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Sammanfattning 

Hjärtsvikt är en folksjukdom där prevalensen har uppskattats till cirka 2 %. Sjukdomen innebär att hjärtats 

funktion är försämrad. Idag behandlas hjärtsvikt vanligtvis med ACE- hämmare, betablockerare och ibland 

spironolakton. Spironolakton är en mineralkortikoidreceptorantagonist, som i RALES- studien (1999) har 

visat goda effekter på mortalitets- och morbiditetsreduktion hos hjärtsviktspatienter när den gavs som tillägg 

till ACE- hämmare. Idag är det ännu inte helt känt hur läkemedlet utövar sin effekt. Syftet med detta arbete är 

att undersöka vad spironolakton har för effekt på hjärta, blodkärl samt det sympatiska nervsystemet hos 

hjärtsviktspatienter. En litteraturstudie gjordes där sju studier utvärderades. Två av de utvalda studierna 

behandlade spironolaktons effekt på blodkärlen, två på hjärtremodelleringen, två på hjärtfibrosen och en på 

det sympatiska nervsystemet. Resultaten från studierna visade att spironolakton har goda effekter på kärlen 

bland annat genom att öka biotillgängligheten av kväveoxid. Läkemedlet har också goda effekter på 

hjärtremodelleringen, troligtvis framförallt genom att minska fibrosbildningen. Dessutom har spironolakton 

fördelaktiga effekter på det sympatiska nervsystemet. Många av spironolaktons effekter beror troligtvis på 

dess förmåga att blockera aldosterons effekt. De fysiologiska effekter som visades i detta arbete kan sannolikt 

ge mortalitets- och morbiditetsreduktion hos verklighetens hjärtsviktspatienter då läkemedlet adderas till 

modern basbehandling. I RALES var betablockeraranvändning ovanlig och klinikens patienter motsvarade 

inte verklighetens patienter. Därför kan en modern studie liknande RALES, men på verklighetens 

hjärtsviktspatienter, ge svar på frågan om spironolakton idag är ett effektivt läkemedel för behandling av 

hjärtsvikt. 
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SUMMARY 

Background – Heart failure is a common disease where the function of the heart is 

impaired. Spironolactone is, like ACE-inhibitors and beta-blockers, a medicine to treat 

heart failure. It is however not used as much as the two first. A big study (RALES, 1999) 

showed that spironolactone reduced mortality and morbidity in heart failure patients. The 

physiological mechanism of these benefits is however still uncertain.  

Objective – To assess the effect of spironolactone on blood vessels, heart function, heart 

fibrosis and the sympathetic nervous system in patients with systolic chronic heart failure.  

Methods – A literature study was made using the database PubMed. Seven studies were 

selected to evaluate. Two of these focused on the effect of spironolactone on blood vessels, 

two on the effect on the modulation of the heart, two on the effect on heart fibrosis and one 

on the effect on sympathetic nervous system.  

Results – Spironolactone has powerful effects on blood, for example by improving the 

bioavailability of nitric oxide. It also has good effects on the modulation of the heart by 

improving ventricular volume and ejection fraction. One way to execute that is by reducing 

heart fibrosis, which it does by reducing collagen synthesis. Spironolactone can also 

improve the activity of the sympathetic nervous system, which it does for example by 

normalizing the reuptake of norepinephrine into the myocytes of the myocardium.  

Conclusions – Spironolactone showed positive physiological effects in many aspects. 

Many of the effects could be associated with the way we know it works: by blocking the 

effects of aldosterone. The effects studied in this work, and probably some more, is the 

reason for beneficial results of spironolactone on morbidity and mortality in RALES. 

RALES was unfortunately made when beta-blockers where a more uncommon treatment 

regime in heart failure. Also, the participants did not reflect ”real-world patients”. 

Therefore, another big population based study would be appropriate. It should be 

performed like RALES, but with beta-blockers added and participants reflecting the real 

world patients. Also, it should include patients with mild heart failure. A study like that 

would probably show the benefits of spironolactone, as the physiological results are 

convincing.  
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FÖRORD 

Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Arbetet 

har ingått som en avslutande del i Farmaceutprogrammet, 180 hp vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar.  

Ett stort tack till min handledare Anna Asplund Persson för mycket bra stöd och 

vägledning under dessa 10 veckor. 

Även ett tack till min sambo som stöttat mig under vägens gång.  

 

Nybro, 2014-05-16 

Annabelle Eriksson 
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FÖRKORTNINGAR  

ACE = Angiotensin converting enzyme 

AL = Aldosteron 

ARB = Angiotensinreceptorblockerare 

BNP = B-typ natriuretisk peptid 

CHF = Kronisk hjärtsvikt 

ECM = Extracellulärmatrix 

EKG = Elektrokardiografi  

ELISA = Enzyme-linked immunosorbent assay 

IHD = Ischemisk hjärtsjukdom 

L-NMMA = N-monometyl-L-arginin 

LV = Vänsterkammare 

LVEDV = Vänsterkammar-enddiastolisk volym 

LVEDVI = Vänsterkammar-enddiastolisk volymindex 

LVEF = Vänsterkammar-ejektionsfraktion 

LVESV = Vänsterkammar-endsystolisk volym 

LVESVI = Vänsterkammar-endsystolisk volymindex 

MIBG = Metaiodobenzylguanidin 

MR = Mineralkortikoidreceptorer 

NA = Noradrenalin 

NO = Kväveoxid 

NYHA = New York Heart Association Functional Classification 

RAAS = Renin-angiotensin-aldosteronsystemet 

RALES = Randomized aldactone evaluation study  

ROS = Reaktiva syreföreningar 

SNS = Sympatiska nervsystemet 

SP = Spironolakton 

WR = Washoutgrad 
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INTRODUKTION 
 

 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en folksjukdom där den totala prevalensen i Sverige har uppskattats till cirka 

2%, men ökar betydligt med åldern (Persson & Eriksson, 2014). Den fysiologiska 

definitionen innebär en omformning i hjärtats struktur eller funktion. Denna leder antingen 

till otillräcklig hjärt-minutvolym för att försörja kroppen med syre, alternativt till en 

bevarad sådan men endast på grund av kompensatoriskt förhöjd enddiastolisk 

vänsterkammarvolym (LVEDV). Sjukdomen definieras kliniskt sett som ett syndrom i 

vilket flera symtom och tecken förekommer. Dessa symptom och tecken kan antingen 

relateras till otillräcklig vävnadsgenomblödning, alternativt till att hjärtat inte kan ta emot 

tillräckligt med blod, vilket ger en störd vatten- och saltbalans och ansamling av blod i 

venerna (McMurray et al., 2012).  

Hjärtsvikt kan antingen klassas som akut eller kronisk. När en patient har haft hjärtsvikt 

under en tid är det en kronisk hjärtsvikt (CHF), och det är denna som behandlas i detta 

arbete. Hjärtsvikt kan också vara systolisk eller diastolisk. Den systoliska hjärtsvikten har 

varit känd längst och det är denna som den fysiologiska definitionen nämnt ovan syftar till 

(McMurray et al., 2012). Vid ren systolisk hjärtsvikt är vänsterkammarens pumpfunktion 

så pass försämrad att vänsterkammar-ejektionsfraktionen (LVEF) är <40% (normalvärde 

50-75%).  Detta innebär att slagvolymen motsvarar <40% av LVEDV (Widmaier et al., 

2011; Persson & Eriksson, 2014). Här upprätthålls slagvolymen och därmed hjärt- 

minutvolymen ofta, som ovan nämns genom en ökad LVEDV, på grund av att 

vänsterkammaren (LV) har dilaterat. En sämre systolisk hjärtsvikt innebär därmed en 

större LVEDV samt större endsystolisk vänsterkammarvolym (LVESV) men en lägre 

LVEF. Vid en ren diastolisk hjärtsvikt förekommer vanligtvis en helt bevarad LVEF 

(>50%) och problemet är istället en försämrad LV-diastolisk funktion (McMurray et al., 

2012). LV är normalstor men ofta förekommer en hypertrofi av muskelväggen, vilken ger 

en försämrad relaxation och minskad följsamhet av kammaren under diastole, varför inte 

lika mycket blod kan tas in i kammaren. Denna typ av hjärtsvikt är mindre farmakologiskt 

studerad (Walker & Whittlesea, 2012). Att ha en ren diastolisk hjärtsvikt är ovanligt 

eftersom denna vanligtvis övergår även i en systolisk hjärtsvikt. Därmed har patienter med 

systolisk hjärtsvikt vanligtvis även en försämrad diastolisk funktion (Weber & Brilla, 

1991; Walker & Whittlesea, 2012). I detta arbete behandlas den systoliska hjärtsvikten, 

som är den vanligaste och allvarligaste typen av hjärtsvikt (McMurray et al., 2012). 

Hjärtsviktens symptomgrad klassificeras enligt New York Heart Association Functional 

Classification (NYHA), tabell I (Persson & Eriksson, 2014).  
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Tabell I. Kännetecken för respektive NYHA-klass. Bearbetad efter Persson & Eriksson (2014). 

NYHA- 

klass 

Kännetecken  

I Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

II Mild hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid uttalad fysisk 

aktivitet. 

III Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet.  

IV Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Symtomökning vid 

minsta ansträngning. Patienten är oftast sängbunden. 

 

Symtom vid hjärtsvikt 

Hjärtsvikt kan bland annat orsaka utmattning, nattlig hosta samt ankelsvullnad (Persson & 

Eriksson, 2014). Utmattningen som uppkommer beror bland annat på otillräcklig 

syresättning av kroppens organ (Walker & Whittlesea, 2012). Flera av de andra 

symptomen som uppkommer beror istället på en ökad vätskemängd i kroppen (McMurray 

et al., 2012). Många hjärtsviktspatienter beskriver behovet av att sitta upp eller sova på 

många kuddar för att inte få hosta eller andnöd. Detta beror på att buken i liggande 

ställning trycker mot diafragman, som vidare sprider den stora mängd blod som 

förekommer i venerna, till lungorna. Detta kan i värsta fall leda till lungödem. 

Ankelsvullnaden som uppkommer, beror på att blod samlas i underbenens vener då hjärtat 

inte förmår att pumpa bort det (Walker & Whittlesea, 2012). 

 

 

Metoder för att ställa diagnosen hjärtsvikt  

Elektrokardiografi (EKG) görs alltid för att ställa diagnos vid misstanke om hjärtsvikt. I 

samband med detta undersöks även halten B-typ natriuretisk peptid (BNP). Vid normalt 

EKG kan diagnosen nästan alltid uteslutas. Vid samtidigt förhöjd BNP-halt görs dock 

vidare utredning med ekokardiografi (Persson & Eriksson, 2014). BNP är en prognostisk 

markör som insöndras från kammarens och förmakens myocyter då de stäcks ut, t.ex. vid 

högt fyllnadstryck (Walker & Whittlesea, 2012).  

 

 

Riskfaktorer för att drabbas av hjärtsvikt  

De två vanligaste orsakerna till utveckling av systolisk hjärtsvikt i västvärlden är ischemisk 

hjärtsjukdom (IHD) och hypertoni. Båda dessa orsaker ger myokardskada och därmed 

nedsatt hjärtfunktion (Khatibzadeh, 2013). Hjärtsvikten uppkommer ofta successivt vid 

hypertoni och vissa former av IHD. Vid IHD på grund av hjärtinfarkt uppkommer dock 

hjärtsvikt vanligtvis akut (McMurray et al., 2012). Många hjärtsviktsfall beror troligtvis på 

förekomst av flera olika riskfaktorer, där till exempel idiopatisk kardiomyopati, olika 

hjärtlungsjukdomar samt extrakardiella orsaker som diabetes också kan spela en roll. Olika 

riskfaktorer dominerar i olika regioner i världen (Khatibzadeh, 2013). 
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Prognos vid hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett tillstånd med hög dödlighet. Ju högre NYHA-klass desto sämre prognos 

har vanligtvis patienten (Persson & Eriksson, 2014). Även ålder och samsjuklighet 

påverkar prognosen. En obehandlad systolisk hjärtsvikt leder med tiden till ökad dilatation 

av LV och därmed minskad LVEF och försämring av hjärtsvikten (McMurray et al., 2012). 

En patient med svår hjärtsvikt kan, som ovan nämns, drabbas av akut försämring i form av 

lungödem. Patienten kan också drabbas av förmaksflimmer, som i sin tur ökar risken för att 

drabbas av stroke. Med tiden erhålls även en försämrad njurfunktion. Detta gör att mer 

vätska ansamlas i blodbanorna, vilket sätter mer press på hjärtat. Hjärtsvikten förvärras då, 

liksom prognosen. De vanligaste orsakerna till död vid hjärtsvikt är försämrad 

pumpfunktion, plötslig hjärtdöd samt återkommande hjärtinfarkt (Walker & Whittlesea, 

2012). Flera parametrar som är förändrade vid hjärtsvikt har en prognostisk roll, däribland 

LVEF, LVEDV, LVESV samt BNP (White et al., 1987; Tsutamoto et al., 2001; Konstam 

et al., 2011; McMurray et al.2012).  

