödlighet(62 % minskning, p = 0,010). Den fjärde 
studien (UKPDS) visade ingen signifikant 
minskning. 

Studie 7 

Effects of an 
angiotensin-
converting-enzyme 
inhibitor, ramipril, on 
cardiovascular events 
in high-risk patients 
(34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedesign Totalt 9 297 högriskpatienter ingick i studien. De 
var (≥ 55 år), hade tecken på kärlsjukdom eller 
diabetes plus en annan kardiovaskulär riskfaktor 
och de som inte var kända för att ha en låg 
ejektionsfraktion eller hjärtsvikt randomiserades 
till ramipril (4 645)eller placebo (4 652) under i 
genomsnitt fem år. Det primära effektmåttet var 
sammansatt av hjärtinfarkt, stroke eller död i 
kardiovaskulära orsaker. Det sekundära 
effektmåttet var död oavsett orsak. 

Syfte Syftet med studien var att bedömda vilken roll 
ACE-hämmare, ramipril, har hos patienter som 
hade hög risk att drabbas av kardiovaskulära 
händelser, men som inte hade 
vänsterkammardysfunktion eller hjärtsvikt. 

Behandling ramipril (10 mg/ dag) peroralt eller placebo 

Resultat 
 

651 patienter i ramiprilgruppen (14,0 %) nådde 
den primära utfallsvariabeln, jämfört med 826 
patienter som fick placebo (17,8 %)(p <0,001). 
Behandling med ramipril minskade dödlighet i 
hjärtorsaker (6,1 %, att jämföra med 8,1 % i 
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placebogruppen) (p <0,001) NNT=50. 

Sekundära effektmåttet: Risken för död oavsett 
orsak reducerades också signifikant av 
behandling med ramipril (10,4 % jämfört med 
12,2 %) (p = 0,005). NNT=55 

Komplikationer i samband med diabetes 
minskade med ramiprilbehandling jämfört med 
placebo (6,4 % jämfört med 7,6 %)( p = 0,03).  

 

 

9.1 Studie 1 
 

Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people 
with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy 
(28) 

Syfte  

Syftet med denna studie var att utreda om ACE-hämmare (ramipril) minskar risk för 
hjärt- och njursjukdomar. 
 
 
Studiedesign  

Studien hade en två-till-två faktoriell design med randomisering av deltagare till 10 
mg ramipril eller placebo x 1 på kvällen tillsammans med 400 IE vitamin E eller 
placebo dagligen. 3 755 diabetespatienter (≥55 år) inkluderades i studien. Patienter 
följdes under 4,5 år. Undersökningen genomfördes i 19 länder i Nord-och 
Sydamerika samt i Europa. Det kombinerade primära effektmåttet var utvecklingen 
av hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. Det Sekundära effektmåttet var total 
dödlighet, eller instabil angina, hjärtrevaskularisering, eller utveckling av öppen 
nefropati.  
 
 
Inklusionskriterier 

Patienter som inkluderades hade en historia av hjärt-kärlsjukdom 
(kranskärlssjukdom, stroke eller perifer vaskulär sjukdom) eller diabetes plus 
åtminstone en annan kardiovaskulär riskfaktor (hypertoni, dyslipidemi, 
cigarettrrökning eller mikroalbuminuri).  
 

 

Exklusionskriterier 

Viktiga exklusionskriteier var etablerad diabetesnefropati, andra svåra 
njursjukdomar, hyperkalemi, lågt ejektionsfraktion (<0,4), okontrollerad hypertoni, 
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hjärtinfarkt eller stroke som inträffat nyligen (< 4 veckor) och överkänslighet mot 
vitamin E eller ACE-hämmare. 
 
Resultat 

Ramipril minskade risken för ett kombinerat primärt utfall med 25 % (p = 0,0004), 
hjärtinfarkt med 22 %, stroke med 33 %, kardiovaskulär död med 37 %, total 
mortalitet med 24 %, revaskularisering med 17 %, och öppen nefropati med 24 % (p 
= 0,027). Blodtrycket minskade något mer bland deltagarna som fick ramipril än 
bland dem som fick placebo. I slutet av studien hade det systoliska blodtrycket 
sjunkit med 1,92 mm Hg i ramiprilgruppen och stigit med 0,55 mm Hg i placebo (p = 
0,0002), diastoliskt blodtryck hade sjunkit med 3,30 mm Hg och 2,30 mm Hg i 
ramipril respektive placebogruppen 
 
 
 
Tabell XII. Utfall för ramipril och placebo grupp.  

