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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett multidimensionellt fenomen med hög dödlighet. Hjärtsvikt behandlas främst med 

hämmare av "angiotensin converting enzyme" (ACE – hämmare) alternativt angiotensinreceptorblockare (ARB) 

som motverkar neurohormonella stimuleringar som uppstår vid hjärtsvikt samt ger en kärldilatation vilket 

minskar symtom och behovet av sjukhusvistelse samt ökar överlevnaden. Trots detta överlever endast omkring 

50 % av hjärtsviktspatienter 6 år efter diagnos och i takt med att hjärtsvikt ökar globalt med ökad medellivslängd 

i befolkningen finns ett behov av nya läkemedel såsom LCZ696 som genom dubbelhämning av renin – 

angiotensin – aldosteron systemet och neprilysin erbjuder en ny metod för behandling av patienter med 

hjärtsvikt.  

Syfte: Syftet med denna studie var att med hjälp av publicerade kliniska studier undersöka effekt av befintlig 

behandling och eventuella framtida behandlingar på mortalitet och morbiditet hos hjärtsviktspatienter. 

Resultat: Granskade artiklar visar att behandling med ACE- hämmare hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt 

minskar total dödlighet med NNT("number needed to treat") =22 under 3,5 år, minskar total mortalitet eller 

sjukhusinläggning pga. förvärrad hjärtsvikt med NNT = 10,4 under 3,5 år. Medianöverlevnaden ökar med 9,2 

månader under 12,1 års uppföljningstid hos patienter med asymtomatiskt hjärtsvikt. Behandling med högdos 

ACE- hämmare minskar bl.a. dödlighet och sjukhusinläggning av kardiovaskulära orsaker samt 

sjukhusinläggningar oavsett orsak med NNT = 30 under 3 år. Betablockare minskar plötslig död respektive total 

mortalitet respektive hjärtdöd eller icke – fatal akut hjärtinfarkt med NNT = 38 respektive NNT = 23 under 12 

månader. Behandling med det nya läkemedlet LCZ696 minskar mortalitet pga. kardiovaskulära orsaker med 

NNT = 32 under 27 månader, minskar sjukhusinläggningar pga. hjärtsvikt med NNT = 36 under 27 månader, 

minskar dödlighet oavsett orsaker med NNT =34 jämfört med behandling med ACE- hämmare (6). 



 
 

Slutsats: Studierna visar att såväl ACE- hämmare som betablockare har tydliga gynnsamma effekter vid 

behandling av hjärtsvikt. Behandling med ACE-hämmare under 3,5 år jämfört med placebo minskar total 

mortalitet med ett NNT värde på ca 22. Behandling med betablockare under 1 år jämfört med placebo minskar 

total mortalitet med ett NNT värde på 24. Behandling med det nya läkemedlet LCZ 696 under 27 månader 

jämfört med ACE-hämmare minskar total mortalitet med ett NNT värde på 36. Ett kvarstående problem är att 50 

% av patienter med svår hjärtsvikt (NYHA klass IV) dör inom ett år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Summary 

 

Background:  Heart failure is a multidimensional phenomenon with high mortality. Heart failure is treated 

with angiotensin converting enzyme (ACE) - inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARBs) that counteract 

neurohormonal stimuli that occur in heart failure, as well as providing vessel dilatation, which reduces symptoms 

and the need for hospitalization and increases survival. Despite this, only about 50% of heart failure patients 

survive 6 years after diagnosis with drug therapy, and as heart failure is increasing globally, due to improved 

care and treatment and increasing life expectancy of the population, there is a great need for new drugs such as 

LCZ696 that acts by dual inhibition of the renin - angiotensin - aldosterone system and neprilysin inhibition.  

Objective: The aim of this literature study was to evaluate the efficacy of current treatment and possible future 

treatments on mortality and morbidity in heart failure patients. 

Results: The examined articles show that treatment with ACE inhibitors in patients with symptomatic heart 

failure reduces the risk of total mortality by 16% over 3.5 years, reduces all-cause mortality or hospitalization 

due to heart failure with NNT (number needed to treat) = 10.4 over 3.5 years and increases median survival by 

9.2 months over 12.1 years in patients with asymptomatic heart failure. Treatments with high-dose ACE 

inhibitors reduce mortality and hospitalization because of cardiovascular causes and hospitalizations from any 

cause by NNT = 30 over 3 years. Beta-blockers reduce sudden death and total mortality and cardiac death or non 

- fatal myocardial infarction with NNT = 38 and NNT = 23, respectively, over 12 months. Treatment with the 

new drug LCZ696 reduces mortality due to cardiovascular causes with NNT = 21 over 27 months, reduces 

hospitalizations due to heart failure with NNT = 36 over 27 months and reduces deaths from any cause with 

NNT = 34 compared to treatment with ACE inhibitors. 

Conclusion: The studies show that both ACE inhibitors and beta-blockers have clear beneficial effects in the 

treatment of heart failure. Treatment with ACE inhibitors for 3.5 years compared to placebo reduces total 

mortality by a NNT value of about 22. Treatment with beta-blockers during 1 year compared with placebo 

reduces total mortality by a NNT value of 24. Treatment with the new drug LCZ 696 for 27 months compared 

with ACE inhibitors reduces total mortality with a NNT value of 36. One remaining problem is that 50% of 

patients with severe heart failure (NYHA class IV) die within a year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete i farmaceutprogrammet vid linneuniversitet. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under vårterminen 2015. 

Jag vill rikta ett härligt tack till min handledare professor Sven Tågerud för ovärderlig 

handledning, uppmuntran, stöd och noggrann granskning i detta examensarbete. Tack, tack! 

 

Kalmar 2015 – 03 – 19 

Faeza Alqaysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

 ACE – hämmare Angiotensin converting enzyme 

 ARB Angiotensinreceptorblockare 

 HMV Hjärtminutvolym 

 EF Ejektionsfraktion 

 NYHA NewYork Heart Association 

 KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

 CRP C- reaktivt protein 

 HF Heart failure 

 BNP B – type natriuretic peptide 

 N- pro- BNP N- terminal pro B – type natriuretic peptide  

 NSAID Icke – steroida antiinflammatoriska läkemedel 

 EKG Elektrokardiografi 

 ARNI Angiotensinreceptor Neprilysin Inhibitor 

 NNT Number needed to treat 

 RCT Randomized controlled trial 

 ARR Absolut riskreduktion 

 RRR Relativ riskreduktion 

 SOLVD  Studies of Left Ventricular Dysfunction 

 ATLAS  Assessment of Treatment with Lisinopril and Survival 
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1. INTRODUKTION 

 

Hjärtsvikt är ett mångskiftande koncept med flera orsaker, varierande symtom och dålig 

prognos.  Tillståndet karakteriseras av hög dödlighet och stora kostnader för sjukhusvård. 

Förekomsten av den symtomgivande hjärtsvikten i Sveriges befolkning anses vara omkring 2 

%, lika många uppskattas ha en s.k. latent hjärtsvikt, dvs. asymtomatiskt nedsatt hjärtfunktion.  

Prevalensen stiger med ålder. Hos äldre, över 80 år är det >10 % som har hjärtsvikt. 

Mortalitet vid mild hjärtsvikt är omkring 5 % och vid svår hjärtsvikt är den årliga dödligheten 

40 -50 %. Män insjuknar ca 10 år tidigare än kvinnor (8). 