 

Hjärtsviktens patofysiologi  

I hjärtsviktens sjukdomsförlopp medverkar flera processer och ämnen. Några av de mest 

relevanta processerna för patofysiologin vid hjärtsvikt är troligtvis renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS), det sympatiska nervsystemet (SNS), LV-remodellering samt 

endoteldysfunktion. Alla dessa påverkar på något sätt varandra. RAAS och SNS har 

effekter som leder till remodellering av myokardiet och därmed försämrad hjärtfunktion, 

figur 1 (Kirkwood, 2004; Konstam et al., 2011). RAAS har dessutom negativa effekter på 

endotelet (Ikeda et al., 1995; Chun et al., 2003). 

 

Figur 1. SNS och RAAS är två viktiga processer bakom hjärtsviktens patofysiologi. 

Angiotensin II och aldosteron ger en sympatikusstimulerande effekt, och 

sympatikusstimulering ger frisättning av renin. Därmed förekommer en koppling mellan 

RAAS och SNS. Båda systemen leder till negativa effekter på myokardiet och därmed 

försämring av hjärtsvikten. Figur bearbetad efter Kirkwood (2004). 
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RAAS  

RAAS är ett system för salt och vattenhomeostasi. Systemet påverkar även 

kärlkontraktionen och SNS (Rang & Dale, 2011). Vid hjärtsvikt är aktivering av RAAS 

olämplig då det leder till bland annat salt- och vattenretention samt remodellering av 

myokardiet (Persson & Eriksson, 2014). 

Den försämrade njurgenomblödningen som förekommer vid hjärtsvikt gör att enzymet 

renin frisätts från njurarnas juxtaglomerulära celler. Renin kan också frisättas härifrån 

genom påverkan från SNS (Walker & Whittlesea, 2012). När renin frisatts klyver det 

angiotensinogen (ett plasmaprotein från levern) till peptidhormonet angiotensin I, figur 2. 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) från lungorna klyver bort aminosyror från 

angiotensin I så att hormonet angiotensin II bildas. Angiotensin II verkar på G- 

proteinkopplade receptorer och utövar därigenom flera funktioner för att upprätthålla 

homeostas. Hormonet ger t.ex. konstriktion av arterioler i njuren men även andra delar av 

kroppen. Det ökar dessutom frisättandet av noradrenalin (NA) och ökar därmed SNS- 

aktiviteten. Det stimulerar även binjuren till att frisätta aldosteron (AL), som bland annat 

främjar NA
+ 

 reabsorbtion och K
+
  sekretion i njurtubuli (Rang & Dale, 2011). 

 

Figur 2. Angiotensinogen från levern ombildas till angiotensin I, som snabbt ombildas till angiotensin II med 

hjälp av ACE. Angiotensin II har flera effekter, varav en är att stimulera frisättning av aldosteron från 

binjurebarken. Bearbetad bild. CC BY, SA av TMoeller på commons.wikimedia.org. 
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Aldosteron (AL)  

AL är en mineralkortikoid som produceras i binjurebarken (Rang & Dale, 2011). 

Hormonet verkar på intracellulära receptorer, så kallade mineralkortikoidreceptorer (MR) i 

t.ex. hjärta, njurar och kärl där det förstärker vissa genuttryck. En av ALs mest kända roll 

är att öka Na
+
 reabsorptionen i njurarnas nefron, vilket det bland annat gör genom att öka 

antalet Na
+
/K

+
 ATPas här. Då mer natrium reabsorberas kommer även mer vatten att 

reabsorberas, vilket ger en ökad blodvolym (Rang & Dale, 2011). AL har förutom denna 

milda antidiuretiska effekt flera andra effekter som har en viktig patofysiologisk och 

prognostisk roll vid hjärtsvikt (Brilla et al., 1993; Ikeda et al., 1995; Struther, 2001; 

Weber, 2001; Chun et al., 2003; Zannad & Radauceanu, 2005).    

AL ger upphov till endoteldysfunktion framförallt genom att minska biotillgängligheten av 

kväveoxid (NO) (Ikeda et al., 1995; Chun et al., 2003).  Hormonet ökar också 

kollagenbildningen och därmed fibrosbildning och remodellering av olika organ, däribland 

hjärtat (Brilla et al., 1993; Weber 2001; Zannad & Radauceanu, 2005). Det har även en 

SNS-aktiverande och parasympatikusinhiberande effekt (Struther, 2001).   

Hos en hjärtsviktspatient syntetiseras det mycket mer AL från zona glomerulosa än hos en 

frisk person. Dessutom förekommer en sämre nedbrytning av hormonet via levern, vilket 

kan innebära flera gånger högre aldosteronhalt i blodet hos en hjärtsviktspatient jämfört 

med hos en frisk person (Weber, 2001). AL kan, förutom att syntetiseras i zona 

glomerulosa, även syntetiseras lokalt i t.ex. LVs myokardium, där det verkar autokrint och 

parakrint. Även här förekommer en högre AL-produktion hos hjärtsviktspatienter än hos 

friska personer. Denna lokala AL-produktion och verkan har troligtvis en stor 

patofysiologisk roll vid hjärtsvikt, då det förmodligen är detta som ger upphov till 

hjärtfibros och därmed remodellering av myokardiet (Zannad & Radauceanu, 2005). Vad 

lokal AL-produktion har för betydelse i grunden är inte helt känt, men funktionen kan 

finnas för att AL snabbt ska kunna reparera myokardiet efter en myokardskada (Weber, 

2001). AL-produktionen i myokardiet stimuleras troligtvis förutom av angiotensin II även 

av t.ex. ökat kaliumintag och adrenokortikotropiskt hormon (ACTH) (Zannad & 

Radauceanu, 2005). Förutom att det förekommer en förhöjd AL-halt i hjärtsviktspatienters 

myokardium förekommer det också en högre andel MR här. AL-produktionen i myokardiet 

och i zona glomerulosa verkar regleras oberoende av varandra, då ökad myokardiell AL- 

nivå inte korrelerar med ökat serum AL-nivå (Ohtani et al., 2007).  

 

Sympatiska nervsystemet  

I SNS verkar framförallt NA som signalsubstans. NA stimulerar bland annat β1-receptorer 

på kammarens myocyter, vilket leder till kontraktion av kammaren (Kirkwood, 2004). 

Aktiviteten av SNS är förändrad hos hjärtsviktspatienter. Patienterna har en generellt högre 

sympatisk nervaktivitet, vilket associeras med en sämre prognos (Cohn, 2002). SNS 

tillsammans med det parasympatiska nervsystemet reglerar hjärtats aktivitet. I normalt 

tillstånd är det framförallt det parasympatiska nervsystemet som påverkar hjärtat. Vid 

hjärtsvikt är SNS generellt sätt mer aktivt än normalt, vilket ger upphov till olika 

förändringar i hjärtat, och därmed försämring av hjärtsvikten (Kirkwood, 2004). Hos en 
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hjärtsviktpatient förekommer ofta en denervering i myokardiet, vilket innebär en försämrad 

nervfunktion på sina ställen. En orsak till denervering är ischemi (Patel & Iskandrian, 

2002). 

Det förekommer en koppling mellan RAAS och SNS eftersom angiotensin II har 

sympatikusstimulerande effekt och SNS stimulerar till reninfrisättning (Rang & Dale, 

2011). AL ger dessutom en ökad sympatikusaktivitet bland annat genom att minska 

återupptag av NA till nervändarna i olika vävnader, däribland myokardiet (Barr et al., 

1995; Struther, 2001; Buss et al., 2006). Det cirkulerar, bland annat på grund av detta mer 

NA i blodet hos hjärtsviktspatienter. Resultatet i myokardiet är en uttömning av NA 

härifrån samt en nedreglering av dess β1-receptorer (Buss et al., 2006). 

 

LV-remodellering och kollagenbildning   

En remodellering av LV innebär en omformulering av kammarväggens tjocklek, volym 

samt struktur.  Därmed erhålls även en försämring av kammarens systoliska och diastoliska 

funktion, från det normala till det sämre. LV-remodelleringen kan mätas genom förändring 

i t.ex. LVESV, LVEDV och LVEF. Dessa parametrar har en prognostisk roll, varför LV- 

remodelleringen generellt sett har en stor prognostisk relevans (Swynghedauw, 1999; 

Konstam et al., 2011).  

De förändringar som sker i LV vid hjärtsvikt beror på en ökad kollagenbildning i 

extracellulärmatrix (ECM) och/eller en ökad hypertrofi av hjärtats myocyter. Ofta sker 

båda processerna men i olika proportioner, varför det blir en obalans mellan dem. Det blir 

även vanligtvis en obalans mellan olika kollagentyper (Weber & Brilla, 1991; Zannad & 

Radauceanu, 2005). Kollagen är det vanligaste proteinet i ECM och verkar spela den 

största rollen vid hjärtremodellering (Swynghedauw, 1999; Zannad & Radauceanu, 2005). 

Den ökade kollagenbildningen som sker i hjärtat beror på tillväxt av fibroblaster. Dessa 

kan stimulera till kollagen typ I- och III-syntes eftersom de innehåller mRNA för dessa 

kollagen. Typ I och typ III kollagen är de vanligaste typerna av kollagen i myokardiets 

ECM och står för huvuddelen av myokardiets stadga och struktur. Blir kollagenbildningen 

för stor, bildas en fibrotisk struktur i hjärtat och en så kallad hjärtfibros uppstår, vilket 

innebär en större remodellering av myokardiet (Weber & Brilla, 1991; Zannad & 

Radauceanu, 2005). Hjärtfibros är en av huvudorsakerna till försämrad systolisk och 

diastolisk hjärtfunktion men även arytmi och därmed plötslig hjärtdöd (Zannad & 

Radauceanu, 2005). 

Vad det är som triggar igång tillväxten av fibroblasterna och därmed kollagensyntesen 

beror bland annat på orsak till hjärtsvikten, men hela processen är komplex och mycket är 

ännu oklart (Swynghedauw, 1999). AL ökar kollagenbildningen framförallt via de MR 

som finns i myokardiet (Zannad & Radauceanu, 2005). Via MR kan hormonet troligtvis 

göra så att mer natrium tas in i fibroblasterna, vilket leder till tillväxt av dessa (Weber, 

2001). Det förekommer en korrelation mellan hög aldosteronnivå och utveckling av 

hjärtfibros och därmed hjärtremodellering (Zannad & Radauceanu, 2005). I denna 

koppling kan även kärlen ha en betydelse, då AL kan ge skador i artärer och arterioler som 

leder till myokardnekros och därefter fibrosbildning (Rocha et al., 2005).  
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Fibrosnivån och därmed kollagenomsättningen är bra markörer för att påvisa hjärtsvikt 

(Lijnen et al., 2012), och indirekt även remodellering (Weber 2001; Li et al., 2009). För att 

kunna undersöka kollagenomsättning och därmed hjärtfibrosbildning används olika 

markörer för kollagen I och III omsättning, vilka visat sig vara tillförlitliga då de korrelerar 

med hjärtfibros (Weber, 2001). Kollagen I och III syntetiseras först som så kallat 

prokollagen, varifrån det spjälkas bort C- och N-terminalpropeptider. N-

terminalpropeptiderna för kollagen I och III benämns prokollagen typ I amino-

terminalpropeptid (PINP) och prokollagen typ III amino-terminalpropeptid (PIIINP), 

medan C-terminalerna benämns prokollagen typ I karboxyterminalpropeptid (PICP) och 

prokollagen typ III karboxyterminalpropeptid (PIIICP). Dessa kan mätas i blodet och 

därmed användas som markörer för kollagensyntes. De kollagen som formas bryts ned av 

kollagenaser, så kallade matrix metalloproteinaser (MMP). Halten MMP kan mätas i 

blodet och avspeglar därmed kollagennedbrytningen. Det finns olika MMP, som bryter ned 

kollagen till olika små telopeptider. De allra minsta telopeptiderna av kollagen typ I 

benämns typ I kollagen-karboxyterminaltelopeptid (ICTP). Dessa kan mätas i blodet och 

avspeglar därmed halten nedbrutet kollagen typ I (Lijnen et al., 2012). Många av de 

nämnda markörerna förekommer i förändrat antal hos hjärtsviktspatienter jämfört med hos 

friska personer (Swynghedauw, 1999; Li et al., 2009), och detta innebär ofta en sämre 

prognos (Zannad et al., 2000; Weber 2001; Zannad & Radauceanu, 2005; Lijnen et al., 

2012).  

 

Endoteldysfunktion 

Endoteldysfunktion associeras med en sämre prognos (Vita & Keaney, 2002; Shantsila et 

al., 2012). Det förekommer en högre grad av endoteldysfunktion hos hjärtsviktspatienter 

än hos friska patienter. Vid hjärtsvikt påverkas endotelfunktionen i blodkärlen på olika sätt, 

både genom påverkan av antioxidanter, inflammationsprocesser, hemodynamiken samt 

vasomotoriken. Vasomotoriken hos hjärtsviktspatienter är väl studerad, och dysfunktion av 

denna förekommer framförallt hos patienter med hjärtsvikt på grund av IHD (Shantsila et 

al., 2012). NO är en viktig vasodilator för den vasomotoriska endotelfunktionen, och brist 

på denna är en huvudorsak till endoteldysfunktion. Vid hjärtsvikt är biotillgängligheten av 

NO lägre. En anledning till detta är att det förekommer mer av de reaktiva 

syreföreningarna (ROS), vilka reagerar med NO (Bauersachs & Widder, 2008). En annan 

anledning är att det förekommer ett minskat uttryck av endotelialt NO-syntas samt ett ökat 

uttryck av endoteliala NO-syntasinhibitorer (Shantsila et al., 2012).  