Utfall Ramipril 
(n=1 808) 

Placebo 
(n=1 769) 

ARR NNT 

Hjärtinfarkt 185 (10,2 %)   229 (12,9 %) 2,7 % 37 
Stroke 76 (4,2 %) 108 (6,1 %) 1,9 % 53 
Kardiovaskulär dödlighet 112 (6.2 %) 172 (9,7 %) 3,5 % 29 
Total mortalitet 196 (10,8 %) 248 (14,0 %) 3,2 % 31 
 

 

 

9.2 Studie 2     
 

Enalapril reduces the incidence of diabetes in patients with chronic heart 
failure: Insight from the studies of left ventricular dysfunction (SOLVD) (29) 

 

Syfte  

Syftet med den här studien var att undersöka om enalapril kan minska utveckling av 
diabetes hos patienter med vänsterkammardysfunktion. 
 
 

Studiedesign  
291 patienter (utan en historia av diabetes) från Montreal Heart Institute, som 
randomiserades i SOLVD studierna ingick i denna studie. 153 randomiserades till (5-
20 mg/dag) enalapril och 138 till placebo. SOLVD var en multicenter, dubbelblind, 
randomiserad, placebokontrollerad studie. 
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Inklusionskriterier 

Patienter utan historia av diabetes inkluderades. 
 

Exklusionskriterier 

Exlusionskriterier var ålder> 80 år, instabil angina pectoris, hjärtinfarkt under 
föregående månad, svår lungsjukdom, nedsatt njurfunktion och intolerans mot ACE-
hämmare 
 

 

Resultat 

40 patienter utvecklade diabetes under uppföljningen, 9 (5,9 %) i enalaprilgruppen 
och 31 (22,4 %) i placebogruppen (P <0,0001) vilket motsvarar en absolut risk 
reduktion på 16,5% och NNT=6. Enalapril minskar signifikant incidensen av 
diabetes hos patienter med vänsterkammardysfunktion (p<0,0001).  

Effekt av enalapril undersöktes också i en undergrupp av patienter som är kända för 
att vara hög risk för diabetes, det vill säga de med nedsatt fasteglukos (FPG). Endast 
1/55 patienter utvecklade diabetes i enalaprilgruppen jämfört med 12/55 patienter i 
placebogruppen, vilket motsvarar en absolut riskreduktion på 45 % och NNT=22 

 

 

 

9.3 Studie 3 
 

Preventing left ventricular hypertrophy by ACE inhibition in hypertensive 
patients with type 2 diabetes: a prespecified analysis of the Bergamo 
Nephrologic Diabetes Complications Trial (BENEDICT) (30) 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av ACE-hämmare med en icke-ACE-
hämmare på förekomst av vänsterkammarhypertrofi (LVH) hos patienter med 
hypertoni och diabetes typ, tabell XIII. 
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Studiedesign 

Studien jämförde förekomst av EKG-verifierad LVH hos hypertensiva patienter med 
typ 2-diabetes. Patienterna randomiserades till minst 3 års blind ACE-hämmare 
(trandolapril) (2 mg/dag) eller alternativ antihypertensiv behandling. 799 
hypertensiva patienter med typ 2-diabetes och utan en EKG- verifierad LVH ingick i 
studien. 423 fick ACE-hämmare och 376 fick inte ACE-hämmare. 

 

Tabell XIII. Information om patienter som inkluderades. 

 Totalt ACE hämmare Icke ACE hämmare 

n 799 423 376 

Ålder 61,6 ± 8,0 61,5 ± 7,8 61,7 ± 8,2 

Antal män 443 238 205 

BMI (kg/m2) 29,1 ± 4,8 29,2 ± 5,1 29,1 ± 4,6 

Glukos(mg/dl) 160,4 ± 45,7 159,1 ± 45,6 161,9 ± 45,9 

Systoliskt blodtryck (mmHg) 150,4 ± 14,0 150,0 ± 14,0 150,9 ± 14,0 

Diastoliskt blodtryck (mmHg) 87,6 ± 7,5 87,5 ± 8,0 87,8 ± 7,0 

 

Resultat 

Av 799 patienter utvecklade 44 patienter (5,5 %) LVH, 13 av 423 (3,1 %) som fick 
ACE hämmare och 31 av 376 (8,2 %) som inte fick ACE-hämmare. (HR) [95 % CI] 
för EKG-LVH var 0,34 [0,18–0,65], (P = 0,0012). Patienter med hypertoni och typ 2-
diabetes som fick trandolapril hade en signifikant lägre incidens av EKG-verifierad 
LVH (ARR= 5,1 %, NNT=20). 
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9.4 Studie 4 
 

Reduced cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive diabetic 
patients on first-line therapy with an ACE inhibitor compared with a diuretic/β-
blocker-based treatment regimen (31) 

 

 
Syfte  

 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera effekt av ACE-hämmaren kaptopril på 
kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos hypertensiva diabetiker. 
 