Antalet patienter med hjärtsvikt ökar pga. ökning i genomsnittliga livslängden och en incidens 

som ökar med stigande ålder. De årliga kostnaderna för att behandla patienter med hjärtsvikt i 

Sverige beräknas till ca 2,8 miljarder kronor där sjukhusvård utgör 70 % av kostnaderna. 

Sammanfattningsvis utgör hjärtsvikt ett väsentligt problem i vårt samhälle (9). 

 

2.  BAKGRUND  

2. 1. Orsak och symtom vid hjärtsvikt 

Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) är ett kliniskt syndrom som uppkommer pga. nedsättning av 

hjärtmuskelfunktion, dvs. att hjärtat inte förmår pumpa runt blodet i samma hastighet som det 

rinner till. Det stockar sig då i de tillförande venerna så att trycket i hjärtkamrarna stiger, 

vilket orsakar en rad sekundära rubbningar i bl.a. njurar, muskler och andra organ (10).  

Hjärtminutvolymen (HMV) i det lindriga fallet, är nedsatt vid tung fysisk påfrestning, medan 

vid den kritiska hjärtinsufficiensen är minskningen av HMV, så kraftig att det systoliska 

blodtrycket (fyllnadsfasen) inte kan hållas tillräckligt högt, för att pumpa runt blodet och 

underhålla vävnadernas behov (10).  

I samband med hjärtfunktionsnedsättning, aktiveras kompensationsmekanismer i syfte att 

skydda kroppen mot livsfarligt blodtrycksfall. Kroppen tolkar nedsättningen av hjärtats 

pumpfunktion som vätske/ blodförlust. Då aktiveras sympatiska nervsystemet, vilket ger en 

höjning av hjärtats slagfrekvens och pumpkraften. Dessutom aktiveras det s.k. renin- 

angiotensinsystemet med hormonfrisättning (renin som leder till bildning av angiotensin II) i 

blodet som håller uppe blodtrycket och volym extracellulärt genom vasokonstriktion, samt 

ökar natrium- och vattenreabsorption i njuren. I hjärtats muskelceller bildas BNP (B- typ 

natriuretisk peptid) som frisätts till blodet vid tryckhöjning och hjärtsvikt. Detta ämne reglerar 

vätskebalansen vid normal hjärtfunktion genom att motverka angiotensin II effekten, 

endotelin och det sympatiska nervsystemet, men dess effekt minskar vid uppkomst av 

hjärtsvikt (10). 

Orsaker till hjärtsvikt varierar över världen och tiden. I princip kan alla organiska 

hjärtsjukdomar i avancerade stadium orsaka hjärtsvikt. I Sverige dominerar hypertoni och 

ischemisk hjärtsjukdom och utgör tillsammans orsaken till ca 80 % av all hjärtinsufficiens (8).  

Kronisk hjärtsvikt utvecklas långsamt och uppkommer till följd av bl.a. hypertoni, hjärtinfarkt 

eller vid hjärtmuskelskada . Tillståndet drabbar ofta äldre patienter med inga eller milda 

symtom i början, medan den akuta hjärtsvikten orsakas av t.ex. akut hjärtinfarkt, 
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klaffsjukdom, kardiomyopati, då hjärtats funktion försämras snabbt, men även kan orsakas av 

bl.a. plötslig försämring av kronisk hjärtsvikt eller infektioner. Den livshotande formen av 

akut hjärtsvikt är det s.k. lungödem som innebär en vätskeansamlingen i lungor med extremt 

nedsatt pumpförmåga och lågt blodtryck (17). För att kunna ge rätt, individrelaterad 

behandlingen till patienter, är det viktigt att ta reda på orsaken till hjärtinsufficiens (11). 

Det krävs både symtom och kliniska fynd för att diagnostisera hjärtinsufficiens. De viktigaste 

symtom som diagnosen ofta grundar sig på, är andnöd och trötthet vid fysiska ansträngningar, 

med tiden uppträder andfåddheten även i vila (ortopné). Vid förvärrad hjärtsvikt, uppstår 

besvär som andnöd, vätskeretention och bensvullnad, muntorrhet, sömnbesvär, smärta och 

hosta. De kliniska fynden är bl.a. hög puls, tredjeton på hjärtat, vätskeansamling i lungsäcken 

(vid vänsterkammarfunktionsnedsättning), ödem i ben och buk och förhöjda natriuretiska 

peptider i blodet (11).  

Hjärtsvikt delas in i vänster och/ högerkammarsvikt. Vänsterkammarsvikt kan uppstå till följd 

av bl.a. hjärtinfarkt som orsakar en nedsättning av hjärtats vänsterkammares arbetsförmåga. 

Andra orsaker kan vara bl.a. hjärtklaffel, hjärtmuskelinflammation, hypertoni och dilaterad 

kardiomyopati, men vänsterkammarsvikt kan även vara idiopatisk, infektiös eller toxisk pga. 

alkohol eller droger (11). 

När vänsterkammaren inte förmår pumpa ut blodet som rinner till, då stockar sig blodet bakåt 

mot vänster förmak och vidare ut i lungvävnaden vilket ger rethosta och andfåddhet. Mycket 

vätska pressas ut i alveolerna, vilket försämrar gasutbyte och när lungödem uppstår blir 

situationen livshotande. Vid utveckling av hjärtsvikt bildas bindväv mellan lungkapillärer och 

alveoler som hindrar blodflödet, blodets syresättning och möjligheten att eliminera koldioxid. 

Resultatet blir sämre ork och andnöd vid fysisk ansträngning. Flera patienter får besvär 

nattetid pga. ökad blodfyllnad i lungorna vilket orsakar hosta och andningssvårigheter med ett 

pipande ljud vid utandning. Detta kallas hjärtastma (11). 

Liksom vänsterkammarsvikt kan högerkammarsvikt ha sin orsak i hjärtklaffel, hjärtinfarkt, 

inflammation, men kan även uppstå pga. lungsjukdom. Vänsterkammarsvikt kan i 

förlängningen även påverka högerkammaren. När högerkammaren inte orkar pumpa ut blodet 

i lungartären, kommer det att stocka sig bakåt mot höger förmak och vidare mot hålvenerna. 

Det ökade trycket sprider sig ut i det stora kretsloppets vener. Blodplasman trängs ut i 

vävnaden vilket orsakar ödem i fötter, ben och levern, vätskan kan även samlas i bukhålan s.k. 

ascites, vilket orsakar tryck mot brösthålan så att andning och hjärtfunktion försvåras. Den 

stora vätskeansamlingen kan leda till viktuppgång med 15 – 20 kg (11). 

Hjärtsvikt delas in i fyra funktionella klasser enligt New York Heart Association (NYHA – 

Tabell I) beroende på svårighetsgrad. Metoden är subjektiv dvs. att patienten med hjärtsvikt 

själv bör beskriva de symtom och den svårighetsgrad som han/hon befinner sig i (12,18 ). 

Tabell I. Svårighetsgrader enligt NewYork Heart Association (NYHA) 

NYHA I Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

NYHA II Andfåddhet och trötthet vid uttalad fysisk påfrestning (lätt hjärtsvikt) 

NYHA III Andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk ansträngning, såsom av/ 

påklädning (måttlig hjärtsvikt) 

NYHA III a Orkar > 200 m på plan mark utan besvär 

NYHA III b Orkar < 200 m på plan mark utan besvär 
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3. DIAGNOSTISKA KRITERIER, DIAGNOSTISK OCH 

DIFFERENTIALDIAGNOS 

 

Praktiskt definieras hjärtsvikt utifrån tre kriterier. För diagnosen bör minst ett eller två av 

följande kriterier uppfyllas: symtom på hjärtinsufficiens (under arbete eller i vila), objektivt 

tecken på nedsatt hjärtfunktion (i vila), minskning av symtom vid behandling (12). 