Det är känt att AL kan minska NO-biotillgängligheten (Ikeda et al., 1995; Chun et al., 

2003) och att NO minskar AL-syntesen i zona glomerulosa (Hanke & Campbell, 2000; 

Nithipatikom, 2004; Sainz et al., 2004). Således, ju mer AL desto mindre NO, och tvärtom.  

Det finns även en relation mellan endotelceller och hjärtats myocyter och fibroblaster, 

varför endotelfunktionen även kan påverka fibrosbildningen (Shantsila et al., 2012).  

 



14 
 

Konsekvenser och åtgärder av kompensationsmekanismerna 

RAAS ger bland annat upphov till vasokonstriktion och ökad blodvolym. Även SNS ger en 

vasokonstriktion (Kirkwood, 2004). Vasokonstriktion och ökad blodvolym är kroppens 

kompensationsmekanismer på ett lågt blodtryck. Dock ger dessa mekanismer en 

försämring av hjärtsvikten. Vasokonstriktion ger ett ökat ”afterload”, och ökad blodvolym 

ger ett ökat ”preload”. Dessutom ger ett ökat afterload upphov till ett ökat preload eftersom 

mindre blod kan pumpas ut från LV. En ond cirkel uppkommer och myokardiet genomgår 

successivt en remodellering som ytterligare försvårar sjukdomsförloppet (Weber, 2001; 

Walker & Whittleseea, 2012). Att farmakologiskt påverka produktion eller effekt av de 

neurohormonella substanser som medverkar i RAAS och SNS är en viktig 

behandlingsmetod vid hjärtsvikt. ACE-hämmare och betablockerare har visat goda resultat 

vid hjärtsviktsbehandling (Weber, 2001; Kirkwood, 2004). På senare tid har allt fler studier 

gjorts som även visat goda prognostiska och fysiologiska resultat vid behandling med MR-

antagonisten spironolakton (SP) (Pitt et al., 1999; Farquharson & Struthers, 2000; Zannad 

et al., 2000; Cicoira, 2002; Macdonald et al., 2004; Chan, 2007; Kasama et al., 2007; Li et 

al., 2009; Hamaquchi et al., 2010; Kasama et al., 2012).  

 

Farmakologisk behandling 

Hjärtsviktsbehandling går ut på att försöka kontrollera kroppens egna 

kompensationsmekanismer, förbättra LV-funktionen samt förlångsamma 

sjukdomsutvecklandet. Slutresultatet av behandlingen ska vara en förbättrad livskvalité och 

en förlängd överlevnad. En kombination av farmakologisk och icke farmakologisk 

behandling kan förbättra patientens vardagliga liv (Walker & Whittleseea, 2012). I detta 

arbete redovisas den farmakologiska behandlingen.  

Den farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt beror på vilken NYHA-klass patienten 

tillhör. Vid alla svårighetsgrader av hjärtsvikt ges ACE-hämmare. Betablockerare ges idag 

redan från NYHA I, framförallt då orsaken till hjärtsvikt är IHD. Diuretika ges vid 

symtomatisk svikt, vilket kan förekomma redan vid NYHA I. Vid NYHA II kan MR- 

antagonister, t.ex. SP insättas. Vid NYHA III och IV, och ofta vid samtidigt 

förmaksflimmer kan digoxin tillsättas, figur 3. I samband med behandlingen bör även 

kontroll av njurfunktion samt natrium- och kaliumvärden ske (Persson & Eriksson, 2014).  

 

 

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV 

ACE-hämmare 

Betablockerare (från NYHA I vid hjärtinfarkt) 

Diuretika (vid behov) 

 Mineralkortikoidreceptorantagonister 

  Digoxin 

 
Figur 3. Behandlingstrappan vid hjärtsvikt. Bearbetad efter Persson & Eriksson (2014).  
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ACE-hämmare 

ACE-hämmare blockerar ACE, som behövs i RAAS för bildning av angiotensin II. 

Angiotensin II har som ovan nämns flera uppgifter (Rang & Dale, 2011), varav de 

viktigaste verkar vara dess roll som vasokonstriktor och som stimulerare av AL-frisättning. 

Dock verkar ACE-hämmare inte kunna minska AL-produktionen tillräckligt. 

Serumaldosteronnivån kan till och med öka efter en tids behandling (Staessen et al., 1981; 

MacFadyen et al., 1999; Cicoira et al., 2001; Kirkwood, 2004). En anledning till detta är 

troligtvis att AL-produktion kan ske oberoende av angiotensin II (Zannad & Radauceanu, 

2005). ACE-hämmare kan på grund av minskad nedbrytning av bradykinin ge rethosta som 

biverkan. Besväras patienten av detta kan Angiotensinreceptorblockerare (ARB) vara ett 

effektmässigt likvärdigt alternativ (Persson & Eriksson, 2014). 

 

Betablockerare  

Betablockerare, som används vid hjärtsvikt, blockerar framförallt β1-receptorer som sitter 

på hjärtats myocyter (Rang & Dale, 2011). Det är först på senare år som betablockerare 

börjat användas vid indikationen hjärtsvikt. Tidigare ansågs SNS alltid vara värdefullt, och 

därmed olämpligt att blockera. Genom att dämpa den sympatiska påverkan, som ständigt är 

aktiv vid hjärtsvikt, men även ge en viss vasodilaterande effekt visade sig betablockerarna 

dock ge goda resultat vid hjärtsviktsbehandling (Kirkwood, 2004).  

 

Spironolakton  

SP är den MR-antagonist som rekommenderas i första hand vid CHF. En startdos på 25 

mg/dag och en måldos på 50 mg/dag är rekommendationen (Läkemedelsboken, 2014). I 

figur 4 visas strukturformeln för SP. 

 

Figur 4. Strukturformeln för SP. Public domain från commons.wikimedia.org (II). 
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SP verkar genom att kompetitivt blockera MR, och därmed framförallt ALs effekt (Rang & 

Dale, 2011). Läkemedlet har dock även en viss affinitet till progesteronreceptorer och 

glukokortikoidreceptorer. På grund av det sistnämnda finns det en möjlighet till att SP även 

har en viss antiglukokortikoid effekt. Detta skulle även kunna vara möjligt eftersom 

glukokortikoider i vissa vävnader, däribland myokardiet, har viss affinitet till MR 

(Messaoudi et al., 2012). Den eventuella antiglukokortikoideffekt som förekommer vid 

SP-behandling är inte lika känd som antialdosteroneffekten, men kan troligtvis jämföras 

med denna eftersom glukokortikoider har liknande effekter som AL då de aktiverar MR. 

Det förekommer mycket mer glukokortikoider än AL i blodet, vilket borde innebära att 

MR i normalt tillstånd är mer inbundna av glukokortikoider än AL. AL uppregleras dock 

vid hjärtsvikt, bildar starkare komplex med MR och är bättre på att aktivera dessa 

receptorer. Därmed verkar AL fortfarande vara det hormon som SP framförallt påverkar 

vid hjärtsvikt (Galuppo & Bauersachs, 2012). 

AL har, som ovan nämns, flera effekter i kroppen (Brilla et al., 1993; Ikeda et al., 1995; 

Struther, 2001; Weber, 2001; Chun et al., 2003; Zannad & Radauceanu, 2005), vilka kan 

motverkas av SP-behandling (MacFadyen et al., 1997; Farquharson & Struthers, 2000; 

Zannad et al., 2000; Weber, 2001; Kasama et al., 2007; Li et al., 2009). Att ge SP som 

tillägg till ACE-hämmare eller ARB är lämpligt, eftersom ACE-hämmare eller ARB inte 

kan minska aldosteronproduktionen tillräckligt, och SP tar hand om detta ”problem” 

genom att blockera aldosterons effekt (Messaoudi et al., 2012; Persson & Eriksson, 2014).  

 

Spironolaktons farmakokinetik 

SP har en halveringstid på 10 minuter. Ämnet omvandlas snabbt till dess aktiva metabolit 

kanrenon, som har en halveringstid på 16 timmar. SPs effekter förmedlas därmed 

framförallt av dess metabolit, och full effekt av läkemedlet tar några dagar att utveckla 

(Rang & Dale, 2011).  

 

Spironolaktons fysiologiska effekter  

Eftersom SP verkar på MR i njurens distala Na
+
/ K

+
 utbyte är läkemedlet ett svagt 

diuretikum. Trots detta ger behandlingen ökad överlevnad hos patienter med hjärtsvikt, 

vilket tyder på att läkemedlet har någon annan effekt än enbart diuretisk (Pitt et al., 2003; 

Rang & Dale, 2011).  

SP kan förbättra endotelfunktionen (Farquharson & Struthers, 2000; Macdonald et al., 

2004), vilket kan bero på minskad effekt av AL (Pitt et al., 2003). Läkemedlet kan också 

förbättra hjärtats vänsterkammarfunktion (Cicoira, 2002; Chan, 2007), vilket bland annat 

kan bero på dess förmåga att minska den AL-beroende kollagensyntesen i hjärtat (Brilla et 

al., 1993; MacFadyen et al., 1997; Zannad et al., 2000; Chan et al., 2007; Li et al., 2009). 

SP kan även förbättra den autonoma balansen (Barr et al., 1995; Buss et al., 2006; Kasama 

et al., 2012), bland annat genom att upprätthålla normal NA-återupptagning till 

myokardiet, som AL förhindrar (Barr et al., 1995; Struther, 2001; Buss et al., 2006).  
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En helt ny studie visar att SP-behandlade hjärtsviktspatienter erhåller en större 

blodsockersänkande effekt än dem som behandlas med furosemid. Detta kan bero på att SP 

kan förbättra insulinresistensen, som AL verkar ha en koppling till (Ogino et al., 2014). 

Det skulle också kunna bero på spironolaktons eventuella antiglykokortikoideffekt, 

eftersom glykokortikoider behövs för att glykoneogenes ska kunna ske, men även eftersom 

glykokortikoider ökar insulinresistensen (Widmaier et al., 2011). SP har också positiva 

effekter på gasdiffusionen i lungorna hos hjärtsviktspatienter, vilket troligtvis beror på dess 

förmåga att blockera MR som finns i lungorna (Agostoni et al.2004). Läkemedlet minskar 

troligtvis även förekomst av kammararytmi (Ramires et al., 2000) och sänker blodtrycket 

hos hjärtsviktspatienter (Pitt et al., 2003; Macdonald et al., 2004; Li et al., 2009), även om 

en del studier talar mot detta (Tsutamoto et al., 2001; Farquharson & Struthers, 2000). 

 

Indikationer och kontraindikationer för spironolaktonbehandling 

SP har andra indikationer än hjärtsvikt. På grund av läkemedlets effekt på kaliumhalten 

används det för att förhindra hypokalemi t.ex. vid diuretikabehandling (Rang & Dale, 

2011). SP används även vid primär hyperaldosteronism, olika typer av ödem samt 

hypertoni som ej svarar tillräckligt på annan behandling (Fass.se). Läkemedlet ser idag ut 

att få en allt bredare roll, då det även verkar ha effekt på t.ex. arytmi och som behandling 

efter hjärtinfarkt (Markowitz et al., 2012). SP bör inte användas till patienter med 

hyperkalemi eller signifikant njurfunktionsnedsättning (Fass.se).  

 

Biverkningar av spironolaktonbehandling 

SP och dess aktiva metabolit kanrenon har viss affinitet till progesteron- och 

androgenreceptorer i olika vävnader, vilket kan resultera i gynekomasti och testikelatrofi 

hos män och menstruationsrubbningar hos kvinnor. Eplerenon är liksom SP en MR- 

antagonist, men har inga aktiva metaboliter och är mer selektiv till MR. Därmed har 

eplerenon inte de hormonella biverkningar som SP har (Rang & Dale, 2011). Dock är 

läkemedlet mycket dyrare (tlv.se). 

Både SP och ACE-hämmare minskar kaliumutsöndringen från blodet.  Risken för 

hyperkalemi är förhöjd vid behandling med dessa läkemedel, speciellt i kombination (Rang 

& Dale, 2011). Allt är också en dosfråga, varför det är viktigt att anpassa dosen individuellt 

(Juurlin et al., 2004; Wie et al., 2010; Walker & Whittleseea, 2012). Många forskare 

menar att biverkningarna från SP-behandling ofta är värre i verkligheten än vid kliniska 

prövningar, varför den goda säkerheten som visades i den stora studien Randomized 

aldactone evaluation study (RALES) sällan uppnås i praktiken. Detta kan bero på dålig 

övervakning av serumkaliumvärden samt SP-behandling trots kontraindikationer. Genom 

att beakta detta i praktiken kan resultaten se lika bra ut som i kliniska studier (Ezekowitz & 

McAlister, 2009). I flera icke-kliniska studier har ingen ökad andel allvarlig hyperkalemi 

setts vid SP-behandling (Chan et al., 2007; Wei et al., 2010; Goland et al., 2011), medan 

enstaka studier visat motsatt resultat (Juurlin et al., 2004; Lopes et al., 2008). Även 

njurfunktionen kan försämras vid SP-behandling. I flera studier har dock ingen ökad andel 

allvarlig njurförsämring i form av förhöjda serumkreatininvärden kunnat ses (Chan et al., 
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2007; Vizzardi et al., 2010; Wei et al., 2010; Goland et al., 2011). I en studie förekom 

njurförsämring enbart i början av behandlingen (Vardeny et al., 2012) och i en annan 

studie sågs en ökad andel njurförsämringar (Lopes et al., 2008). 