Studiedesign 

Captopril Prevention Project, CAPPP, genomfördes vid 536 vårdcentraler i Sverige 
och Finland. Bland de 10 985 patienter i CAPPP studien hade 572 patienter med 
diabetes. Dessa inkluderades i en subgrupps analys där 309 patienter randomiserades 
till kaptopril gruppen och 263 patienter randomiserades till konventionell terapi som 
utgjordes av diuretika och/eller en β-blockerare. Patienter som var i åldrarna 25-66 år 
och som hade ett diastoliskt blodtryck ≥ 100 mmHg inkluderades. 

 

Resultat 

Hos patienter med diabetes var incidensen av den primära effektvariabeln, fatal och 
icke-fatal hjärtinfarkt och stroke samt andra kardiovaskulära dödsfall, betydligt lägre 
i kaptoprilgruppen (35 av 309) än i gruppen med konventionell behandling(46 av 
263) (RR = 0,59, p= 0,018; ARR=6 % och NNT=16). 

När händelserna som utgör primära effektmått analyserades separat, erhölls följande 
resultat: kardiovaskulär mortalitet, definierad som dödlig stroke och hjärtinfarkt, 
plötslig död och annan kardiovaskulär död, tenderade att vara lägre i kaptopril 
gruppen (RR = 0,48, p = 0,084), stroke skiljer inte mellan studiegrupperna (RR = 
1,02; p= 0,959), fatal och icke-fatal hjärtinfarkt var märkbart mindre frekventa i 
kaptoprilgruppen jämfört med dem som fick konventionell behandling (RR = 0,34, p 
= 0,002), tabell XIV. 
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Tabell XIV. Utfall för kaptopril och konventionell behandlingsgrupp. 

 Kaptopril Konventionell ARR NNT 

Primär slutpunkt 35 46 6 % 16 

Dödlig hjärtinfarkt 4 8 1,7 % 59 

Dödlig stroke 2 3 0,5 % 200 

Annan kardiovaskulär 
dödlighet 

1 3 0,8 % 125 

 

Analys av sekundära outcomes visade att den totala dödligheten var lägre hos dem 
som behandlats med kaptopril än hos dem med konventionell behandling (RR = 
0,54; p= 0,034). 

 

 

9.5 Studie 5 
 

Ramipril-based versus diuretic-based antihypertensive primary treatment in 
patients with pre-diabetes (ADaPT) study (32) 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att dokumentera den första manifestationen av diabetes typ 2 i 
ramipril gruppen och den grupp som fick urindrivande läkemedel 
 
 

Studiedesign 

Adapt var en öppen, prospektiv, icke-randomiserad studie. Totalt inkluderades 2011 
patienter (medelålder 69,1 ± 10,3 år). 1507 patienter var tillgängliga för pre-protokoll 
analys (1029 fick ramipril, 478 fick urindrivande läkemedel). Grupp 1 fick ramipril 
antingen som monoterapi eller i kombination med felodipin eller någon annan 
kalciumflödeshämmare. Grupp 2 fick diuretikum med eller utan betablockerare. 
Studien följdes upp under 4 år. 
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Inklusionskriterier 

För att inkluderas i studien skulle följande kriterier gälla: ålder ≥ 45 år, systoliskt 
blodtryck ≥ 140, fasteglukos 110 -125 mg/dl i venös plasma och HbA1c på 6-6,5 % 
under de senaste sex månaderna.  

Exklusionskriterier 

Patienter med diabetes eller med antidiabetisk läkemedelsbehandling exkluderades 
liksom patienter med hjärtsvikt, kronisk njurinsufficiens, tidigare hjärtinfarkt, stroke, 
drog- eller alkoholmissbruk.  

 

Resultat 

Primärt effektmått: incidens av diabetes typ 2 var högre i den diuretiska än i 
ramiprilgruppen under åren 1 till 4. Ramipril var signifikant bättre efter 3 års 
behandling (24,3 % mot 29,0 %, Δ 4,7 %, p <0,05) (NNT=21). 

Efter 4 års behandling fanns det ingen signifikant skillnad (31,9 vs 35,4%, Δ 3,5 %) 
vilket kan bero på att 57,7 % av patienterna av olika anledningar inte genomförde 
studien fullt ut mellan år 3 och 4 (NNT=29).  

Ett sekundärt effektmått var total mortalitet vilken var 2,0 % hos patienter som 
behandlades med ramipril jämfört med 2,9 % hos dem som behandlades med 
diuretika (NNT= 111). Kardiovaskulära händelser minskade med ramipril jämfört 
med diuretika (p = 0,033) 

 

 

 

9.6 Studie 6 
 

Therapeutic benefits of ACE inhibitors and other antihypertensive drugs in 
patients with typ 2 diabetes (33) 

 

 Syfte  

 

Syftet med denna studie var att bedöma om ACE-hämmare är en överlägsen 
behandling för att förebygga kardiovaskulära händelser hos patienter med högt 
blodtryck och diabetes typ 2. 
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Studiedesign 

Denna studie är en metaanalys av fyra randomiserade kontrollerade studier som 
inkluderade patienter med typ 2-diabetes och högt blodtryck. Studierna identifierades 
genom sökningar i PubMed med hjälp av följande nyckelord: "Klinisk prövning", 
"ACE-hämmare", "diabetes" och "hypertoni". 