Det finns två typer av hjärtsvikt, s.k. systolisk hjärtfunktionsnedsättning (kontraktionsfasen), 

är den vanligaste formen av hjärtsvikt och leder till minskning av både slagvolm och 

hjärtminutvolm, dvs. försämring av hjärtats sammandragningsförmåga och pumpstyrka. Den 

andra kallas för diastolisk funktionsnedsättning och uppkommer pga. att myokardväggen har 

hypertrofierat och hårdnat, då uppstår svårigheter med hjärtats relaxation och återfyllnad dvs. 

hjärtats förmåga att sträcka sig och fyllas med blod under vilofas är nedsatt. Patienten har 

karakteristiska symtom trots normal ejektionsfraktion (EF) och tillståndet förekommer ofta 

hos äldre kvinnor med högt blodtryck eller diabetes mellitus (9) . 

För bedömning av hjärtats systoliska/diastoliska funktion, används flera olika objektiva 

mätmetoder såsom ekokardiografi och mätningar av natriuretiska peptider (13). 

Elektrokardiografi (EKG) är en vanlig diagnostisk metod som används för att undersöka 

hjärtats blodförsörjningskapacitet (17).  

Med Doppler – ekokardiografi kan man mha. s.k. ultraljudseko registrera bl.a. hjärtväggens 

tjocklek, klaffarnas nivå och rörelse, samt uppskatta ejektionsfraktion (EF) vid bedömning av 

den systoliska funktionen. Med EF menas den fraktion av blod som finns i vänsterkammaren, 

som drivs ut vid varje hjärtslag (9).  

Hjärtinsufficiensdiagnos ställs då ejektionsfraktionen är < 50 % samt vid utpräglade symtom 

(Tabell II) (18).  

 

Tabell II.  Klassificering av ejektionsfraktion. 

Normal EF  

 

> 50 % 

 

Lätt nedsatt EF  

 

40 – 49 % 

Måttligt nedsatt EF 30 – 39 % 

Svårt nedsatt EF < 30 % 

 

NYHA IV 

 

Andfåddhet och trötthet även i vila. Patienten är ofta sängbunden. Årlig 

dödlighet 40 – 50 % 
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Diastolisk funktion delas in i fyra olika grader; normal, lindrig relaxationsstörning, måttlig 

och svår (restriktiv).  En diagnos av diastolisk hjärtsvikt bör uppfylla tre kriterier samtidigt: 

tecken eller symtom på kronisk hjärtsvikt, normal eller milt onormal systolisk vänsterfunktion 

(EF ≥ 45-50), tecken på onormal vänsterkammarrelaxering, diastolisk stelhet. Det är även 

viktigt att utesluta lungsjukdom (12). 

Undersökningar kan kompletteras med bl.a. blodprover för att utesluta andra sjukdomar och 

orsaker till syndromet såsom hemoglobinvärde för att utesluta anemi, leukocyter med C- 

reaktivt protein (CRP), akut fasprotein för att utesluta infektioner, tester för att kontrollera 

saltbalans som är viktig för terapeutisk kontroll av t.ex. diuretika och arbets – EKG som 

ibland kombineras med kranskärlsröntgen, för diagnos av kranskärlssjukdom eller diastolisk 

stelhet (10). 

Det går även att utesluta hjärtinsufficiens genom att mäta BNP/NT – pro BNP halten i blodet. 

B – typ natriuretisk peptid (BNP) och N- terminal pro B – typ natriuretisk peptid (N- pro- 

BNP), utsöndras från hjärtat till blodet vid extension av hjärtats förmak och 

kammarmuskulatur. Resultatet blir minskning av blodvolym vilket i sin tur leder till sänkning 

av blodtryck och afterload som slutligen ökar hjärtminutvolymen (10). Faktorer såsom 

stigande ålder, kvinnligt kön, fysisk aktivitet, njursjukdomar, behandling med betablockare 

eller hjärtglykosider samt hjärt- kärlsjukdomar som bl.a. hjärtsvikt, hjärtinfarkt och 

hjärtklaffel ökar koncentrationen av den natriuretiska peptiden. För att utesluta hjärtsvikt tas 

bl.a. blodprov för de två natriuretiska varianterna BNP respektive N- pro- BNP (12). Ett högt 

värde på hormonet tyder på att patienten har hjärtsvikt (> 500 ng/L), men kan även tyda på 

hjärtklaffel, hjärtinfarkt, njursjukdom, medan vid gråzonsvärden värden kan ett ultraljud av 

hjärtat ge säker diagnos (7, 18).  

Tabell III. BNP värden och hjärtsvikt.  

 

 

Det finns flera hjärtsjukdomstillstånd som ger liknande symtom som uppträder vid hjärtsvikt 

såsom mitralisstenos som ger symptom som stegrat ventryck med lungödem och ortopné, 

förhöjt ventryck vid förmakstumörer, andfåddhet kan inträffa hos personer med dåligt fysiskt 

tillstånd, ödem hos överviktiga personer och anemi som kan ge upphov till arytmier och 

andnöd. Spirometri används för att utesluta kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Röntgen 

av lungor och hjärtat utförs för att utesluta annan lungsjukdom (13). 

Viktiga differentialdiagnoser vid undersökning av hjärtsvikt inkluderar: 

 Lungsjukdom, framför allt KOL 

 Fetma 

 Venös insufficiens 

 Lungemboli 

 Negativt prediktivt 

värde 

Positivt prediktivt 

värde 

gråzon 

BNP < 100 ng/L 500 ng/L 100 < 500 

g/L 

Diagnos Hjärtsvikt osannolikt Hjärtsvikt sannolikt  osäker 
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 Sömnapné 

 Sköldkörtelssjukdomar 

 Blodbrist 

 

4. BEHANDLING 

4. 1.   Icke farmakologisk behandling 
 

Förutom kirurgi, innefattar den icke farmakologiska behandlingen bl.a. livsstilsändring i form 

av symtomövervakning och förändring av riskfaktorer t.ex. daglig vikttillsyn, kontroll av 

symtom såsom trötthet, ödem och andfåddhet, kost (salt och vätskestriktion, lagom 

alkoholkonsumtion), fysisk aktivitet, rökstopp, vaccin mot influensa och pneumokocker 

(infektionsprofylax), samt undvikande av icke – steroida antiinflammatoriska läkemedel 

(NSAID preparat) (9).  

Regelbunden fysisk aktivitet såsom perifer muskelträning, andningsträning och vattenträning, 

har positiva effekter såsom minskning av sjuklighet och dödlighet vid hjärtsvikt. Sjukgymnast 

bör hjälpa till att etablera ett individanpassat träningsprogram (Tabell IV) (9). 

 

 Tabell IV. Icke farmakologisk behandling vid hjärtsvikt med inriktning på riskfaktorer och 

livsstil. 

Fysisk träning Patienten bör uppmuntras till regelbunden motion såsom perifer 

muskelträning, andningsträning och vattenträning samt anpassa 

aktiviteten till patientens hjärtsviktssvårighetsgrad. Regelbunden fysisk 

aktivitet har positiva effekter såsom minskning av sjuklighet och 

dödlighet vid hjärtsvikt. Sjukgymnast bör hjälpa till att etablera ett 

individanpassat träningsprogram. 