 

Förskrivning av spironolakton 

Enligt en populationsbaserad studie av Wei et al.(2010) gjord på patienter i Tayside ökade 

antalet SP-förskrivningar till sjukhusinlagda, ACE-behandlade hjärtsviktspatienter 

drastiskt efter att resultaten från RALES utkommit, figur 5. Liknande resultat erhölls även i 

studien av Juurlink et al.(2004) gjord i Kanada under samma tid. SP anses, trots att RALES 

visat goda resultat av behandlingen, fortfarande vara underanvänd (Trujillo et al., 2004; 

Maya et al., 2007; Harvard Heart Letter, 2012). En anledning till detta kan vara läkarnas 

rädsla för uppkomst av biverkningar, eller ovisshet om att SP finns som alternativ (Harvard 

Heart Letter, 2012). 

 

 

 
Figur 5. Andelen SP-förskrivningar olika år per 1000 hjärtsviktspatienter som 

sjukhusinlagts på grund av hjärtsvikt. Alla patienter behandlades med ACE-

hämmare. Bearbetad efter Wei et al. (2010). 

 

Spironolaktons effekt på överlevnad   

Efter i genomsnitt två års SP-behandling av patienter med svår hjärtsvikt och 

basbehandlade med ACE-hämmare, erhölls enligt RALES en relativ riskreduktion för död 

på 30% och en relativ riskreduktion för sjukhusinläggning på 35% (p<0,001), tabell II samt 

figur 6 (Pitt et al., 1999). Även andra studier har visat goda resultat på mortalitet och 

morbiditet (Zannad et al., 2000; Ezekowitz & McAlister, 2009; Hamaquchi et al., 2010; 

Kasama et al., 2012). Dock har enstaka prospektiva, icke-randomiserade studier inte 

kommit fram till samma positiva resultat (Frankenstein et al., 2013). SPs goda effekter 

stöds även av goda effekter av dess nyare släkting, eplerenon (Pitt et al., 2003 (II); Zannad 
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et al., 2011; Rogers et al., 2012).  Bevisen för goda effekter är störst hos patienter med 

NYHA III-IV (Pitt et al., 1999; Zannad et al., 2000; Pitt et al., 2003 (II); Kasama et al., 

2012), men även NYHA I-II-patienter verkar kunna erhålla goda effekter (Hamaquchi et 

al., 2010; Zannad et al., 2011; Kasama et al., 2012; Rogers et al., 2012). I de nyare 

studierna behandlades mer än 50% av patienterna med både ACE-hämmare och 

betablockerare (Pitt et al., 2003 (II); Hamaquchi et al., 2010; Zannad  et al., 2011; Kasama 

et al., 2012; Rogers et al., 2012; Frankenstein et al., 2013) och i de äldre studierna använde 

mindre än 50% av patienterna betablockerare som tillägg till ACE-hämmare (Pitt et al., 

1999; Zannad et al., 2000).  

Vad som orsakar SPs ofta goda effekt på mortalitets- och morbiditetsreduktion är inte helt 

klarlagd, men troligtvis är effekten framförallt relaterad till SPs förmåga att blockera ALs 

effekter på t.ex. hjärta, kärl och SNS (Pitt et al., 2003).  

 

 

Tabell II. Resultat från RALES under en uppföljningsperiod på i genomsnitt 24 månader. För variablerna 

dödsfall, dödsfall på grund av hjärthändelse, antalet patienter som blev sjukhusinlagda minst en gång samt det 

totala antalet sjukhusinläggningar visas antal drabbade i de båda grupperna, samt relativ riskreduktion (RRR), 

absolut riskreduktion (ARR), number needed to treat (NNT) samt p-värde för SP-behandling jämfört med 

placebobehandling.  

Variabel SP (antal) Placebo 

(antal) 

RRR (%) ARR (%) NNT 

(antal) 

p-värde 

Dödsfall 284 386 31 11,0 9,0 <0,001 

Dödsfall p.g.a. 

hjärthändelse 

226 314 30 10,0 10,0 <0,001 

Sjukhusinläggning 260 336 27 8,0 12,5 <0,001 

Totala antalet 

sjukhusinläggningar 

413 663 35 29 3,4 <0,001 

 
 

 
 

Figur 6. Kaplan – Meier analys från RALES. Sannolikheten att fortfarande 

leva vid ett visst antal månader efter behandlingsstart. En signifikant skillnad i 

överlevnadsgrad förekommer mellan de båda grupperna (p<0,001). I 

placebogruppen lever 50% av deltagarna efter 31 månader. Under samma tid är 

65% i SP-gruppen fortfarande vid liv. Bearbetad efter Pitt et al.(1999). 
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SYFTE 

Flera studier har visat positiva resultat för hjärtsviktspatienter behandlade med SP: få 

allvarliga biverkningar och en mortalitets- och morbiditetsreduktion. Syftet med detta 

arbete är att med hjälp av publicerade studier undersöka SPs effekt på blodkärl, hjärta och 

det sympatiska nervsystemet vid hjärtsvikt: effekter som möjligen kan ligga till grund för 

SPs positiva prognostiska resultat.  

 

METOD 

Utifrån syftet ställdes fyra frågeställningar upp: 

1. Vad har spironolakton för effekt på blodkärlen? 

2. Vad har spironolakton för effekt på vänsterkammarens remodellering och funktion? 

3. Hjärtfibros är en orsak till vänsterkammarremodellering - Vad har spironolakton för 

effekt på detta? 

4. Vad har spironolakton för effekt på det sympatiska nervsystemet? 

 

Frågeställningarna omfattar patienter med systolisk hjärtsvikt. Genom litteratursökning 

erhölls artiklar som matchade de uppställda frågeställningarna. Artiklarna söktes via 

PubMed där sökorden ”Spironolactone AND Heart failure” användes. 117 artiklar erhölls 

då sökningen begränsades så att enbart studier på människor erhölls, som fanns i fulltext 

och var i form av randomiserade kliniska prövningar, publicerade efter 2000-01-01 och var 

skrivna på engelska. Sju studier ansågs vara av relevans för utvärdering, och inkluderades 

därmed i detta arbete. Förutom att studierna skulle matcha mina frågeställningar skulle de 

även vara randomiserade, dubbelblinda samt placebokontrollerade. En studie var dock 

singelblindad och inte placebokontrollerad, och ytterligare en var inte placebokontrollerad. 

Detta ansågs acceptabelt. Antal deltagare i studien skulle helst vara minst 50. Mer ansågs 

inte behövas eftersom resultaten är objektiva.  Ett lägre antal accepterades dock i två 

studier då resultatet trots detta ansågs tillförlitliga. I tabell III redovisas Jadad-skalan som 

fungerade som bedömningsmall för studievalen. Alla studier erhöll utifrån Jadads 

poängsystem minst tre poäng, varav de flesta erhöll fyra poäng. Därmed ansågs studierna 

vara av hög kvalitet. Från de 117 funna artiklarna exkluderades 110 stycken eftersom de 

inte var relevanta för frågeställningarna. I tabell IV redovisas vilka typer av studier som 

exkluderades. De flesta exkluderades på grund av flera anledningar, inte enbart en, som 

visas i tabellen.  
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Tabell III. Jadad- klassificeringen som användes för bedömning av studiernas kvalitet. Bearbetad efter Jadad 

(2000).  

Frågeställning Poäng om svaret är Ja 

 

Poäng om svaret är Nej 

1. Beskrevs undersökningen 

som randomiserad? 

1 0 

2. Genomfördes 

randomiseringen rätt? 

+1 -1 

3. Beskrevs undersökningen 

som dubbelblind? 

1 0 

4. Genomfördes 

dubbelblindningen 

korrekt? 

+1 -1 

5. Fanns redogörelser för 

deltagare som avbröt 

studien? 

1 0 

6. Är totalsumman minst 3? Ej låg kvalitet på studien Låg kvalitet på studien 

 

 

 

 

 

Tabell IV. Beskrivning av de studier som exkluderades från arbetet samt hur många av varje studietyp som 

exkluderades.  

Typ av studie Antal studier 

Biverkningar och/ eller prognos av SP-behandling 6 

Förskrivning eller ekonomisk utvärdering av SP 2 

SPs effekt på patienter med diastolisk hjärtsvikt/dess effekt på diastolisk funktion 5 

SPs effekt på specifika hjärtsviktspatienter, t ex sådana med dialysbehov 3 

SPs effekt på patienter med njursvikt 2 

SPs effekt på patienter med diabetes typ II 3 

SPs effekt på patienter med hjärtinfarkt 1 

SPs effekter på t.ex. hypertoni, uthållighet eller arytmi 10 

Studier där eplerenon men ej SP ingick som behandling 30 

Studier där annan hjärtsviktsbehandling än SP och eplerenon ingick  11 

Ej relevanta av många/andra anledningar, t ex. behandlades bara SP, bara hjärtsvikt eller 

ingen av dessa huvudparametrar i studierna 

29 

Korrespondens 1 

Översiktsartikel 1 

Ingen fulltext 1 

Relevant men fulltext på japanska 1 

Relevanta och refererades till i arbetet  4 

Totalt 110 



22 
 

RESULTAT 

Frågeställning 1: Vad har spironolakton för effekt på blodkärlen? 

Studie 1: Spironolactone Increases Nitric Oxide Bioactivity, Improves Endothelial 

Vasodilator Dysfunction, and Suppresses Vascular Angiotensin I/ Angiotensin II 

Conversion in Patients with Chronic Heart Failure (Farquharson & Struthers, 2000). 

 

Syfte 

Studiens syfte var att testa hypotesen om RALES goda resultat vid SP-behandling av 

hjärtsviktspatienter kan berott på en förbättring av endotelfunktion och/eller en förhöjd 

blockering av RAAS.  

 

Studiedesign 

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 10 patienter deltog, vilka 

alla hade CHF med NYHA II – III på grund av IHD. De behandlades med ACE-hämmare 

och 60% av dem även med betablockerare som basbehandling. Under en månad fick 

patienterna antingen 50 mg SP dagligen eller motsvarande placebo, och under en månad 

motsatt behandling. Mellan behandlingarna genomgick patienterna en washoutperiod på 

två veckor. Den vaskulära endotelfunktionen mättes i slutet av behandlingarna genom att 

använda acetylkolin (en endotelberoende vasodilator som aktiverar NO) och N-

monometyl-L-arginin (L-NMMA, en NO-syntasinhibitor). Natriumnitroprussid (en NO- 

donator och därmed endoteloberoende vasodilator) användes som kontrollvasodilator. 

RAAS-aktiviteten fastställdes genom användning av angiotensin I, med angiotensin II som 

kontrollvasokonstriktor. En underarmsartär perforerades hos deltagarna, varefter 

acetylkolin, L-NMMA, natriumnitroprussid, angiotensin I samt angiotensin II infuserades 

var för sig i olika doser. Under varje infusions sista två minuter mättes blodflödet. 

Blodflödet vid varje infusion omräknades som en procentuell förändring gentemot 

normalflödet som hade mätts vid studiestart. Hela processen genomfördes både efter SP- 

behandlingen och efter placebobehandlingen. 

 

Resultat 

SP-behandling förbättrade acetylkolin-medierad endotelberoende vasodilatation (p 

<0,001), figur 7, och gav en ökad vasokonstriktion vid infusion av L-NMMA (p<0,05). SP 

gav ingen effekt på svaret av kontrollvasodilatorn natriumnitroprussid (p = 0,84). 

Behandlingen gav en minskad angiotensin I-medierad vasokonstriktion (p <0,05), men 

påverkade inte svaret från kontrollvasokonstriktorn angiotensin II (p =0,89). 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Procentuell förändring i blodflöde vid infusion av acetylkolin (A) och angiotensin I (B) i olika 

doser, jämfört med det normala blodflödet. Detta både vid SP-behandling (triangel) och vid 

placebobehandling (kvadrat). * p<0,05 ** p<0,001. Bearbetad efter Farquharson & Struthers (2000). 

 

Studie 2: Effects of Spironolactone on Endothelial Function, Vascular Angiotensin 

Converting Enzyme Activity and other Prognostic Markers in Patients with Mild 

Heart Failure Already Taking Optimal Treatment (Macdonald et al., 2004). 

 

Syfte 

Studien syftade till att bland annat testa om SPs påvisade goda effekter på endotelfunktion 

och RAAS-aktivitet även gäller för friskare hjärtsviktspatienter.  

 

Studiedesign 

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 43 patienter deltog, vilka 

hade CHF med NYHA I – II på grund av antingen ischemisk- eller icke ischemisk orsak 

samt hade LVEF <50%. Alla behandlades under hela studien med ACE-hämmare 

alternativt ARB, och 72% av dem även med betablockerare. Under tre månader fick 

deltagarna antingen 12,5-50 mg SP dagligen eller motsvarande placebo. Därefter följde tre 

månader med motsatt behandling. Den vaskulära mätningen utfördes som beskrivet i studie 

1. Inga mätningar gjordes dock vid studiestart, utan patienternas värden under SP- 

behandlingen jämfördes direkt mot dess egna värden under placebobehandlingen. Därmed 

krävdes ingen washoutperiod.   