 ABCD-studie omfattade 470, CAPPP 572, FACET 380 och UKPDS 758 patienter, 
tabell XV.  Uppföljningstiden var ≥ 2 år. 

ABCD-studien jämförde enalapril (5-40 mg/ dag) med nisoldipin (10-60 mg/ dag), 
CAPPP jämförde kaptopril (50 mg) en eller två gånger dagligen med (50-100mg/ 
dag) atenolol eller metoprolol, (25 mg/ dag) hydroklorotiazid eller (2,5 mg/ dag) 
bendrofluazid, FACET jämförde fosinopril (20 mg/dag) med amlodipin (10 mg/dag) 
och UKPDS jämförde kaptopril (25-50 mg) två gånger dagligen med atenolol (50-
100 mg/ dag), tabell XV. 

 

Tabell XV. Information om studierna. 

 ABCD CAPPP FACET UKPDS 

Behandlingar Enalapril 
Nisoldipin 

Kaptopril 
Diuretika/β-blockare 

Fosinopril 
Amlodipin 

Kaptopril 
Atenolol 

 
Antal patienter i de 

olika grupperna 
235 
235 

309 
263 

189 
191 

400 
358 

Ålder 57,7± 8,4 
57,2± 8,2 

55,0± 7,6 
55,7± 7,4 

62,8± 7,0 
63,3± 6,1 

56,3± 8,1 
56,0±8,2 

Antal män (%) 67 
68 

63 
60 

64 
56 

51 
57 

Varaktighet av 
diabetes (år) 

8,5± 6,8 
8,7± 6,6 

------------- 
------------- 

10,7± 9,1 
10,5± 8,6 

2,6 
2,7 

Systoliskt blodtryck 
(mmHg) 

156± 17 
155± 19 

164± 19 
163± 21 

170± 16 
171± 18 

159±20 
159± 19 

Diastoliskt blodtryck 
(mmHg) 

98± 7 
98± 7 

97± 10 
97± 10 

95± 10 
94± 8 

94± 10 
93± 10 

 

 

Resultat 

De första tre studierna visade en signifikant fördel med ACE-hämmare jämfört med 
andra behandlingar när det gäller akut hjärtinfarkt (63 % minskning, p <0,001), 
kardiovaskulära händelser (51 % minskning, p <0,001), och totalt dödlighet(62 % 
minskning, p = 0,010). Den fjärde studien, UKPDS, visade ingen signifikant 
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minskning. ACE-hämmare verkar inte vara överlägsen andra medel för utfallet av 
stroke i något av försöken. För resultatet av stroke fanns inga signifikanta skillnader 
tydligt bland behandlingar i någon av studierna, tabell XVI. 

 

 

Tabell XVI. Kliniskt utfall av behandling 

 

 

 ABCD CAPPP FACET UKPDS 

Antal år 5 6,1 2,8 8,4 

Behandling Kaptopril 
Nisoldipin 

Kaptopril 
Diretika/β-
blockare 

Fosinopril 
Amlodipin 

Kaptopril 
Atenolol 

Akut hjärtinfarkt 
 
 

ARR 
 

NNT 

5/235 
25/235 

 
8,5 % 

 
12 

10/309 
25/263 

 
6,3 % 

 
16 

10/189 
10/191 

 
1,6 % 

 
63 

61/400 
46/358 

 
---------- 
 
---------- 
 

Stroke 
 
 

ARR 
 
 

NNT 
 

7/235 
11/235 

 
1,7 % 

 
 

59 
 

24/309 
20/263 

 
------------ 

 
 

------------ 

4/189 
10/191 

 
3,1 % 

 
 

32 

21/400 
17/358 

 
----------- 
 
 
----------- 

Kardiovaskulära händelser 
 

ARR 
 

NNT 

20/235 
43/235 

 
6,8 % 

 
15 

30/309 
43/263 

 
6,6 % 

 
15 

14/189 
27/191 

 
6,7 % 

 
15 

102/400 
75/358 

 
----------- 
 
----------- 

Mortalitet 
 
 

ARR 
 

NNT 

13/235 
17/235 

 
1,7 % 

 
59 

17/309 
27/263 

 
4,8 % 

 
21 

4/189 
5/191 

 
0,5 % 

 
200 

75/400 
59/358 

 
----------- 
 
----------- 
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9.7 Studie 7 
 

Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on 
cardiovascular events in high-risk patients (34) 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att bedömda vilken roll ACE-hämmaren, ramipril, har hos 
patienter som hade hög risk för att drabbas av kardiovaskulära händelser, men som 
inte hade vänsterkammardysfunktion eller hjärtsvikt. 