Saltrestriktion Saltintaget bör begränsas speciellt hos patienter med uttalad hjärtsvikt, 

max 5g/dag. 

 

Nutrition Vid malnutrition bör näringsintag säkerställas. Vid övervikt måste 

energiintag minskas. Kost som orsakar förstoppning bör undvikas. 

 

Vätskerestriktion Vätskeintag hos inkompenserade patienter och patienter med 

måttlig/svår hjärtsvikt bör inte överstiga 1,5-2 l/dygn . 

Alkohol Alkohol kan orsaka blodtryckshöjning och negativ inotropi (dvs. att 

motverka kontraktionseffekt). Vid s.k. alkoholkardiomyopati 

(alkoholrelaterad hjärtinsufficiens) bör patienten undvika 

alkoholkonsumtion 

Rökningstopp Rökning är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom samt ökar 

sjukligheten och ger sämre prognos vid hjärtsvikt. Rökstopp tillråds vid 

hjärtsvikt, speciellt vid ischemisk hjärtsjukdom. 

Vaccination Influensavaccin rekommenderas varje år och pneumokockvaccin vart 

femte år hos patienter med hjärtsvikt. 
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4. 2.   FARMAKOLOGISK TERAPI 

 

Med hjälp av farmakologiska behandlingar normaliseras bl.a. de faktorer som styr hjärtats 

normala funktion och som förändras hos patienter med kronisk hjärtinsufficiens, dvs. preload 

(fyllnadstryck), afterload (ökning av perifert motstånd), kontraktilitet och hjärtfrekvens. 

Målet vid behandling av hjärtsvikt är bl.a. att minska dödlighet, att förbättra prognosen, 

minska behovet av sjukhusvård, förhindra insjuknande i hjärtinsufficiens och förbättra 

patients livskvalitet (Tabell V) (9). 

 Tabell V. Rekommenderad farmakologisk behandling vid hjärtsvikt. 

Nivå av 

hjärtinsufficiens 

NYHA Läkemedelstyp 

Latent   I Patienter med asymtomatisk vänsterkammarsvikt (latent), med 

sänkt hjärtfunktion behandlas med ACE hämmare/ARB 

(angiotensinreceptorblockare). 

Efter hjärtinfarkt behandlas med ACE hämmare och 

betablockare + salicylsyra i lågdos och statiner om S- 

kolesterol ≥ 5,0 mmol/L 

OBS. ACE- hämmare initieras vid stabilt tillstånd. 

Mild II Patienter med symtomatisk hjärtsvikt (EF < 40 %) med lätt 

sviktsymtom och vätskeretention. 

ACE- hämmare kombineras med lågdos loopdiuretika. 

Behandling med betablockare påbörjas efter stabilisering av 

tillståndet. Digitalis tilläggs vid förmaksflimmer. 

Måttlig III Patienter har en tydlig hjärtdilatation samt har både vänster och 

högerkammarsvikt. 

Behandlingen ges som i NYHA II (ACE- hämmare, 

betablockare och diuretika) med tillägg av digitalis och 

aldosteronhämmare i låg dos (spironolakton 25 mg/dag) med 

noggrann kontroll av serumkalium och kreatinin. 

Svår IV Svår hjärtsvikt + vätskeretention. 

Samma behandlingstyp som vid NYHA III. Behandlingen 

kombineras med tiazider eller tiazidliknande preparat t.ex. 

metolazolon, med noggrann kontroll av elektrolytstatus och 

njurfunktion. 

Kombination med dopamin och dobutamin, milrinon, 

levosimendan för långvarig effekt. 

 

Diastolisk  Läkemedel som kalciumhämmare, beta – blockare, diuretika 

Sömnstörning viktminskning hos överviktiga patienter, rökstopp, rekommenderas vid 

sömnapné. 

Depressions 

behandling 

Nedstämdhet bör behandlas med bl.a. antidepressiva läkemedel eller 

psykologhjälp 

Råd och 

information 

Att ge anvisningar om sjukdomen, behandling och egenvårdsstrategier. 
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hjärtsvikt påverkar relaxationen, medan aldosteronhämmare, ARB, ACE 

hämmare påverkar myokardhypertrofin 

 

 

4.2a.  Läkemedel som minskar preload 

 

Hjärtats preload (hjärtkammarens fyllnadstryck och volym i diastole) minskar m.h.a. 

diuretika som reducerar blodvolym eller via långverkande nitrater som dilaterar 

kapacittanskärl. Behandling med diuretika reducerar preload genom att öka utsöndring av 

vatten och salt vid den symtomgivande hjärtsvikten med tecken på vätskeretention med bl.a. 

benödem, lungödem, ascites och andfåddhet (9). 

Det finns flera typer av diuretika, det mest använda är loopdiuretika såsom furosemid, 

bumetanid som ger snabb och kortverkande effekt vid peroral och intravenös 

administrering(9).  

Andra diuretika inkluderar tiazider (bendroflumetiazid) och kaliumsparande (amilorid och 

aldosteronantagnister). Tiazider används vid behandling av mild hjärtsvikt, samt i 

kombination med loopdiuretika i syfte att förstärka diuretikaeffekten men det krävs noggrann 

kontroll av elektrolyter och njurfunktion (9). 

Anvisning för daglig diuretikabehandling bör omprövas ständigt och dosen justeras efter 

patientens kliniska svar eftersom dosen styrs av bl.a. förändring i vikten, ödembenägenhet och 

andnöd.  Diuretikapreparat bör användas i låga doser samt kombineras med ACE 

hämmare/ARB (angiotensinreceptorblockare) (10).  

Behandlingen med diuretika kan ge oönskade biverkningar såsom elektrolytrubbning, särskilt 

hypokalemi, hyponatremi, hypomagnesemi, vilket kan justeras med kaliumsparande 

läkemedel (aldosteronantagnister eller ACE – hämmare). Behandling med kaliumsparande 

diuretika (aldosteronantagnister) som spironolakton och eplerenone i låga doser i kombination 

med ACE hämmare och betablockare vid svår hjärtsvikt respektive hos patienter som 

utvecklar hjärtsvikt efter hjärtinfarkt har visat sig minska både mortalitet och behovet av 

sjukvård (10). 

 Långverkande nitrater (nitroglycerin) minskar fyllnadstrycket genom att vidga kärlen och 

används framförallt vid akut hjärtsvikt (9). 

 

4. 2b.  läkemedel som minskar afterload 
 

Afterload (perifert kärltmotstånd och spänning i hjärtväggen) påverkas av kärlvidgande 

preparat såsom ACE hämmare, ARB, kalciumhämmare och långverkande nitrater (9). 
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ACE hämmare  

Den terapeutiska effekten av ACE- hämmare ("angiotensin converting enzyme inhibitors") är 

vasodilatation som sker genom att preparaten minskar bildning av angiotensin II, vilket leder 

både till minskning av Ca
+2

-kanalaktivering och till minskning av noradrenalinfrisättning från 

nervändar, samt ökar diures genom hämning av aldosteronutsöndring och på så sätt minskar 

den neurohormonella aktivering som förekommer vid hjärtsvikt. En fysiologisk effekt av 

ACE är nedbrytning av den kärldilaterande peptiden bradykinin, därför ökar peptidens 

koncentration vid behandlingen med ACE- hämmare, vilket i sin tur leder till ökad 

frisättning och ansamling av prostaglandiner som både dilaterar blodkärlen och kontraherar 

bronker, vilket förklarar förekomsten av torrhosta vid behandlingen med ACE- hämmare(10).  