 

= Spironolaktonbehandling 

= Placebobehandling 

A 
B 

B 
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Resultat 

40 patienter slutförde hela studien. SP-behandling förbättrade acetylkolin-medierad 

endotelberoende vasodilatation (p=0,045), figur 8. SP gav också en minskad angiotensin I- 

medierad vasokonstriktion (p= 0,006), men ökade även angiotensin II-inducerad 

vasokonstriktion (p=0,044). SP påverkade inte svaret av natriumnitroprussid och heller inte 

svaret av L-NMMA. Undersöktes värdena enbart hos de patienter som förutom ACE- 

hämmare även fick betablockerare, erhölls samma resultat.  

 

 

 

Figur 8. Procentuell förändring i blodflöde vid infusion av acetylkolin (A) och angiotensin I (B) i olika 

doser, jämfört med det normala blodflödet. Detta både vid SP-behandling (triangel) och vid 

placebobehandling (kvadrat). * p<0,05, ** p<0,01. Bearbetad efter Macdonald et al.(2004). 

 
 

Frågeställning 2: Vad har spironolakton för effekt på vänsterkammarens 

remodellering och funktion? 
 

Studie 3: Long-term, Dose-dependent Effects of Spironolactone on Left Ventricular 

Function and Exercise Tolerance in Patients with Chronic Heart Failure (Cicoira et 

al., 2002). 

 

Syfte 

Ett av huvudsyftena med studien var att fastställa SPs effekt på LVEF, LVEDV samt 

LVESV hos patienter med CHF. 

 

A B 
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Studiedesign 

Studien är randomiserad, kontrollerad och singelblindad. 106 patienter med CHF som 

behandlades med ACE-hämmare, hade LVEF <45% och i snitt NYHA II randomiserades 

till antingen 12,5-50 mg SP dagligen, eller till en kontrollgrupp. Patienternas övriga 

hjärtsviktsbehandling, däribland ofta betablockerare, behölls. Undersökning av LVEDV, 

LVESV och LVEF gjordes med hjälp av ekokardiografi både vid studiestart och efter 52 

veckor.  

Resultat 

93 patienter fullföljde studien. LVEF ökade signifikant i SP-gruppen jämfört med i 

placebogruppen (p=0,02). I denna grupp förekom också en signifikant minskning i LVESV 

jämfört med placebogruppen (p=0,03). En trend sågs till minskad LVEDV jämfört med 

placebogruppen, men minskningen var inte signifikant (p=0,06). LVEF ökade signifikant 

gentemot studiestart, och LVESV och LVEDV minskade gentemot studiestart (p<0,01). 

Detta enbart i SP-gruppen, tabell V. SPs effekt på LVEF var dosberoende (p<0,05), då bäst 

effekt erhölls vid behandling med 50 mg SP dagligen.  

 

Tabell V. LVEF, LVEDV samt LVESV hos de båda behandlingsgrupperna vid studiestart samt vid studiens 

slut. 

Ekokardiografi-

parameter 

                  Studiestart               Efter 52 veckor p-värde (SP 

vs. Placebo)  

 SP Kontroll SP Kontroll  

LVEF (%) 33±7 34±7 36±9* 34±9 0,02 

LVEDV (mL) 275±104 257±80 251±105* 253±89 0,06 

LVESV (mL) 188±94 173±71 171±97* 168±79 0,03 

* p<0,01 jämfört med studiestart.  

 

Studie 4: Aldosterone Receptor Antagonism Induces Reverse Remodeling when 

Added to Angiotensin Receptor Blockade in Chronic Heart Failure (Chan et al., 

2007). 

 

Syfte 

Syftet utifrån denna studie var bland annat att bestämma om tillförsel av SP till ARB 

förbättrar vänsterkammar-enddiastolisk volymindex (LVEDVI), vänsterkammar- 

endsystolisk volymindex (LVESVI) samt LVEF. Detta hos patienter med CHF.  

 

Studiedesign 

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 51 hjärtsviktspatienter med 

LVEF <40% och i snitt NYHA II randomiserades till antingen SP-gruppen (8 mg 

kandesartan och 25 mg SP) eller placebogruppen (8 mg kandesartan och motsvarande 
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placebo). Patienternas övriga hjärtsviktsbehandling, däribland ofta betablockerare, behölls. 

Vänsterkammarens remodellering (LVEF, LVEDVI samt LVESVI) studerades med hjälp 

av Cardiac magnetic resonance imaging (CMR)-teknik både vid studiestart, efter 26 samt 

efter 52 veckor.  

Resultat 

48 patienter fullföljde studien. I SP-gruppen förekom både efter 26 och 52 veckors 

behandling en signifikant förbättring i LVEF (p<0,01), LVEDVI (p<0,01) och LVESVI 

(p<0,01). Förbättringen var större efter 52 veckor än efter 26 veckor. I placebogruppen 

erhölls ingen signifikant förbättring, tabell VI.  

 

Tabell VI. LVEF, LVEDVI samt LVESVI hos de båda behandlingsgrupperna vid studiestart, efter halva 

studieperioden samt vid studiens slut.  

CMR-variabel     Studiestart    Efter 26 veckor     Efter 52 veckor 
 SP Placebo SP Placebo SP Placebo 

LVEF (%) 26±2 28±2 31±3* 30±2 35±3* 31±2 

LVEDVI (mL/m
2
) 155 ±14 138 ±10 130 ±15 * 137 ±10 121,1±15,8* 135 ±10  

LVESVI (mL/m
2
) 120 ±15 102,0±9,4 98 ±14 * 99±9 88 ±17 * 98 ±10 

* p<0,01 jämfört med studiestart. 

 
 

Frågeställning 3: Hjärtfibros är en orsak till vänsterkammarremodellering 

- Vad har spironolakton för effekt på detta? 
 

Studie 5: Limitation of Excessive Extracellular Matrix Turnover May Contribute to 

Survival Benefit of Spironolactone Therapy in Patients With Congestive Heart 

Failure: Insights From the Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) 

(Zannad et al., 2000). 

   

Syfte 

Syftet i studie var att undersöka vad SP har för effekter på kollagenmarkörer och därmed 

hjärtfibros hos patienter med CHF. Syftet var också att undersöka hur bra 

kollagenmarkörer är som prognostiska markörer för död och sjukhusinläggning vid CHF, 

och hur SP påverkar detta.  

 

Studiedesign 

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 261 deltagare från RALES 

inkluderades. Detta innebär att de hade NYHA III-IV, LVEF <35% och behandlades med 
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ACE-hämmare. Deltagarna randomiserades till att behandlas med placebo eller SP (12,5-

50 mg/dag). Genom radioactive immunoassay (RIA) -teknik mättes halten PICP, PINP 

samt PIIINP.  Genom enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) mättes halten MMP-

1, vävnadsinhibitor av metalloproteinas-1 (TIMP-1) samt förhållandet mellan dem (MMP-

1:TIMP-1). Alla mätningar gjordes vid studiestart samt efter 24 veckor.  

 

Resultat 

Blodprov kunde tas på 151 patienter både i början och i slutet av studien. Efter 24 veckor 

hade markörerna PIIINP samt PINP minskat signifikant i SP-gruppen jämfört med 

studiestart (p = 0,003 respektive p = 0,04). I placebogruppen hade det inte skett någon 

signifikant minskning av någon kollagenmarkör. Jämfördes resultaten från SP-

behandlingen med dem från placebobehandlingen sågs en signifikant förbättring av PIIINP 

och PINP vid SP-behandling jämfört med placebobehandling (p = 0,004 respektive p = 

0,02), tabell VII. I subgruppen med de patienter vars alla tre kollagensyntesmarkörvärden 

låg över medelvärdena hade både PIIINP, PICP och PINP minskat signifikant från 

studiestart hos dem som behandlades med SP (p<0,001), men inte hos dem som 

behandlades med placebo. I subgruppen med kollagenmarkörvärden under medelvärdena 

sågs ingen skillnad i någon av grupperna. Serumnivån av MMP-1 och TIMP-1 samt MMP-

1:TIMP-1 förändrades inte under dessa 24 veckor i någon av grupperna.  

Höga kollagenmarkörhalter hade ett samband med en dålig prognos. Detta var särskilt 

tydligt hos deltagarna i placebogruppen med en PIIINP-nivå över medelvärdet. Dessa hade 

en signifikant ökad risk för död och sjukhusinläggning jämfört med dem som hade en 

PIIINP-nivå under medelvärdet (p<0,01). De deltagare med PIIINP-nivå över medelvärdet 

drog mest nytta av SP-behandling. De löpte nämligen en signifikant lägre risk för att 

drabbas av död eller sjukhusinläggning jämfört med de i denna subgrupp som behandlades 

med placebo (p=0,0004). Samma mortalitets- och morbiditetsskillnad förekom inte i 

subgruppen med kollagenmarkörvärden under medelvärdet (p = 0,48).  

Tabell VII. Serumnivå av kollagenmarkörerna PIIINP, PICP och PINP vid studiestart samt efter 24 veckor. 

Resultaten visas både för SP- och för placebogruppen, där n antal patienter deltog (SP: n= 75/77/77, Placebo: 

n= 65/69/69 för PIIINP, PICP samt PINP). Även förändringsvärden mellan studiestart och studieslut 

redovisas .  

Variabel 

(µg/L) 

 

          Studiestart 

 

     Efter 24 veckor 

 

 Förändring (studiestart - 24 

veckor) 

 
 

 SP 

 

Placebo 

 

SP 

 

Placebo   A.S. SP A.S. 

Placebo 

   p- 

värde  

PIIINP 4,9±2,7 4,9±2,5 4,0±1,9* 5,0±2,8 -0,87 0,11      0,004 

PICP 139,3±116,9 128,6±47,2 131,3±113,3 141,7±79,0 -7,97 13,1      0,07 

PINP 41,3±22,6 50,9±57,1 36,3±17,7** 57,1±75,8 -5,0 6,2      0,02 

A.S = absolut skillnad. p-värde= p-värdet för SP jämfört med placebo. * p=0,003, ** p < 0,04 jämfört med studiestart.  
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Studie 6: Treatment with Spironolactone for 24 Weeks Decreases the Level of Matrix 

Metalloproteinases and Improves Cardiac Function in Patients with Chronic Heart 

Failure of Ischemic Etiology (Li et al., 2009) 

 

Syfte 

Studiens syfte var att hos patienter med CHF av ischemisk orsak undersöka hur SP 

påverkar halten av olika kollagenmarkörer och därmed hjärtfibros. Syftet var också att 

undersöka om en onormal nivå av kollagenmarkörer förekommer hos dessa deltagare 

jämfört med hos friska personer. 

 

Studiedesign 

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 86 patienter med CHF av 

ischemisk orsak, samt 25 åldersmatchade kontrolldeltagare deltog i studien. Patienterna 

hade NYHA minst II och LVEF <45%. De behandlades alla med ACE-hämmare och 

betablockerare. Patienterna randomiserades till SP- (25-50 mg) eller placebobehandling. 

Kollagenmarkörerna MMP-9, TIMP-1, ICTP samt PICP studerades. De mättes genom 

antingen ELISA eller RIA-teknik. MMP-9:TIMP-1 samt PICP:ICTP beräknades också. 

Hos hjärtsviktspatienterna gjordes alla mätningar både vid studiestart och efter 24 veckor.  

Hos de åldersmatchade kontrollerna gjordes mätningarna enbart vid studiestart.  

 

Resultat 

Plasmanivån av MMP-9, TIMP-1 och ICTP var signifikant förhöjd hos 

hjärtsviktspatienterna jämfört med hos de åldersmatchade kontrollerna (p<0,05). Likaså 

var MMP-9:TIMP-1 förhöjd (p<0,01). PICP:ICTP var signifikant lägre hos 

hjärtsviktspatienterna jämfört med hos de åldersmatchade kontrollerna (p<0,01), tabell 

VIII.  

 

Tabell VIII. Serumnivå av kollagenmarkörerna MMP-9, TIMP-1, ICTP, PICP, MMP-9: TIMP-1 samt PICP: 

ICTP vid studiestart. Resultaten visas både för hjärtsviktspatienterna och för de åldersmatchande 

kontrollerna.  

Variabel Hjärtsviktspatienter Åldersmatchande kontroller 

MMP-9 (ng/L) 121,3±31,4** 27,2±7,8 

TIMP-1 (ng/L) 2930,7±201,6** 1486±88,7 

ICTP (µg/L) 4,5±0,8* 2,4±0,7 

PICP (µg/L) 80,8±31,2 65,9±18,9 

MMP-9:TIMP-1   0,0376±0,0163** 0,0183±0,0964 

PICP:ICTP 18,65±8,33** 27,4±12,65 

* p<0,05, ** p<0,01 jämfört med den åldersmatchande kontrollgruppen. 
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Efter 24 veckor hade MMP-9, TIMP-1 och ICTP minskat signifikant i SP-gruppen 

(p<0,05), vilket även MMP-9:TIMP-1 fördelningen hade (p<0,01). PICP:ICTP hade ökat 

(p<0,01), tabell VIIII. Ingen signifikant skillnad i halten PICP förekom. I placebogruppen 

förekom ingen skillnad i halten av någon av dessa parametrar (p>0,05).  

 

Tabell VIIII. Serumnivå av kollagenmarkörerna MMP-9, TIMP-1, ICTP, PICP, MMP-9:TIMP-1 samt 

PICP:ICTP vid studiestart samt efter 24 veckor. Resultaten visas enbart för de SP-behandlade.  