Studiedesign 

Detta är en dubbelblind randomiserad studie med totalt 9 297 högriskpatienter. 
Patienterna randomiserades till ramipril (10 mg/ dag)(n=4 645) eller placebo (n=4 
652) under i genomsnitt fem år. Det primära effektmåttet var sammansatt av 
hjärtinfarkt, stroke eller död i kardiovaskulära orsaker. Det sekundära effektmåttet 
var död oavsett orsak.  

 

Inklusionskriterier 

De patienter som inkluderades var (≥ 55 år ), hade tecken på kärlsjukdom eller 
diabetes plus en annan kardiovaskulär riskfaktor (hypertoni, förhöjda 
totalkolesterolnivåerna, låg HDL- kolesterol, rökning, eller dokumenterad 
mikroalbuminuri). 

Exklusionskriterier 

De patienter som exkluderades hade hjärtsvikt, var kända för att ha en låg 
ejektionsfraktion, tog en ACE-hämmare, hade okontrollerad hypertoni eller öppen 
nefropati, eller hade haft en hjärtinfarkt eller stroke inom fyra veckor innan studien 
påbörjades.  

 

Resultat 

Av 651 patienter, som randomiserades till ramipril, nådde 14,0 % den primära 
utfallsvariabeln, jämfört med 17,8 % hos 826 patienter som randomiserades till 
placebo (p <0,001), tabell XVII.  Behandling med ramipril minskade dödlighet i 
hjärtorsaker (6,1 % jämfört med 8,1 % i placebogruppen) (p <0,001; NNT=50). 
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Tabell XVII. Utfall av det primära effektmåttet. 

Utfall Ramipril grupp 
(n=4 645) 

Placebo grupp 
(n=4 652) 

ARR NNT 

Dödlighet i 
hjärtinfarkt, stroke 

eller kardio-vaskulära 
händelser 

651 (14,0 %) 825 (17,8 %) 3,8 % 26 

Kardiovaskulära 
dödligheter 

282 (6,1 %) 377 (8,1 %) 2 % 50 

Hjärtinfarkt 459 (9,9 %) 570 (12,3 %) 2,4 % 45 

Stroke 156 (3,4 %) 226 (4,9 %) 1,5 % 67 

Det sekundära effektmåttet som var (risken för död oavsett orsak) reducerades också 
signifikant av behandling med ramipril (10,4 % jämfört med 12,2 %) (p = 0,005; 
NNT=55). Komplikationer i samband med diabetes minskade med ramipril (6,4 % 
jämfört med placebo 7,6 %) (p = 0,03; NNT=83). NNT för samtliga studier 
sammanfattas i tabell XVIII. 

 

Tabell XVIII. NNT för samtliga studier. 

Studie Endpoint NNT Studiens tid 

Studie 1 Hjärtinfarkt NNT=37 4,5 år 

Stroke NNT=53  

Kardiovaskulär dödlighet NNT=29  

Total mortalitet NNT=31  

Studie 2 Förebygga diabetes NNT=6 3,4 år 

Förebygga diabetes hos patienter 
med hög risk för diabetes 

NNT=22  
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Studie 3 vänsterkammarhypertrofi NNT=20 34 månader 

Studie 4 Ett kombinerat utfall av 
hjärtinfarkt, stroke och andra 

kardiovaskulära händelser 

NNT=16 6,1 år 

Dödlig hjärtinfarkt NNT=59  

Dödlig stroke NNT=200  

Andra kardiovaskulära händelser NNT=125  

Studie 5 Förebygga diabetes NNT=21 4 år 

Total mortalitet NNT=111  

Studie 6 ABCD Akut hjärtinfarkt NNT=12 5 år 

Stroke NNT=59  

Kardiovaskulära 
händelser 

NNT=15  

Mortalitet  NNT=59  

CAPPP Akut hjärtinfarkt NNT=16 6,1 år 

Stroke ------------  

Kardiovaskulära 
händelser 

NNT=15  

Mortalitet NNT=21  
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FACET Akut hjärtinfarkt NNT=63 2,8 år 

Stroke NNT=32  

Kardiovaskulära 
händelser 

NNT=15  

Mortalitet NNT=20  

Studie 7 Dödlighet i hjärtinfarkt, stroke 
eller kardiovaskulära händelser 

NNT=26 5 år 

Kardiovaskulära dödligheter NNT=50  

Hjärtinfarkt NNT=45  

Stroke NNT=67  

10.  DISKUSSION  
 

Diabetes mellitus är en metabol sjukdom som kännetecknas av kronisk hyperglykemi. 
På lång sikt leder den till komplikationer i ett flertal organsystem, där 
kärlförändringar är en gemensam nämnare. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste 
dödsorsaken för människor som har diabetes. ACE-hämmare är förstahandspreparat 
vid behandling av högt blodtryck hos diabetiker. ACE-hämmare anses minska 
utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom hos diabetiker, oberoende av deras effekter på 
blodtrycket. 