 Behandling med ACE- hämmare vid hjärtsvikt, förbättrar myokardiell funktion med ökad 

hjärtminutvolym (HMV), som följd, vilket ökar patientens välmående, minskar behovet av 

sjukvård och dödlighet. Läkemedlet rekommenderas till alla patienter med eller utan symtom 

och ejektionsfraktion < 40 % (10).  

Innan behandling med ACE- hämmare påbörjas, bör bl.a. njurfunktion, elektrolyter och 

serumkreatinin kontrolleras och symtom som yrsel och ostadighetskänsla (tecken på 

hypotension) uppmärksammas. Det är viktigt att inleda behandlingen med låg dygndos och på 

sikt trappa upp till måldosen eller till den högsta tolererbara dygnsdosen.  Samtidig 

behandling med bl.a. cyklooxygenashämmare (NSAID) och ACE- hämmare ger hyperkalemi 

och försämrar njurfunktionen. ACE- hämmare kan ge biverkningar såsom torrhosta, då prövas 

istället en angiotensin II receptorblockare (ARB) (10).  

 

4.2c.  Läkemedel med påverkan på hjärtats kontraktionskraft. 
 

Digitalis är ett läkemedel som tillhör gruppen hjärtglykosider, som kan ge positiv inotrop 

effekt, dvs. ökar hjärtats sammandragningsförmåga genom blockering av Na/K pumpar i 

hjärtmuskelceller. Digitalisbehandlingen kan även ge negativ kronotorpi, dvs. minska 

hjärtfrekvensen. Det används idag i syfte att normalisera hjärtfrekvensen vid hjärtinsufficiens 

med förmaksflimmer, då patienten inte tolererar betablockare. Digoxin är det vanligaste 

preparatet. Det utsöndras via njurarna och ackumulering av läkemedlet i kroppen vid nedsatt 

njurfunktion kan orsaka förgiftning, vilket ger symtom som illamående, kräkningar, 

hjärtklappningar, arytmier och cirkulatorisk kollaps. Vid försämrad njurfunktion, speciellt hos 

äldre patienter, är det viktigt att reducera dosen. Digoxin kan även ges vid behandling av 

nedsatt systolisk funktion (EF < 40 %) för patienter i funktionsgrupperna NYHA klass III – 

1V (14).  

 

4. 2d.  Läkemedel som påverkar hjärtats frekvens (hjärtrytmrubbningar) 

 

Hjärtfrekvensen ökar vid stimulering av sympatiska nervsystemet, vilket initialt kan motverka 

utveckling av hjärtsvikt, men vid kronisk hjärtsvikt, kan detta orsaka försämring av 

pumpfunktionen (9).  
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Betablockare och framför allt de s.k. selektiva, motverkar sympatikusaktiviteten, och på så 

sätt minskas hjärtats belastning och frekvens, viket leder till bl.a. förlängning av diastolisk 

fyllnadsfas och förbättring av hjärtmuskelns blodflöde. Behandling med betablockare 

rekommenderas till patienter med symtomatisk hjärtsvikt och en EF ≥ 40 %.  Det är viktigt att 

inleda behandlingen med låga doser av dessa preparat, för att hjärtat ska adaptera sig till 

läkemedlets effekt. Puls, blodtryck, samt tecken på försämrad hjärtfunktion bör kontrolleras. 

Vanligaste biverkningarna vid behandling med betablockare är bl.a. hypotoni, bradykardi, 

trötthet, ödem, nedstämdhet (15). 

 

4.2 e. Behandling av diastolisk hjärtsvikt 

 

Vid diastolisk hjärtsvikt, behandlas i första hand orsakerna till tillståndet såsom ischemi, högt 

blodtryck och diabetes. Syftet med övrig behandling är bl.a. att förbättra hjärtats relaxation 

med läkemedel såsom kaciumhämmare, diuretika (motverkar vätseretention), betablockare 

(som reglerar hjärtfrekvens), alternativt, ACE – hämmare och aldosteron som minskar 

vänsterkammarhypertrofi (9). 

 

4.2 f. Angiotensinreceptor Neprilysin Inhibitor (ARNI) 
 

Vid hjärtsvikt utövar det natriuretiska peptidsystemet förmånliga kardiorenala effekter medan 

aktivering av renin – angiotensin orsakar motsatta och skadliga effekter (16).  

 LCZ 696 är en kombination av två blodtrycksänkande läkemedel, valsartan som är en 

angiotensinreceptorblockare med hög affinitet för typ A1 receptorer, och AHU377 (sacubitril) 

som hämmar enzymet neprilysin. Neprilysin uttrycks vanligen i njure. Det spjälkar och 

inaktiverar flera endogena peptider såsom natriuretiska peptider (BNP, ANP, atriell 

natriuretisk peptid), bradykinin, angiotensin II . Hämning av enzymet ökar nivåerna av dessa 

peptider samt förstärker deras effekt i blodet, vilket resulterar i minskning av blodtrycket och 

intravaskulär volym samt ökar Na
+
 utsöndring och diures. Läkemedlet har utvecklats för 

behandling av hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion (16). 

 

 

5.  SYFTE 

Syftet med denna studie var att med hjälp av publicerade kliniska studier undersöka effekt av 

befintlig behandling och eventuella framtida behandlingar på mortalitet och morbiditet hos 

hjärtsviktpatienter. 

6.  METOD OCH MATERIAL 
 

Detta arbete är en litteraturstudie. Studier söktes i PubMed.  Sökorden som användes var 

AND heart failure AND mortality ,  Beta blockers AND heart failure AND mortality, 
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Neprilysin inhibitor AND heart failure AND mortality. För alla sökningar användes följande 

begränsningar: randomized controlled trial samt tidsbegränsning 1990-2015. Resultaten från 

databassökningarna redovisas i tabell VI. Artiklarna för denna litteraturstudie valdes utifrån 

studiernas storlek (antal patienter) och studielängd efter genomläsning av studiernas titlar 

och/eller sammanfattning. 

 

Tabell VI .  Resultat av databassökning i PubMed.  

 

 

 

 

 

 

 

Studie ett: Effect of Enalapril on Mortality and the Development of Heart Failure in 

Asymptomatic Patients with Reduced Left Ventricular Ejection Fractions. 

The SOLVD investigators, 1992 (1). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av ACE- hämmaren enalapril på total 

dödlighet, mortalitet i kardiovaskulära händelser samt utveckling av hjärtinsufficiens och 

slutenvåd hos patienter med asymtomatisk vänsterkammarfunktionsnedsättning. 

 

Studiedesign 

En multicenter (USA, Kanada, Belgien), dubbellind, RCT (randomiserad kontrollerad studie) 

(SOLV D prevention trial) på 4228 patienter (≥ 59,1 år) med EF < 35 % som randomiserades 

till att få antingen enalapril (n = 2111) eller placebo (n = 2117) dagligen. studien uppföljdes i 

37,4 månader. Det primära effektmåttet var minskning av totala dödligheten vid behandling 

med enalapril. Det sekundära effektmåttet var minskning i förekomsten av hjärtsvikt och 

graden av sjukhusvård för hjärtinsufficiens. 

Inklusionskriterier 

Patienter som fick delta i studien hade kända kardiovaskulära sjukdomar såsom (ischemisk 

hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, hypertoni) med EF ≤ 35 % och som antingen inte behandlades med 

digoxin, diuretika eller kärlvidgande preparat (72,3 %) eller som redan behandlades med 

PUBMED – sökord Antal 

artiklar 

Utvalda artiklar 

ACE inhibitors AND heart failure 

AND mortality 

523 4 

Beta blockers AND heart failure 

AND mortality 

402 1 

Neprilysin inhibitor AND heart 

failure AND mortality 

6 1 
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andra läkemedel än ACE – hämmare, samt patienter som inte hade tecken på hjärtsvikt, dock 

var 33 % av patienter i NYHA klass II . 