Variabel Studiestart Efter 24 veckor  

MMP-9 (ng/L) 123,8±6,3 79,2±6,9* 

TIMP-1 (ng/L) 2898±257,5 2290,8±240,9* 

ICTP (µg/L) 4,6±0,27 3,1±0,38* 

PICP (µg/L) 78,3±6,4 72,7±0,38 

MMP-9:TIMP-1   0,0385±0,0057 0,025±0,003** 

PICP:ICTP 17,9±2,1 24,1±2,8** 

* = p<0,05, ** = p<0,01 jämfört med studiestart. 

 

Frågeställning 4: Vad har spironolakton för effekt på det sympatiska 

nervsystemet? 

Studie 7: Additive Effects of Spironolactone and Candesartan on Cardiac 

Sympathetic Nerve Activity and Left Ventricular Remodeling in Patients with 

Congestive Heart Failure (Kasama et al., 2007). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken effekt kandesartan ensamt och i kombination 

med SP har på SNS hos patienter med CHF. Syftet var även att undersöka effekten på t.ex. 

LV-funktionen.  

 

Studiedesign 

Studien är randomiserad, dubbelblind och kontrollerad. 50 patienter med NYHA II-III och 

LVEF <45% randomiserades till antingen SP-gruppen (25 mg SP och 8-12 mg kandesartan 

dagligen), eller till kontrollgruppen (8-12 mg kandesartan dagligen). Förutom ACE- 

hämmare behölls övrig medicinsk behandling, däribland ofta betablockerare. Den 

procentuella denerveringsgraden, Heart/Mediastinum (H/M) kvoten samt washoutgraden 

(WR) mättes genom 
123

I-MIBG (metaiodobenzylguanidin) -scintigrafi. LVEF, LVEDV 

samt LVESV bestämdes genom ekokardiografi. Även BNP-halten i blodet samt NYHA- 

klass mättes. Alla mätningar gjordes vid studiestart samt efter sex månader.  

Under 
123

I-MIBG-scintigrafin injicerades ämnet I-MIBG, som kunde avläsas med hjälp av 

en γ-kamera. MIBG är enligt Patel och Iskandrian (2002) en analog för det adrenerga 

neuroblockadämnet guanethidin. Guanethidin ackumuleras precis som NA i de sympatiska 
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nervändarna, och binder precis som dessa till adrenerga receptorer. MIBG fungerar på 

samma sätt men kan binda en jodisotop (
123

I), och kan därmed ses. 
123

I-MIBG binder alltså 

till de adrenerga receptorerna i nervändarna, varför receptordensiteten och därmed SNS- 

aktiviteten kan mätas. Därför är 
123

I-MIBG-scintigrafi en bra metod för att kunna upptäcka 

abnormaliteter i hjärtats SNS. H/M-kvoten är enligt Patel och Iskandrian (2002) ett mått på 

proportionen av adrenerga receptorer i hjärta och i mediastinum. En hög grad innebär att 

receptorerna framförallt finns i myokardiet, som det ska, och att NA upptaget därmed sker 

till högre utsträckning. En låg grad innebär att det finns en högre andel än normalt av 

receptorer i de extracellulära delarna. Hjärtats WR reflekterar grad av adrenerg aktivitet 

och styrka. En hög WR innebär en hög frisättning av NA från myokardiet och därmed en 

generellt högre adrenerg aktivitet och styrka. En lägre grad innebär ett högre NA- 

återupptag till myokardiet. Den procentuella denerveringsgraden, alltså den andel av 

myokardiet där det inte förekommer någon nervaktivitet, beräknades utifrån summan av 

alla defekter i myokardiet. En hög procentuell denerveringsgrad innebär en försämrad 

nervaktivitet på grund av skadade nerver (Patel & Iskandrian, 2002). 

 

Resultat 

Efter 6 månader hade alla nämnda parametrar förbättrats signifikant i båda grupperna 

jämfört med studiestart (p<0,05), men hade förbättrats mer i SP-gruppen än i 

kontrollgruppen. Denna merförbättring var signifikant för 
123

I-MIBG-parametrarna 

(procentuella denerveringsgraden, H/M-kvoten samt WR), samt för NYHA-klass och BNP 

(p<0,05), men ej för ekokardiografiparametrarna (LVEF, LVEDV samt LVESV), tabell X. 

Det förekom en korrelation mellan förändringar i 
123

I-MIBG-parametrarna och förändring i 

LVEDV och LVESV hos SP-gruppen men ej hos kontrollgruppen.  

 

Tabell X. Förändring i parametrarna för I-MIBG-scintigrafin, ekokardiografin samt för BNP och NYHA- 

klass. Resultaten visas för SP-gruppen och kontrollgruppen, både vid studiestart och efter 6 månader. Även 

förändringen mellan studiestart och efter sex månader visas.  

    Variabel 

 
 

           SP-gruppen 

 
Studiestart       6 månader              Δ 

            Kontrollgruppen 

 
Studiestart     6 månader          Δ 

% denervering   54±10    40±10*** -14±12    55±14   48±17** -7±10^ 

H/M kvoten 1,64±0,23 1,84±0,19*** 0,19±0,18 1,68±0,18 1,76±0,24** 0,08±0,14^ 

WR 47±10 35±8*** -12±8 46±10 41±12* -5±13^ 

LVEF (%) 32±6 43±11*** 11±10 31±6 37±9* 6±10 

LVEDV (mL) 192±32 165±30*** -27±26 187±39 169±42* -20±27 

LVESV (mL) 131±30 95±29*** -36±26 130±32 108±37** -22±28 

BNP (pg/mL) 249±133 149±81*** -100±83 243±119 199±65* -43±97^ 

NYHA-klass 

(I/II/III/IV) 

0/9/16/0 8/12/5/0***  0/10/15/0 3/10/11/1*^  

Δ = Förändring mellan studiestart och efter 6 månader. *p<0,05 jämfört med studiestart, ** p<0,01 jämfört med 

studiestart, *** p<0,001 jämfört med studiestart. ^ p<0,05 jämfört med SP-gruppen. 

 

 



31 
 

DISKUSSION 
 

Spironolakton förbättrar den vaskulära funktionen 

Enligt både studie 1 och 2 förbättrar SP den vaskulära funktionen då behandlingen ökar 

biotillgängligheten av NO, förbättrar endotelberoende vasodilatorfunktion samt dämpar 

överföring av angiotensin I till angiotensin II. Resultaten gällde i studie 1 för patienter med 

NYHA II-III av ischemisk orsak och i studie 2 för patienter med NYHA I-II av oftast 

ischemisk orsak. 

I studierna förekom ett högre blodflöde och därmed större vasodilatation vid infusion av 

acetylkolin i SP-grupperna jämfört med i placebogrupperna. Detta innebär att acetylkolin 

hos SP-behandlade kunde aktivera mer NO genom en endotelberoende process, vilket 

innebär en ökad NO-biotillgänglighet. Det skedde i studie 1 en större minskning av 

blodflöde och därmed mindre vasodilatation vid infusion av L-NMMA i SP-grupperna än i 

placebogrupperna. Detta borde innebära att mer NO-syntas fanns att tillgå och kunde 

därmed inhiberas hos de SP-behandlade jämfört med hos de placebobehandlade. Mer NO- 

syntas innebär också mer tillgängligt NO, vilket även detta talar för att SP- behandling 

ökar NO-biotillgängligheten. I studie 2 erhölls dock inte denna skillnad vid infusion av L-

NMMA. Varken forskarna från studie 1 eller 2 kunde säga om det enbart var förbättringen 

i NO biotillgänglighet som stod för hela förbättringen av den endotela 

vasodilatorfunktionen vid SP-behandling, eller om SP har effekter även på andra 

vasodilaterande substanser. Forskarna i studie 1 hävdar att det finns en chans till t.ex. 

prostacyklinpåverkan, även om den är liten. Eftersom NO har en stor roll i 

endotelfunktionen (Shantsila et al., 2012), känns det dock inte troligt att dess effekt kan 

maskeras. AL kan som tidigare nämns minska NO biotillgängligheten (Ikeda et al., 1995; 

Chun et al., 2003). Därmed är det, enligt forskarna i studie 1 möjligt att SP genom att 

motverka ALs effekter ökar biotillgängligheten av NO, vilket förbättrar endotelfunktionen. 

Angiotensin I kan inte ge någon direkt vasokonstriktion men kan ge en indirekt sådan 

genom att överföras till vasokonstriktorn angiotensin II. Därmed reflekterade allt ökat 

vasokonstriktorsvar en överföring av angiotensin I till angiotensin II, åtminstone i studie 1. 

Att det förekom en mindre vasokonstriktion vid infusion av angiotensin I i SP-grupperna 

än i placebogrupperna innebär att SP gör så att mindre angiotensin I kan överföras till 

angiotensin II. Forskarna i studie 1 menar att detta kan innebära att AL stimulerar 

överföring av angiotensin I till angiotensin II, och att SP genom att blockera ALs effekt 

kan minska ACE-aktiviteten. Forskarna i studie 2 verkar relativt säkra på att det är ACE 

som SP påverkar. Idag är ingen annan väg känd med vilken angiotensin I överförs till 

angiotensin II, varför detta verkar rimligt. AL har visat sig öka mRNA uttrycket för ACE i 

myokardiet hos råttor, och SP har kunnat minska detta (Harada et al., 2001), vilket stödjer 

resonemanget.  

Till skillnad från studie 1 gav studie 2 ett ökat svar från angiotensin II vid SP-behandling. 

Detta menar forskarna beror på en kompensatorisk uppreglering av angiotensin II 

receptorer. Forskarna hävdade att detta inte maskerade möjligheten till att se en minskning 

av angiotensin I till angiotensin II överföring. Om detta stämmer skulle även i studie 2 allt 

ökat vasokonstriktorsvar reflektera en överföring av angiotensin I till angiotensin II. Om 
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detta inte stämmer innebär det istället att SP-behandlingens goda effekter på överföring av 

angiotensin I till angiotensin II maskeras något. Att denna uppreglering av angiotensin II 

receptorer inte förekom i studie 1 kan bero på att denna studie var kortare. Patienterna hade 

vid de vaskulära mätningarna enbart använt SP under 1 månad, vilket troligtvis är för kort 

tid för att kunna se en kompensatorisk uppreglering av receptorer.  

Enligt Shantsila et al.(2012) har flest sådana här studier utförts på patienter med CHF av 

ischemisk orsak, vilket kan bero på att detta är den vanligaste och allvarligaste typen av 

CHF (Zannad et al., 1999; Khatibzadeh et al., 2012), men även, med instämmande från 

Shantsila et al.(2012), att IHD och endoteldysfunktion har många gemensamma nämnare, 

t.ex. ateroskleros och diabetes. Samma författare hävdar att det verkar förekomma 

åtminstone mindre systemisk endoteldysfunktion hos patienter med CHF av icke-

ischemisk orsak. I dessa två studier är det svårt att säga hur resultaten hade sett ut om fler 

av denna patientgrupp hade deltagit.  

Eftersom det i studie 2 framkom goda resultat trots att deltagarna enbart hade mild CHF 

drog forskarna i denna studie slutsatsen att de positiva fysiologiska resultat som tidigare 

visats (bland annat i studie 1) även gäller för patienter med mildare CHF. De menar också 

att de goda prognostiska resultat som förekom i RALES även kan förekomma hos patienter 

med mild CHF. Eftersom endoteldysfunktion är associerad med en sämre prognos (Vita & 

Keaney, 2002; Shantsila et al., 2012) finns en möjlighet till att de goda fysiologiska 

effekterna på endotelfunktionen, som framkom i studie 1 och 2, har en prognostisk 

betydelse. En minskad överföring av angiotensin I till angiotensin II borde också ha ett 

prognostiskt värde eftersom angiotensin II förknippas med flera negativa effekter (Rang & 

Dale, 2011).  

Det är relativt få deltagare i studierna, speciellt i studie 1. Detta kan göra att slumpen får en 

inverkan. En tabell där det framgått hur normalblodflöde och infusionsblodflöde såg ut för 

respektive deltagare vid SP-behandling och placebobehandling hade gjort resultaten mer 

trovärdiga. Dock anses resultaten så pass tydliga att de ändå känns trovärdiga. Resultaten 

känns mer tillförlitliga även eftersom de stödjer varandra och att det finns teorier som 

stödjer dem. Dessutom stöds de delvis av andra studier. Abiose et al.(2004) visade hur SP 

förbättrade endotelfunktionen genom en annan metod än den som användes här. Även här 

ansågs detta bero på att SP blockerar ALs dämpande effekt på NO-biotillgängligheten. I en 

studie på råttor visades hur en kombination med SP och ACE-hämmare förbättrade den 

endotelberoende vasodilatationen mer än enbart singelbehandling med SP eller ACE- 

hämmare. Hos de råttor som enbart behandlades med SP sågs enbart en minskning av ROS 

och hos de som enbart behandlades med ACE-hämmare sågs framförallt tecken på en 

förbättrad NO-biotillgänglighet. Den ökade NO-biotillgängligheten verkade därmed, enligt 

forskarna, bero på ACE-hämmarbehandlingen, som ökade NO-syntas. Den minskade ROS 

halten berodde istället på SP-behandlingen, och en kombination av dessa gav de mest 

förbättrade resultaten på endotelfunktionen. Forskarna förklarar den minskade ROS-halten 

med att SP kan minska bildningen av ROS, vilket möjligen kan ske genom en icke- 

mineralkortikoideffekt (Bauersachs et al., 2002). Liknande resultat har även visats i senare 

studier (Ceron et al., 2010). I studie 1 och 2 visades att SP gav en ökad NO-

biotillgänglighet, men ROS studerades inte.  
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Spironolakton minskar hjärtremodelleringen och förbättrar hjärtats 

systoliska funktion 

SP-behandling ger både enligt studie 3 och 4 en förbättrad systolisk funktion samt en 

minskad vänsterkammarmodellering i form av antingen förbättrad LV-volym eller 

förbättrat LV-volymindex. Resultaten gäller för patienter med CHF med i snitt NYHA II, 

där alla behandlades med ACE-hämmare alternativt ARB och ungefär 70% använde 

betablockerare.  