Utvalda artiklar visade att ACE-hämmare minskar antalet hjärtinfarkt med (NNT=37 
under 4,5 år), minskar utveckling av stroke med (NNT=32 under 2,8 år), minskar 
kardiovaskulära händelser med (NNT=29 under 4,5 år), samt minskar total mortalitet 
med (NNT=20 under 2,8 år). ACE-hämmare har positiva effekter på utveckling av 
diabetes genom att statistikt signifikant minska incidensen av diabetes hos patienter 
med vänsterkammardysfunktion (NNT=6 under 3,4 år) och minskar komplikationer 
som brukar inträffa i samband med diabetes t.ex. nefropati (NNT=83 under 5 år). 

Sju studier ingick i examensarbetet. Fem av dem undersökte ACE-hämmarens 
effekter på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos diabetiker medan de andra 
undersökte ACE-hämmare effekter på att förebygga diabetes. En av de fem studierna 
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var en metaanalys som inkluderade fem studier (ABCD, CAPPP, FACET och 
UKPDS).  

Alla studierna hade god kvalitet och fick 3 eller fler poäng och alla var 
randomiserande och blinda förutom en. Studierna var väl utförda och resultaten 
redovisades överskådligt i tabeller och figurer. I resultaten redovisades p-värde och 
om resultatet var av typ ”intention to treat” analyser, d.v.s. att alla deltagarna som 
randomiserades inkluderades i resultatredovisningen. Studierna innehöll också flera 
beräkningar som till exempelvis: RR, ARR, NNT, och även flera tabeller över olika 
blodglukosvärde, blodtryckvärde och informationer om patienterna. NNT-talen har i 
de flesta fallen beräknats utifrån givna data. 

Metaanalyser har fördelar och nackdelar. Fördelen är att metaanalyser sammanfattar 
och redovisar resultat från flera studier. Dock är det viktigt att de inkluderade 
studierna är likartade i upplägg för att resultaten skall kunna jämföras mellan likartade 
utfallsvariabler.  

Studie 1 visade att ramipril statistiskt signifikant sänkte risken för hjärtinfarkt, stroke 
och allvarliga kardiovaskulära händelser med 25-30% i ett brett patientunderlag som 
omfattade högrisk medelålders och äldre människor med diabetes. Fördelen var 
markant oavsett ifall deltagarna tidigare haft någon kardiovaskulär händelse, 
hypertoni eller mikroalbuminuri eller hade typ 1 eller typ 2 diabetes.  

Studien hade en tydlig frågeställning och var väl monitorerad. 3 577 patienter 
inkluderades i studien och den genomfördes under 4,5 år. Patientunderlaget var 
tillräckligt stort för att kunna statiskt säkerställa resultatet. I studien redovisades en 
bortfallsanalys. Studiens tabeller och figurer var välgjorda och lätta att följa. Enligt 
Fass var doseringen (10 mg/dag) en väl vald dos, för att minska risk för hjärtinfarkt 
och stroke.  

För att hos en patient förhindra ett insjuknande i hjärtinfarkt, stroke, kardiovaskulär 
död, eller utveckling av nefropati behövs det behandlas 15 högrisk diabetespatienter 
med ramipril under en mediantid på 4,5 år. Behandlingen medför en minskning av 
kostnader för att ta hand om äldre patienter i samhället. 

Studie 2 var dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie som visade att 
ACE-hämmare enalapril minskade risk för att utveckla diabetes mellitus hos patienter 
med vänsterkammardysfunktion (p<0,0001). Denna positiva effekt är ännu mer 
uttalad hos patienter med nedsatt FPG. Sex patienter med vänsterkammardysfunktion 
behöver behandlas under 2,9 år för att förhindra ett nytt fall med diabetes. De 
mekanismer genom vilka ACE-hämmare utövar sin skyddande effekt mot diabetes i 
denna subpopulation är inte helt klarlagd. ACE-hämmare blockerar inte bara 
omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II, utan ökar även bradykininhalten 
genom hämning av kininas II-medierad nedbrytning (28).  

Studien var välutförd, med väldefinierade och realistiska inklusions- och 
exklusionskriterier. Resultaten redovisades i tabeller och bl.a. i form av absoluta tal. 
Statistiska samband redovisades med p-värden. Något som påverkar studiens resultat 
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att antalet deltagare (291) som inte var så stort, men tillräckligt för en statistisk 
beräkning, dock inte på subgrupper. Resultaten uttrycker den verkliga förekomsten av 
diabetes hos patienter med vänsterkammardysfunktion, med strikta och moderna 
diagnoskriterier av diabetes. Resultaten kommer dock att kräva bekräftelse från 
utformade studier som inte mäter bara FPG, utan även glukosintolerans. 