 

Exklusionskriterier 

Patienter som behandlades med ACE- hämmare eller vid kontraindikation mot angiotensin 

konverting enzym.  

Resultat 

Det fanns inga statistiskt signifikanta effekter på total mortalitet vid behandlingen med 

enalapril (primärt effektmått), 15,8 % respektive 14,8 % i placebogruppen (riskreduktion 8 %, 

95 % konfidens intervall -8- 21% ; p = 0,30). Men färre patienter som behandlades med 

enalapril utvecklade HF (hjärtsvikt) 20,7 % respektive 30,2 % (riskreduktion 37 %, 95 % 

konfidensintervall 28 – 45 % ; p < 0,001) (Tabell VII). Enalapril minskade incidens av 

hjärtsvikt och sjukhusinläggning för hjärtinsufficiens, 20,5 % respektive 24,5 % i 

placebogrupp (riskreduktion 20 %, 95 % konfidensintervall – 9 – 30 %, p < 0,001), samt det 

fanns en trend mot färre dödsfall hos patienter med asymtomatisk hjärtsvikt, pga. minskining 

av kardiovaskulära händelser (tabell VII). 

Tabell VII. Utfall för enalapril respektive placebo enligt studie ett. 

ARR = absolut riskreduktion, NNT = "numbers needed to treat". (NNT) baseras på icke 

statistiskt signifikant skillnad. 

 

 

Studie två: Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection 

fractions and congestive heart failure  

The SOLVD investigators, 1991 (2). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av enalapril på mortalitet hos 

hjärtsviktspatienter med vänsterkammardysfunktion . 

Utfall Enalapril 

n = 2111 

Placebo 

n = 2117 

ARR NNT 

Total mortalitet 313 (14,8 %) 334 (15,8 % ) 1 % (100)   

Kardiovaskulär 

dödlighet 

265 (12,6 %) 298 (14,1 %) 1,5 % (66,7) 

   

Utveckling av 

hjärtsvikt 

438 (20,7 %) 640 (30,2 %) 9,5 % 10,5  

Dödlighet eller 

sjukhusinläggning 

för hjärtsvikt  

434 

(20,5%) 

518 

(24,5 %) 

4 % 25 
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Studiedesign 

2569 patienter (61 år) med vänsterkammardysfunktion i NYHA II- IV, med EF ≤ 35 %, 

deltog i en multicenter, placebokontrollerad, dubbelblind, RCT studie (SOLVD, treatment 

trial). Patienter randomiserades till (5- 20 mg) enalapril (1285 patienter) eller placebo (1284 

patienter). Studien uppföljdes i genomsnitt 3,5år. 

 

Inklusionskriterier 

Patienter som inkluderades i denna studie hade hjärtsvikt i NYHA klass II-IV med EF ≤ 35 %, 

och behandlades med konventionella terapier utan ACE – hämmare. 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var ålder mer än 80 år, instabil angina, svår lungsjukdom, hjärtinfarkt 

inom en månad och allvarliga klaffel som kräver operation. 

Resultat 

Behandlingen med enalapril minskade mortalitet och sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Total 

dödlighet i enalaprilgruppen var 452 (35,2%) jämfört med 510 (39,7%) i placebogruppen 

(riskreduktion 16 %, 95 % konfidensintervall 5 – 26; p < 0,0036).  

Skillnaden i mortalitet eller sjukhusinläggning, var betydande under de första 24 månaderna 

av behandlingen 33,8% i enalaprilgruppen, respektive 43,5 % i placebogruppen (riskreduktion 

30 %, 95 % konfidensintervall 21-  38). Dödlighet eller inläggning på sjukhus för hjärtsvikt i 

enalaprilgruppen var 47,7 % jämfört med 57,3 % i placebogruppen (riskreduktion 26 %, 95 % 

konfidensintervall 18 – 34; p < 0,0001) .  

 

Studie tre: Effect of enalapril on 12-year survival and life expectancy in patients with left 

ventricular systolic dysfunction: a follow-up study. 

Jong et al., 2003 (3). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att slutföra en 12 års uppföljning av de två SOLVD studierna (1, 

2, prevention och treatment trial) för att fastställa de långsiktiga effekterna av enalapril på 

morbiditet dvs. att fördröja progression av hjärtsvikt och förbättra tecken och symtom samt att 

minska mortalitet. 

Studiedesign 

En uppföljning av multicenter SOLVD studierna med total 6797 patienter med EF < 35 % 

som tidigare randomiserades till behandlingen med enalapril respektive placebo. 

Uppföljningarna utfördes i Belgien via telefonkontakt och genom användning av nationella 

databaser för patienter i Kanada och USA. Medianuppföljningen i prevention trial var 11,2 år 

respektive 12,1 år för treatment trial. 

 



13 
 

Resultat 

Överlevnaden efter 12 år för enalaprilgruppen i "prevention trial" var 47 % jämfört med 41 % 

för placebogruppen (p = 0,001) (Tabell VIII). I "treatment trial" kvarstod skillnad i 

mortaliteten i ca 5 år varefter överlevnadskurvorna konvergerade (Tabell VIII). I slutet av 

studien med medianvärde på 12,1 år var överlevanden 21 % för enalaprilgruppen och 20 % 

för placebogruppen (P = 0,001). Vid 11,2 år var mortaliteten i "prevention" studien 50,9 % (p 

= 0,001) jämfört med 56,4% i placebogruppen (Tabell IX) och i "treatment" studien var 

mortaliteten 79,8 % vid 12,2 år jämfört med 80,8% i placebogruppen (p = 0,01) (Tabell X ). 

Medianlivslängden ökade med 9,4 respektive 8,9 månader i "prevention" respektive 

"treatment" studien efter 3 års behandling med enalapril. 

 

Tabell VIII. 12 årsöverlevnad i "prevention" respektive "treatment" studie. 

12 årsöverlevnad i "prevention" studie 

Tidpunkt Enalapril % Placebo % 

I slutet av trial 86 84 

 5 år efter randomisering 77 73 

12 år efter randomisering 47 41 

12 årsöverlevnad i "treatment" studie 

I slutet av trial 64 60 

 5 år efter randomisering 53 49 

12 år efter randomisering 21 20 

 

Tabell IX. Mortalitet i enalapril respektive placebogruppen i "prevention" trial efter 11,2 år. 

Utfall  Enalapril 

n = 2111 

Placebo 

n = 2117 

p ARR NNT 

Total 

mortalitet 

1074 (50,9 %) 1195 (56,4%) 0,001 5,5 % 18,2  

       ARR = absolut riskreduktion, NNT = "numbers needed to treat". 

 

Tabell X. Mortalitet i enalapril respektive placebogruppen i "treatment" trial efter 12,1 år 

Utfall  Enalapril 

n = 1285 

Placebo 

n = 1284 

P  ARR NNT 
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Total 

mortalitet 

1025 (79,8%) 1038 (80,8%) 0,01 1 % 100  

ARR = absolut riskreduktion, NNT = "numbers needed to treat". 

 

 

Studie fyra: Comparative effects of low and high doses of the angiotensin converting 

enzyme inhibitor, lisinopril on morbidity and mortality in chronic failure. ATLAS Study 

Group. 