I Studie 4 var ACE-hämmare ersatta med kandesartan, som är en ARB. ACE-hämmare och 

ARB har inte tydligt visat sig skilja sig effektmässigt åt (Pfeffer et al., 2003; Kirkwood et 

al., 2004) även om studier visat att ARB möjligen är mer effektiva på olika sätt (Kirkwood, 

2004; Zhang et al., 2011). Eftersom resultaten fortfarande är osäkra eller i varje fall inte 

slående, är det inte troligt att resultaten från studie 4 hade skiljt sig mycket om ACE- 

hämmarbehandling hade förekommit istället för ARB. Teorin känns trovärdig eftersom 

även studie 4 visat liknande resultat som studie 3, där ACE-hämmare användes.  

Forskarna i studie 3 menar att en anledning till att SP gav mortalitets- och 

morbiditetsreduktion i RALES kan vara just förbättring av LV-funktionen. Jämfört med 

RALES hade patienterna i studie 3 och 4 något mildare CHF. Forskarna i studie 3 menar 

att deras resultat möjligen hade kunnat bli ännu mer slående hos patienter med svårare 

CHF eftersom dessa har en mer uttalad neurohormonell aktivitet, som kan motverkas av 

SP-behandling.  

Forskarna i studie 4 undersökte även hjärtfibrosen och fann att denna minskade signifikant 

efter ett års behandling med SP och kandesartan, jämfört med enbart kandesartan (p<0,05). 

Forskarna menar därmed att den hjärtskyddande effekt SP verkar ha då det ges tillsammans 

med kandesartan kan bero både på den omvända remodelleringen samt en minskning av 

hjärtfibros. Dessa två anses dock delvis höra ihop, vilket stöds av Li et al.(2009) samt 

resonemang från forskarna i studie 3. Forskarna i studie 3 undersökte inte hjärtfibrosen 

men anser att den förbättring som i deras studie förekom i LV-volym och funktion bland 

annat kan bero på SPs förmåga att minska hjärtfibrosen. Detta resonemang stöds av Brilla 

et al.(1993) samt Li et al.(2009).  

Forskarna i studie 4 menar att en fördelaktig effekt som erhålls av att kombinera ARB med 

SP är att en relativt komplett blockering av RAAS erhålls. En sådan komplett blockering 

verkar inte förekomma vid enbart ARB-behandling (Yoneda et al., 2007) eller enbart 

ACE-hämmarbehandling (Staessen et al., 1981; MacFadyen et al., 1999; Cicoira et al., 

2001). Forskarna framhäver därmed vikten av att tillföra SP till hjärtsviktspatienter som 

enbart behandlas med ARB. Samma sak borde gälla för patienter som enbart behandlas 

med ACE-hämmare, då studie 3 visat goda resultat av detta i kombination med SP.  

I studie 3 förekom ingen placebogrupp utan enbart en kontrollgrupp. Detta gjorde att 

studien enbart var singelblindad. Forskarna menar att detta inte har någon stor betydelse då 

resultaten är objektiva. Trots detta borde påverkan från patientens förväntningar inte gå att 

utesluta helt. Det var i detta fall viktigt att studien åtminstone var singelblindad, men 

resultatet hade varit mer trovärdigt om studien varit dubbelblindad.  
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Både LVESV, LVEDV, LVESVI, LVEDVI samt LVEF har en prognostisk roll (White et 

al., 1987; Tsutamoto et al., 2001; Konstam et al., 2011; McMurray et al., 2012). Därmed 

känns det relevant att studera dessa parametrar. Andra studier stödjer resultaten som 

erhölls från studie 3 och 4. Tsutamoto et al.(2001) har i en placebokontrollerad studie visat 

att SP har positiva effekter på LVEF, LVEDVI samt LVESVI hos patienter med mild till 

måttlig CHF redan efter fyra månaders behandling med 25 mg SP/dag. Liknande resultat 

erhölls i en studie av Vizzardi et al. (2010). Att resultaten från studie 3 och 4 stödjer 

varandra och att det finns teorier som styrker dem gör dem trovärdiga.  

 

Spironolakton minskar kollagenomsättningen och därmed hjärtfibrosen 

I studie 5 och 6 visades hur SP-behandling signifikant förändrade halten av olika 

kollagenmarkörer till det bättre. I studie 5 fann forskarna dessutom att en hög nivå av 

PIIINP, men även PICP och PINP associerades med en sämre prognos, men att prognosen 

förbättrades vid SP-behandling. SP hade bäst effekt på överlevnad och sjukhusinläggning 

hos de patienter som hade höga nivåer av kollagenmarkörer. I studie 6 såg forskarna 

dessutom att det förekom en förändrad uppsättning av kollagenmarkörer hos 

hjärtsviktspatienter jämfört med hos åldersmatchade kontroller.  

I de båda studierna undersöktes olika typer av kollagenmarkörer. I studie 5 var det 

framförallt PIIINP, PICP samt PINP som studerades, vilka avspeglar kollagensyntesen. 

Efter 24 veckors SP-behandling hade dessa markörer minskat signifikant. Detta innebär att 

SP minskar kollagensyntesen. Halten MMP-1 och TIMP-1 förändrades dock inte under 

denna tid i någon av grupperna, och forskarna kunde inte visa att dessa markörer var 

associerade med en sämre prognos. En anledning till att halten inte förändrades vid SP- 

behandling kan vara att AL framförallt påverkar kollagensyntesen snarare än 

nedbrytningen, och eftersom SP framförallt verkar genom att blockera ALs effekt borde 

kollagensyntesvägen påverkas mer än nedbrytningen. Därmed är det troligare att 

kollagensyntesmarkörer påverkas, snarare än nedbrytningsmarkörer, vilket också stöds av 

Zannad och Radauceanu (2005). Enligt samma författare påverkas MMP-1-nivån troligtvis 

inte av AL-halten, vilket ger ytterligare stöd till resultaten i studie 5. Forskarna i studien 

menar att de två studerade nedbrytningsmarkörerna bara är två av många, och att andra 

markörer kan visa en helt annan bild. Forskarna i studie 6 undersökte 

kollagennedbrytningsmarkörer och erhöll tydligare resultat än de i studie 5. 

I studie 6 undersöktes både sådana markörer som avspeglar kollagennedbrytning (MMP-9, 

TIMP-1 och ICTP) och kollagensyntes (PICP). Dessutom undersöktes förhållanden mellan 

markörer (MMP-9:TIMP-1 samt PICP:ICTP). MMP-9 är med vid nedbrytning av 

framförallt kollagen typ I, och denna markör uppregleras normalt vid CHF, vilket innebär 

en ökad kollagennedbrytning. TIMP fungerar enligt Wilson et al.(2002) som en inhibitor 

på MMP och ger en minskad nedbrytning av kollagen typ I. TIMP uppregleras vid 

hjärtsvikt troligtvis som svar på ökad MMP. Den höga kvoten MMP-9:TIMP-1 som 

förekom hos hjärtsviktspatienterna i studie 6 innebär därmed en obalans mellan de båda 

markörerna, och en ökad nedbrytning av kollagen typ I (Wilson et al., 2002). Den låga 

kvoten PICP:ICTP styrker också en ökad nedbrytning av kollagen typ I, vilket också 
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Lijnen et al.(2012) stöder. I SP – gruppen förändrades nämnda kollagenmarkörer till det 

bättre, alltså motsatt mot vad de gör hos hjärtsviktspatienter.  

Enligt studie 5 och 6 minskar SP alltså kollagenomsättningen genom att både minska 

kollagensyntesen och kollagennedbrytningen, som är förhöjda hos hjärtsviktspatienter. 

Därmed erhålls troligtvis en bättre balans i ECM, en lägre kollagenackumulering, och 

således också en minskad hjärtfibros och remodellering.  

Forskarna i studie 5 menar att de goda prognostiska resultat, som förekom i SP-gruppen, 

kan bero på SPs förmåga att begränsa den AL-beroende kollagensyntesen. Att SP har 

denna effekt stöds av andra studier (Brilla et al., 1993; MacFadyen et al., 1997; Zannad & 

Radauceanu, 2005; Chan et al., 2007). I studie 6 erhölls dessutom i SP-gruppen en 

korrelation mellan förbättrad TIMP-1-nivå och förbättrad LVEF. Detta borde innebära att 

SP genom att balansera kollagenmarkörer i ECM kan öka LVEF. Det låter därmed rimligt 

att SPs bidrag till förbättrad kollagenomsättning (som visades i studie 5 och 6) ger en 

förbättrad vänsterkammarfunktion (som visades i studie 6), som i sin tur ger upphov till 

förbättrad prognos (som visades i studie 5). Detta resonemang stöds delvis förutom av 

forskarna från studie 5 även av Brilla et al.(1993) och Li et al.(2009).  

I studie 5 hade ungefär hälften i vardera behandlingsgruppen CHF av ischemisk orsak, 

medan det i studie 6 bara deltog patienter med CHF av ischemisk orsak. I studie 5 hade 

patienter med ischemisk CHF en högre serumhalt av PIIINP än de patienter som hade icke- 

ischemisk CHF. Forskarna menar att detta är logiskt eftersom hög PIIINP-halt hör ihop 

med en dålig prognos, och patienter med ischemisk CHF har en sämre prognos än de med 

icke-ischemisk CHF (Zannad et al., 1999). I studie 6 undersöktes inte PIIINP. Det borde 

dock finnas en chans till liknande förhöjning även för andra markörer vid ischemisk CHF, 

vilket kan behöva tas hänsyn till.  

Forskarna i studie 6 anser att en nackdel med deras studie är att området 

kollagenmetabolism med dess olika markörer är så pass brett, och här undersöktes bara en 

mycket liten del. Samma nackdel borde gälla för studie 5. Det är svårt att dra någon direkt 

slutsats angående kollagenmarkörernas prognostiska relevans och hur SP påverkar 

markörerna. Att använda kollagenmarkörer som indikatorer för hjärtfibros är tillförlitligt 

eftersom dessa markörer korrelerar med fibrosbildning (Weber, 2001). Dock verkar vissa 

kollagenmarkörer korrelera bättre med fibrosbildning än andra. PIIINP, PICP samt ICTP 

verkar vara bättre än PINP på att avspegla hjärtfibros (Lijnen et al., 2012). Att PICP kan 

vara en bra markör för att upptäcka hjärtfibros visade även Querejeta et al.(2000). PICP 

var i studie 6 inte signifikant förändrad i hjärtsviktsguppen jämfört med kontrollgruppen. 

Nivåer av denna har dock i andra studier visat sig vara förändrade (Liljen et al., 2012). 

Samma författare menar att en nackdel med att använda kollagenmarkörer för att 

undersöka kollagenbildning är att halten av markörerna inte avspeglar det totala 

kollageninnehållet i myokardiet och därmed den totala hjärtremodelleringen. Författaren 

menar att hjärtremodellering är en process som sker kontinuerligt hela tiden, medan 

markörnivåerna kan skilja sig från dag till dag och att det därmed inte går att koppla 

samman markörnivåerna med en direkt hjärtfibros och remodellering (Liljen et al., 2012). 

Idag är mätning av kollagenmarkörer enligt Swynghedauw (1999) den bästa metod för att 

upptäcka hjärtfibrosbildning, och har dessutom ett prognostiskt värde då fibrosbildning 
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avspeglar grad av hjärtsvikt.  Därför anses metoden trots allt lämplig att använda i 

praktiken.  

Att inte samma kollagenmarkörer studerades i studie 5 som i studie 6 gör det svårt att 

jämföra resultaten mellan studierna och på så vis få en uppfattning om trovärdigheten kring 

resultaten. Resultatens trovärdighet styrks dock av att de delvis stöds av teorier samt andra 

studier. Flera studier har visat hur SP-behandling minskar PIIINP – halten signifikant 

(MacFadyen et al., 1997; Tsutamoto et al., 2001; Pitt et al., 2003; Macdonald et al., 2004; 

Berry et al., 2007). SP kan också enligt andra studier dämpa uttrycket av MMP (Hori et al., 

2011). Dessutom har studier genom djurexperiment visat hur AL associeras med ökad 

kollagenbildning och hjärtfibros, och hur SP kan motverka denna fibrosbildning (Brilla et 

al., 1993). I en studie av Wilson et al.(2002) var nivåerna av MMP-9, TIMP-1, samt 

MMP-9:TIMP-1 förhöjda hos hjärtsviktspatienter jämfört med kontrollerna, vilket de 

också var i studie 6. Att PIIINP är prognostiskt betydelsefull visades i studie 5, men har 

även visats senare (Cicoira et al., 2005).  