Studie 3 visar att patienter (799) med hypertoni och typ 2-diabetes och som fick 
trandolapril fick en signifikant lägre incidens av EKG-verifierad LVH. Den 
skyddande effekten av trandolapril mot EKG-verifierad LVH var redan tydlig efter 1 
år och ökade successivt efter hand som patienterna följdes upp. Resultatet och 
observationerna från denna studie stödjer att EKG-verifierad LVH är en stark 
predikator för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos personer med hypertoni 
och typ 2 diabetes. Studien stöder tidig användning av ACE-hämmare för att 
förebygga vänsterkammarhypertrofi och möjligen kardiovaskulär morbiditet och 
mortalitet i denna population.   

I studiedesignen saknades information om patienter som exkluderades från studien, 
vilket ledde till poängavdrag enligt Jadads poängsystem. Annars var studien bra, där 
resultatet redovisades i form av tabeller och Kaplan-Meier kurvor för varje grupp. 

Studie 4 var en subanalys studie av patienter från Captopril Prevention Project 
(CAPPP), en studie i vilken inkluderades572 patienter med diabetes. Resultatet från 
den här studien visar att behandling med kaptopril i subgruppen med diabetes 
minskade antalet dödliga i kardiovaskulära händelser med ungefär hälften. Vid 
studiens början var blodtrycksnivåer och andra karaktäristika likartade mellan 
kaptopril- och jämförelsegruppen. Efter behandling var de uppnådda 
blodtrycksnivåerna något högre i kaptopril än i den grupp som fick konventionell 
behandling, och därför kan det positiva resultatet inte entydigt förklaras av skillnader 
i blodtryckssänkning. 

Andra saker som förbättrades med ACE-hämning hos diabetespatienter var dämpning 
av sympatiska nervaktiviteter, förbättring av endoteldysfunktion, och även direkt 
hämning av aterosklerosprocessen. 

Sammanfattningsvis ansåg de som gjorde studien visade att de har stöd för att påstå 
att ACE-hämmaren är ” ett självklart förstaval läkemedel” för hypertonipatienter med 
diabetes, särskilt när det finns en metabolisk dekompensation (t.ex. hos patienter med 
dålig glykemisk kontroll och kanske hos de med mer ogynnsamma lipidavvikelser).  

 

Studie 5 var en öppen, och icke-randomiserad studie som visade en statistiskt 
säkerställd minskad incidens av diabetes med ACE-hämmare jämfört med diuretika 
hos patienter med hypertoni eller andra kardiovaskulära riskfaktorer. Detta leder till 
en minskning av kostnader som betalas varje år för att behandla diabetiker. 



4о 
 
 

Minskning sågs efter 3 års behandling (p <0,05). Efter 4 års behandling fanns det 
ingen statistiskt säkerställd skillnad, vilket kan bero på att c:a 60 % av patienterna av 
olika anledningar inte genomförde studien fullt ut mellan år 3 och 4. 

Begränsningar i studien var att den inte var randomiserad, vilket ger en risk att det 
hamnade fler patienter i den ena gruppen som har bättre utsikter att få en bra 
behandlingseffekt och i den andra gruppen fler patienter med utsikter att få en sämre 
behandlingseffekt. 

Avsaknad av randomisering gav en något större andel manliga patienter (51,4 vs 
42,6%) och högre andel kalciumkanalblockerare användning i ramipril-gruppen (18,6 
vs 15,3%). Det var inte säkert om detta påverkat resultaten, men sådana små 
skillnader kan aldrig helt uteslutas i sådana studier.  

 

Studie 6 var en metaanalys av flera RCT studier, i vilka det inkluderats patienter med 
typ 2-diabetes och högt blodtryck och de blev randomiserades till antigen ACE-
hämmare eller en annan alternativ behandling. De samlade resultaten av de första 3 
studier visade en statistiskt säkerställd fördel för ACE-hämmare jämfört med 
alternativa behandlingar (diuretika, betablockare och kalciumkanalblockare) när det 
gäller akut hjärtinfarkt, kardiovaskulära händelser, och totalt mortalitet.  

Dessa fynd observerades inte i UKPDS. En möjlig förklaring kan vara på grund av 
skillnader i inklusions- och exklusionskriterier. I UKPDS inkluderades 
nydiagnostiserade diabetes jämfört med de andra studierna. Den längre uppföljningen 
av patienter i UKPDS-studien (8,4 år) var en annan skillnad. 

En annan förklaring var det selektiva bortfallet från studien. Patienter som 
randomiserats till atenolol var mer benägna att hoppa av från den randomiserade 
behandlingen. Konsekvenser av ett sådant selektivt bortfall skulle vara att minska 
(späda ut) en eventuell skillnad mellan atenolol och kaptopril.  