Packer et al., 1999 (4). 

 

Syfte 

Syfte med denna studie var att jämföra effekten av höga respektive låga doser av ACE- 

hämmaren lisinopril på mortalitet, morbiditet och sjukhusinläggning hos patienter med 

kronisk hjärtsvikt. 

Studiedesign 

 En multicenter (287 sjukhus i 19 länder), RCT studie. 3164 patienter (medelålder 63,6 år, 80 

% män) med NYHA II – IV, hjärtsvikt och EF < 30 %, randomiserades till 

dubbelblindbehandling med antingen lågdos lisinopril (2,5 – 5 mg, 1596 patienter) eller höga 

doser (32,5 – 35 mg/dag, 1568 patienter) tillsammans med konventionell behandling för 

hjärtsvikt och med i genomsnitt 39 – 58 månaders uppföljningstid. Primär endpoint var total 

mortalitet och det sekundära effektmåttet var kardiovaskulär dödlighet, sjukhusvistelse pga. 

kardiovaskulära händelser, total mortalitet i kombination med sjukhusvistelse pga. 

kardiovaskulära händelser, kardiovaskulär mortalitet med sjukhusinläggningar samt total 

mortalitet kombinerat med sjukhusinläggning oavsett orsak. 

 

Inklusionskriterier  

Patienter som inkluderades hade NYHA II- IV symtom, använde diuretika ≥ två månader 

samt hade nedsatt vänsterkammarfunktion med EF≤ 30. 

 

Exklusionskriterier:  

Exklusionskriterier var, ischemisk sjukdom, arytmier, intolerans mot ACE- hämmare, serum 

kreatinin > 2,5 ml. 
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Resultat   

Total mortalitet skiljde sig inte statistiskt signifikant mellan de två grupperna och var 44,9 % 

för hög dos respektive 42,5 % för låg dos (p = 0,13) (Tabell XI), inte heller dödlighet av 

kardiovaskulära händelser förändrades. Den var 37,2 % respektive 40,2 % (p = 0,07 ). 

Behandling med högre dos av lisinopril minskade total mortalitet kombinerad med 

sjukhusinläggningar oavsett orsak (79,7 % jämfört med 83,8%, p = 0,002), total mortalitet 

kombinerad med sjukhusinläggning orsakad av kardiovaskulära sjukdomar (71,1 % jämfört 

med 74,1%, p = 0,04), total mortalitet kombinerad med sjukvård pga. kronisk hjärtsvikt (55,1 

% jämfört med 60,4%, p < 0,001) och minskade kardiovaskulär mortalitet kombinerad med 

sjukhusinläggningar pga. kardiovaskulära händelser (69,4 % jämfört med 72,7% , p = 0,03 ). 

Biverkningar såsom njurinsufficiens och yrsel var vanligare hos högdosgruppen (Tabell X). 

Tabell XI . Högdos respektive lågdos lisinopril för hjärtsvikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARR = absolut riskreduktion, NNT = "numbers needed to treat". (NNT) baseras på icke 

statistiskt signifikant skillnad. 

 

Studie fem: Effects of controlled-release metoprolol on total mortality, hospitalizations, and 

well-being in patients with heart failure: the Metoprolol CR/XL Randomized Intervention 

Trial in congestive heart failure (MERIT-HF). MERIT-HF Study Group. 

Hjalmarson et al., 2000 (5). 

 

Utfall Hög dos av 

lisinopril 

n = 1568 

Låg dos av 

lisinopril 

 n= 1596 

ARR NNT 

Total mortalitet 

oavsett orsak  

666/1568 

( 42,5%) 

717/1596 

( 44, 9 %) 

2,5 % (40)  

Mortalitet eller 

sjukhusinläggning 

oavsett orsak 

1250/1568 

(79,7 %) 

1338/1596 

(83,8 %) 

4,1 % 24,4  

Mortalitet + 

sjukhusinläggning 

för hjärtsvikt 

864/1568 

(55,1%) 

964/1596 

(60,4 %) 

5,3 18,9  

Mortalitet + 

sjukvård pga. 

kardiovaskulär 

sjukdom. 

1115/1568 

(71,1 %) 

1182/1596 

(74, 1 %) 

3 % 33,3  

Kardiovaskulär 

mortalitet + 

sjukhusinläggning 

för dessa 

sjukdomar  

1088/1568 

(69,4 %) 

1161/1596 

(72,7 %) 

3,3 % 30,3  
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Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av den selektiva, långtidsverkande beta-

ett-blockaren metprololsuccinat (Metoprolol CR/XL) på mortalitet, sjukhusinläggning och 

livskvalitet hos hjärtsviktspatienter.  

Studiedesign 

En multicenter (313 centra i 14 länder – USA och Europa -), randomiserad, 

placebokontrollerad studie på 3991 patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt i NYHA 

klass II – IV och EF < 40 % som var stabil med standardbehandling (diuretika och ACE- 

hämmare, alternativt hydralazin eller angiotensin II receptorantagonist under två veckor innan 

randomisering och ett stabilt kliniskt tillstånd under två veckor (mellan inskrivning och 

randomisering). Patienterna (n = 1990) randomiserades till behandling med metoprolol 

CR/XL, inledningsvis 25 mg/dag (NYHA klass II) eller 12,5 mg/dag (NYHA klass III, IV) 

vilket under 6 – 8 veckor titrerades upp till måldosen 200 mg/dag, eller placebo (n = 2001). 

Primära endpoint var dels total mortalitet och dels tid till första händelse (total mortalitet 

oavsett orsak eller sjukhusinläggningar oavsett orsak). Sekundära utfall var bl.a. antal 

sjukhusinläggningar pga. hjärtsvikt eller kardiovaskulära händelser, plötslig död och förvärrad 

hjärtsvikt. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 1 år (februari, 1997 – oktober 1998). 

Studien avbröts pga. att en interimsanalys visade en minskning av antal sjukhusinläggningar 

och kardiovaskulära händelser. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var bl.a. ålder 40 – 80 år, NYHA klass II - IV 

symtom mer än 3 månader, EF < 40 %, och stabilt kliniskt tillstånd under en 2- veckors 

inkörningsfas med placebo innan randomisering. 

 

Exklusionskriterier 

Patienter som inte fick delta i studien hade bl.a. akut hjärtinfarkt eller instabil angina 28 dagar 

före randomisering, indikation eller kontraindikation för behandling med beta - blockare och 

ett liggande systolisk blodtryck < 100 mm Hg. 

 

Resultat  

Behandlingen med metoprolol CR - XL minskade bl.a. total mortalitet [581patienter (29,1%) 

respektive 668 patienter (33,3%) patienter i placebogruppen, p = 0,04], årlig mortalitet 

[145patienter (7,3 %) kontra 217 patienter (10,8%) i placebogruppen, p < 0,01], och total 

mortalitet och sjukvistelse oavsett orsak [ 641patienter (32 %) kontra 767 patienter (38 %) i 

placebogruppen, p < 0,01]. Dessa var studiens primära effektmått (Tabell XII).  Sekundära 

effektmått minskade också i metoprololgruppen såsom plötslig död [79 patienter (3,97 %) 

respektive 132 patienter (6,60 %), p = 0,0002], dödligheten i kardiovaskulära händelser [128 

patienter (6,4 %) kontra 203 patienter (10,1%) i placebogruppen, p = 0,00003], totalt antal 

sjukhusinläggningar pga. förvärrad hjärtsvikt (317patienter vs 451patienter i placebogruppen, 

p < 0,001), samt en minskning av totalt antal dagar på sjukhus pga. förvärrad hjärtsvikt 

(3401patienter respektive 5301patienter i placebogruppen, p < 0,001). Behandlingen med 
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metoprolol förbättrade också funktionell NYHA-klass, och färre patienter avbröt 

behandlingen pga. ogynnsamma effekter jämfört med placebogruppen (Tabell XII). 