 

Spironolakton balanserar den sympatiska aktiviteten 

Enligt studie 7 är för hjärtsviktspatienter en behandlingskombination med både 

kandesartan och SP mer fördelaktigt för SNS-aktiviteten, jämfört med enbart 

kandesartanbehandling. Samma sak gäller enligt studien för LV-funktionen.  

I studie 7 undersöktes SPs effekt som tillägg till kandesartan, som är en ARB. Många 

liknande studier har tidigare gjorts angående SPs effekt som tillägg till ACE-hämmare. 

Flera av dessa har gjorts av samma forskarteam som i denna studie, och kommit fram till 

liknande resultat vad gäller SPs effekt på SNS och även LV-funktion då det ges som 

tilläggsbehandling till patienter med CHF (Kasama et al., 2002; Kasama et al., 2003; 

Kasama et al., 2012). Den retrospektiva studien av Kasama et al.(2012) var lik studie 7 

men här deltog fler patienter och ACE-hämmarbehandling var ungefär lika vanligt som 

ARB-behandling. Resultaten här var lika resultaten från studie 7: Alla parametrar som 

mättes (samma som i studie 7 exklusive BNP och NYHA-klass) förbättrades i båda 

grupperna efter 6 månader. Förbättringen var även här större i SP-gruppen. I denna studie 

visades dessutom att SP har den största oberoende effekten vad gäller att kunna minska 

WR, vilket innebär en förbättrad SNS-aktivitet i hjärtat (Kasama et al., 2012). I de äldre 

studierna från 2002 och 2003 förekom liknande resultat trots att deltagarna i studien från 

2002 hade NYHA III-IV. Här förekom dock inte några signifikanta förbättringar alls av 

procentuell denervering, H/M kvot, WR, LVEF samt LVEDV efter sex månader i gruppen 

som enbart behandlades med ACE-hämmare. Att resultaten inte såg lika bra ut i 

placebogruppen här kan bero på att ACE-hämmarbehandling dominerade och att ARB 

enligt Kirkwood (2004) möjligen är något mer effektiv än ACE-hämmare då de 

förmodligen ger en mer komplett blockering av angiotensin IIs effekter. Även 

betablockeraranvändningen kan vara en orsak till skillnaden mellan resultaten, då inga 

deltagare i dessa äldre studier använde betablockerare. Eftersom det finns flera liknande 

studier med liknande resultat, och att de flesta var av samma studiegrupp, valdes att inte 

utvärdera någon mer studie angående SPs effekt på SNS. 
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Att H/M-kvoten ökade under de båda behandlingarna i studie 7 innebär en ökad densitet av 

adrenerga receptorer i myokardiet. Att den procentuella denerveringen minskade innebär 

en förbättrad nervaktivitet i myokardiet hos de SP-behandlade. Att WR under 

behandlingarna minskade innebär en generellt lägre sympatisk aktivitet och styrka. Alla 

dessa tre parametrar förbättrades signifikant mer vid SP- och kandesartanbehandling än vid 

enbart kandesartanbehandling. Detta innebär att SP-tillägg ger extra fördelaktiga effekter 

på SNS gentemot enbart kandesartanbehandling. I studien visades även hur 

vänsterkammarfunktionen, remodelleringen, BNP samt NYHA-klass förbättrades i båda 

grupperna. Alla dessa parametrar har ett prognostiskt värde (White et al., 1987; Tsutamoto 

et al., 2001; McMurray et al., 2012). BNP och NYHA-klass förbättrades signifikant mer i 

SP-gruppen än kontrollgruppen. Tidigare studier har visat hur BNP minskar vid SP- 

behandling (Tsutamoto et al., 2001; Rousseau et al., 2002; Macdonald et al., 2004; Berry 

et al., 2007). Det förekom i SP-gruppen en korrelation mellan förändring i 
123

I-MIBG- 

parametrarna och förändring i LVEDV och LVESV. I andra studier har det även visats en 

korrelation mellan t.ex. den procentuella denerveringsgraden och LVEF (Patel & 

Iskandrian, 2002), vilket inte gjordes här. Eftersom det vid de båda behandlingarna både 

förekom en förbättring i SNS-aktivitet och en förbättring i hjärtfunktion borde en slutsats 

kunna dras om att även god SNS-aktivitet och god LV-funktion delvis hör ihop, även 

korrelationen inte detta visades här. Forskarna i denna studie kunde inte säga om det är en 

förbättring i LV-funktionen som ger bättre SNS-aktivitet, eller om det är förbättrad SNS- 

aktivitet som ger förbättrad LV-funktion. Det förstnämnda alternativet skulle enligt 

forskarna kunna förklaras med att en minskad hjärtfibros kan ge ett ökat upptag av NA till 

myokardiet och därmed bättre SNS-aktivitet. Det sistnämnda skulle kunna förklaras med 

att det ökade upptaget av NA till myokardiet minskar fibrosen. Båda förklaringarna anses 

rimliga och en kombination av dem båda borde också vara möjligt.  

Forskarna menar att SPs förbättrade effekt på SNS kan bero på dess förmåga att bibehålla 

normal NA-återupptagningsbalans till hjärtats myocyter, vilket tidigare visats (Barr et al., 

1995; Struther, 2001; Buss et al., 2006). Detta, tillsammans med övriga goda effekter av 

kombinationsbehandlingen, tror forskarna kan bero på en mer komplett blockad av RAAS, 

och därmed mindre AL än vid enbart behandling med kandesartan. Deras teori stöds av 

forskarna i studie 4 (Chan et al., 2007).   

Nästan hälften av deltagarna i studie 7 hade hjärtsvikt av ischemisk orsak. 
123

I-MIBG- 

parametrarna brukar vara mer tydligt förändrade hos dessa jämfört med hos dem med 

hjärtsvikt av icke ischemisk orsak (Patel & Iskandrian, 2002). Att den procentuella 

denerveringsgraden är tydligare hos dessa patienter känns trovärdigt eftersom ischemi, som 

ovan nämns av Patel & Iskandrian (2002), kan ge denervering.  Om alla deltagarna haft 

ischemisk CHF hade resultaten troligtvis varit tydligare.  

SNS, som utvärderats genom 
123

I-MIBG-scintigrafi har ett prognostiskt värde. 

Hjärtsviktspatienter har ofta en rubbad bild vid 
123

I-MIBG-scintigrafiundersökningar, och 

därmed en rubbad SNS-aktivitet och sämre prognos. H/M – kvoten är en av de markörer 

som bäst kan förutsäga överlevnadsgraden vid hjärtsvikt (Patel & Iskandrian, 2002), men 

även WR-graden är tillförlitlig (Imamura et al., 2001; Kasama et al., 2008). Forskarna i 

studie 7 hävdar att 
123

I-MIBG-scintigrafimetoder i flera oberoende studier visat trovärdiga 

resultat, men att metoden fortfarande är under utveckling. De menar också att resultaten 

ofta beror på instrumentet som används samt institutionen som metoden utförs på, varför 
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ett enhetligt protokoll alltid bör användas för att resultaten inte ska skilja sig på grund av 

metodfel. Att detta kan behövas stöds av nyare studier (Yusuke et al., 2013). Forskarna i 

studie 7 hävdar att multicenterstudier behövs för att mer noggrant utvärdera effektiviteten 

och tillförlitligheten av 
123

I-MIBG-scintigrafimetoder. Detta anses relevant eftersom 
123

I-

MIBG-scintigrafin med dess parametrar ofta visat sig vara bra prognostiska markörer och 

därmed användbara så länge de används på rätt sätt.  

 

Sammanfattning  

De sju studier som utvärderats i detta arbete har alla visat att SP-behandling har goda 

fysiologiska effekter på hjärtsviktspatienter. Alla studerade parametrar har ett prognostiskt 

värde, varför SPs förbättrade fysiologiska effekter borde ha en prognostisk betydelse. I de 

flesta studier har betablockerare varit en del av basbehandlingen, även om inte alla använt 

detta i alla studier. Att använda betablockerare till ACE-hämmare eller ARB tillhör dagens 

moderna terapi. I RALES användes betablockerare endast hos 10,5% av deltagarna. Hur 

RALES-resultaten hade sett ut om fler deltagare hade använt betablockerare är svårt att 

säga. Kanske hade en något utspädd effekt av SP erhållits.  Det borde dock vara den totala 

effekten som är av betydelse. Studier som inkluderades i detta arbete är kliniska och 

patienterna som deltagit här har liksom i RALES noggrant valts ut och behöver därmed 

inte motsvara verklighetens patienter. Studierna i arbetet har i huvudsak använt patienter 

med måttlig till svår CHF, men en del har även, till skillnad från RALES inkluderat 

patienter med mild CHF och ändå kunnat visa tydliga resultat. Idag kan SP rekommenderas 

redan från NYHA II. Med dessa argument borde ytterligare en stor randomiserad klinisk 

studie liknande RALES utföras. Den borde utföras på NYHA II-IV-patienter motsvarande 

verklighetens patienter och behandlade med modern terapibehandling som basbehandling. 

Detta skulle kunna visa SPs verkliga effekt på mortalitet och morbiditet idag. En sådan 

studie är dyr att genomföra men eftersom SPs effektivitet idag styrkts genom flera 

fysiologiska studier som dessa, kan en sådan studie mycket väl ge goda prognostiska 

resultat hos hjärtsviktspatienter.  

Hypotesen vid studiens början var att SP skulle ge någon form av fysiologisk effekt på 

kroppen, men kanske inte så många effekter som det faktiskt verkar ha. I detta arbete 

undersöktes SPs effekt på hjärta, kärl och SNS. Dock verkar läkemedlet även ha effekter 

på t.ex. lungorna och insulinresistensen (Agostoni et al.2004; Ogino et al., 2014). Mycket 

verkar kunna förklaras av SPs förmåga att kunna dämpa ALs effekt. Eftersom läkemedlet 

påverkar effekten av det multifunktionella hormonet AL, verkar det på flera mål och ger 

flera olika effekter. På grund av SPs multifunktionalitet har dess användningsområde 

breddats till att inte enbart inkludera hjärtsvikt utan också hypertoni och hypokalemi, och 

kanske snart även arytmi, diabetes och primärprevention vid det metabola syndromet. Att 

farmakologiskt pröva olika metoder för att minska AL-produktionen leder till nya 

upptäckter. SP anses därmed vara ett läkemedel som fått vara med i många studier och 

bidra till flera nya upptäckter, inte bara om sig själv utan också om kroppens fysiologi med 

dess hormoner och övriga substanser.  
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BEGRÄNSNINGAR 

Tidigt bestämdes vilka parametrar som skulle studeras i detta arbete. I de utvalda studierna 

undersöktes ibland även andra parametrar. Dessa valdes oftast bort. Flera av resultaten 

hade kunnat styrkas ytterligare om resultat från alla parametrarna som redovisades i 

studierna, inkluderats.  

Alla deltagarna i de utvärderade studierna hade troligtvis systolisk hjärtsvikt eftersom en 

LVEF på >50% inte accepterades. Alla utvalda studier hade en LVEF-gräns på 45% eller 

lägre förutom i studie 2 där maxgränsen var 50% och i studie 1 där gränsen ej framgick. 

Här antogs dock att en systolisk hjärtsvikt förekom på grund av låg genomsnittlig LVEF. 

SLUTSATS 

SP är ett läkemedel som på hjärtsviktspatienter enligt flera studier gett en mortalitets- och 

morbiditetsreduktion samt visat en mild biverkningsprofil. Hur läkemedlet verkar på 

kroppen är ännu inte helt säkerställt. SP verkar ha en mängd fysiologiska effekter. I detta 

arbete utvärderades sju stycken studier: Två stycken behandlade SPs effekt på 

endotelfunktionen, två stycken dess effekt på hjärtremodelleringen, två stycken på 

hjärtfibrosbildningen och en på aktiviteten av SNS. Detta hos patienter med systolisk CHF. 

SP hade positiva effekter på blodkärlen genom att förbättra NO-biotillgängligheten, 

förbättra den endotelberoende vasodilatorfunktionen samt minska angiotensin I-medierad 

vasokonstriktion. Läkemedlet kan minska kollagenbildningen och därmed hjärtfibros, och 

har troligtvis framförallt genom detta en förbättrad effekt på hjärtats LV-volym samt 

systoliska funktion. Dessutom har SP fördelaktiga effekter på aktiviteten i SNS i 

myokardiet, bland annat genom att ge ett förbättrat återupptag av NA till myokardiets 

myocyter. Vidare kan dessa fysiologiska effekter vara några av flera som ger upphov till 

mortalitets- och morbiditetsreduktion hos SP-behandlade hjärtsviktspatienter.  

Snart femton år har gått sedan RALES publicerades och idag känns SP som ett något 

bortglömt läkemedel, vilket det inte borde vara. Genom att beakta indikationer och 

kontraindikationer samt övervaka kalium
 
och kreatininvärden under behandlingen, kan SP 

troligtvis hjälpa många hjärtsviktspatienter både till ökad överlevnad och bättre 

livskvalitet. SP är inget dyrt läkemedel, varför kostnadsaspekterna inte är ett hinder. En 

anledning till att SP inte används till så många patienter som det borde är troligtvis 

osäkerhet kring dess egentliga effekt och effektivitet. En stor randomiserad studie på 

verklighetens NYHA II-IV-patienter behandlade med modern terapibehandling, borde med 

tanke på resultaten i detta arbete kunna visa goda prognostiska resultat av SP-behandling.  
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