 ACE-hämmare verkar inte vara överlägsen andra medel för utfallet av stroke i något 
av försöken och detta kan ha påverkats av att antalet patienter inte var så stor. 

 

Studie 7 var en dubbelblind randomiserad studie som tydligt visade att behandling 
med ramipril, en långtidsverkande ACE-hämmare, minskade dödlighet i 
kardiovaskulära händelser i form av hjärtinfarkt, stroke hos högriskpatienter. 
Behandling av 1000 patienter med ramipril under fyra år hindrar cirka 150 händelser 
på cirka 70 patienter. 

Ett problem i studien var att fler patienter i ramipril-gruppen än i placebogruppen 
avslutade behandling på grund av hosta (7,3 % jämfört med 1,8 %). Fler patienter i 
placebogruppen än i ramipril-gruppen avbröt behandling på grund av okontrollerad 
hypertoni (3,9 % jämfört med 2,3 %) 
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I studien observerades en markant minskning av incidensen av komplikationer hos 
diabetiker och antalet nya fall av diabetes. Dessa effekter kan vara en konsekvens av 
förbättrad insulinkänslighet, en minskning av hepatisk clearance av insulin, en 
antiinflammatorisk effekt, förbättrat blodflöde till bukspottkörteln eller en effekt på 
bukfett. Fördelarna med ramipril observerades hos patienter som redan använt ett 
antal effektiva behandlingar, såsom acetylsalicylsyra, betablockerare, och 
lipidsänkande medel, vilket indikerar att hämning av ACE enzymet tillför ett 
ytterligare sätt förebygga aterotrombotiska komplikationer. 

Rethosta förekommer ofta vid behandling med ACE-hämmare. I studier redovisas 
frekvenser av rethosta till mindre än tio procent, men endast 2-3 % procent väljer att 
göra uppehåll i studierna på grund av detta (35). I studierna fångas 
spontanrapportering av hosta. Om man i stället aktivt frågat om patienten fått rethosta 
efter påbörjad behandling med en ACE-hämmare, kan man ha fått ett högre 
incidenstal.  

Effekten av ACE-hämmare kan ses både hos patienter med diabetes och patienter utan 
diabetes. ACE-hämmare har visats en signifikant minskning av hjärtinfarkt, stroke, 
kardiovaskulära händelser samt total mortalitet. Detta medför en ökad livslängd hos 
patienter med diabetes och patienter som har hög risk att utveckla diabetes.  

Prisskillnad mellan ACE-hämmare och ARB är mycket stor. Enalipril 20 mg kostar 
50 öre per dag medan ARB (beroende på dos) kostar 5-17 kr per dag (prisuppgifterna 
gäller för september 2009). För de flesta patienter som inte får en besvärande rethosta 
är det därför mycket mer kostnadseffektivt att välja en ACE-hämmare behandling 
framför en behandling med ARB (35). 

 

11.  Slutsats 
 

ACE-hämmare är läkemedel som påverkar renin–angiotensinsystemet genom att 
hämma aktiviteten hos det angiotensinkonverterande enzymet (ACE). ACE-hämmare 
är ett förstahandsval vid behandling av hypertoni hos diabetiker enligt 
läkemedelsverkets rekommendationer. 

ACE-hämmare minskar antalet hjärtinfarkter med NNT=37 under 4,5 år, minskar 
utveckling av stroke med NNT=32 under 2,8 år, minskar kardiovaskulära händelser 
med NNT=29 under 4,5 år, samt minskar total mortalitet med NNT=20 under 2,8 år. 
ACE-hämmare har positiva effekter på utveckling av diabetes genom att minska 
incidensen av diabetes hos patienter med vänsterkammardysfunktion NNT=6 under 
3,4 år och minskar antalet komplikationer som brukar inträffa i samband med diabetes 
t.ex. nefropati NNT=83 under 5 år.  
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Enligt Socialstyrelsen minskar behandling med ACE-hämmare hos diabetiker risken 
för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet och minskar även utveckling av nefropati (36). 
Detta stödjer resultat som erhölls i denna studie. 

ACE-hämmare minskar incidens av diabetes hos patienter som haft hjärt-kärlsjukdom 
och minskar även komplikationer som brukar förekomma i samband med diabetes. 
Detta kan också medföra en minskning av kostnader för att ta hand om äldre patienter 
i samhället. 

ACE-hämmare är ur biverkningssynpunkt väletablerade och säkra läkemedel. Trots 
detta använder bara 38 % av alla diabetiker ACE-hämmare eller ARB.  

Konsekvenserna av denna låga användning av läkemedel, som påverkar RAAS hos 
diabetiker, bör bli föremål för vidare forskning. 
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