Tabell XII.  Utfall för metoprolol succinat och placebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARR = absolut riskreduktion, NNT = "numbers needed to treat". 

 

 

Studie sex: Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. 

McMurray et al., 2014 (6). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera effekt och säkerhet av LCZ 696 gentemot enalapril. 

Studiedesign 

PARADIGM är en multicenter dubbelblind, RCT studie, i vilken 8399 patienter deltog från 

47 länder i syfte att undersökte effekten av det nya läkemedlet LCZ 696 hos 

hjärtsviktspatienter med NYHA II till IV symtom och EF (≤40 % ändrades till ≤ 35 %) .  

Patienterna randomiserades till behandling med LCZ696 (4187 patienter) eller enalapril (4212 

patienter) med dos 400 mg respektive 20 mg/dag som tillägg till konventionell terapi. Primär 

endpoint var minskning i förekomst av kardiovaskulär död eller sjukhusvistelse pga. 

hjärtsvikt.  Sekundära effektmått var minskning av mortalitet oavsett orsak samt minskning av 

symtom och fysiska begränsningar från baslinjen till åtta månader. Medianuppföljningstid av 

studien var 27 månader. Studien avslutades i förtid pga goda behandlingseffekter med LCZ 

696. 

 

 

Utfall Metoprolol 

n = 1990 

 

Placebo 

n= 2001 

ARR NNT 

Total mortalitet 581/1990 

(29,1 %) 

668/2001 

(33,3%) 

4,2 % 24  

Årlig mortalitet 

oavsett orsak 

145/1990 

(7,3 %) 

217/2001 

(10,8 %) 

3,5 % 28,6  

Total mortalitet 

och sjukhusvård 

oavsett orsak 

641/ 1990 

(32 %) 

767/2001 

(38 %) 

6 % 16,7  

Kardiovaskulär 

död  

128/1990 

(6,4 %) 

203/2001 

(10,1 %) 

3,7 % 27  

Hjärtdöd eller 

icke – fatal 

hjärtinfarkt  

139/1990 

(6, 9 %) 

225/2001 

(11, 2 %) 

4,3 % 23 

Plötslig död  79/1990 

(3,97 %) 

132/2001 

(6, 60 %) 

2, 63 % 38  
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Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var ålder ≥ 18 år, P- BNP > 150 pg/ml, sjukhusinläggning under senaste 12 

månader.  

Exklusionskriterier 

I exklusionskriterier ingick symtomatisk hypotension, systoliskt blodtryck på < 100 mm Hg 

vid preliminärundersökning eller 95 mm Hg vid randomisering, en GFR < 30 ml/ min/ 1,73 

m
2
 av kroppsyta, angioödem eller biverkningar vid behandling med ACE- hämmare eller 

ARB. 

Resultat 

Resultatet från studien visar att LCZ696 minskar bl.a. kardiovaskulär död eller 

sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt, 21,8 % jämfört med 26,5% (p < 0,001) (primärt 

effektmått). Total dödlighet oavsett orsak minskades också med 17,0 % jämfört med 19,8 % 

(p < 0,001) (Tabell XIII). Ökning av serum kreatinin, kalium och hosta var mindre i LCZ 696 

gruppen. 

Tabell XIII. Utfall för LCZ 696 och enalapril.  

ARR = absolut riskreduktion, NNT = "numbers needed to treat". 

 

 

7. DISKUSSION 
 

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom med dålig prognos och hög dödlighet, som karakteriseras av 

nedsatt pumpfunktion i hjärtat och aktivering av neurohormonella system (16). Vid 

behandling av hjärtsvikt är det ACE- hämmare och beta – blockare som är 

förstahandspreparat. Båda läkemedlen minskar bl.a. mortalitet och dödlighet av 

kardiovaskulära orsaker.  

Utfall LCZ696 

n = 4187 

Enalapril 

n=4212 

P- värde ARR NNT 

Mortalitet i 

kardiovaskulära 

händelser eller 

sjukhusinläggning 

914/ 4187 

(21,8 %) 

1117/4212 

(26,5 %) 

< 0,001 4,7 % 21 

Mortalitet i 

kardiovaskulära 

sjukdomar 

558/4187 

(13,3 %) 

693/4212 

(16,5 %) 

< 0,001 3,2 % 32 

 Total mortalitet  711/ 4187 

(17,0%) 

835/ 4212 

(19,8%) 

< 0,001 2,8 % 36 

Sjukhusinläggning 

pga. förvärrad 

hjärtsvikt 

537/4187 

(12,8%) 

658/4212 

(15,6%) 

< 0,001 2,8 % 36 
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LCZ 696 som hämmar både renin- angiotensin – aldosteron – systemet och neprilysin 

företräder en ny metod för behandling av hjärtsvikt (16). Resultatet från denna litteraturstudie 

visar att LCZ 696 signifikant minskar dödlighet och sjukhusinläggning pga. kardiovaskulära 

händelser, minskar mortalitet oavsett orsak samt orsakar mindre biverkningar såsom hosta, 

hyperkalemi och njursjukdom jämfört med ACE- hämmare. Detta tyder på att detta läkemedel 

kan komma att ersätta ACE – hämmare/ARB som förstahandsbehandling av patienter med 

hjärtsvikt (6). 

Alla studier som granskats i denna litteraturstudie var dubbelblinda och randomiserade studier 

(RCT) som genomfördes i flera olika länder med stort antal deltagare (2569 – 8442), ofta 

under flera år (1 – 3 år med uppföljning upp till 12 år i ett fall). Endpoint som används i 

studierna, såsom total mortalitet, mortalitet pga. kardiovaskulära orsaker, sjukhusinläggningar 

pga. förvärrad hjärtsvikt, är relevanta och studierna är publicerade i välrenommerade 

tidskrifter.  Studierna har haft varierande stöd från läkemedelsindustrin. Patienterna som 

ingått i studierna har varierat något i sjuklighetsgrad. Studie 6 (6) hade störst andel patienter 

med relativt lindrig hjärtsvikt (NYHA I-II, Tabell XIV). 

Tabell XIV. Sjuklighetsgrad hos patienter i de sex studier. 

Studie NYHA I- II NYHA III - IV 

Studie 2 (2) 67 % - 68 % 31 % - 33 % 

Studie 5 (5) 41 % 59 % 

Studie 6 (6) 74 % - 76 %  24 % - 26 % 

 

 

ACE- hämmare 

Fyra av de sju studierna som granskats undersökte ACE- hämmares effekt på total mortalitet, 

dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar, samt på att förebygga utveckling av hjärtsvikt under 

långtidsbehandling. 

Resultat från studie ett (1, SOLVD "prevention" studie) visar att behandling med enalapril 

signifikant minskar mortalitet och sjukusinläggning pga. hjärtsvikt med NNT = 25, och med 

en trend mot färre kardiovaskulära dödsfall, NNT = 66,7.  

Hos patienter med nedsatt hjärtfunktion utan symtom på hjärtsvikt visade behandling med 

ACE- hämmare ingen signifikant minskning av mortalitet (1), men vid långtidsuppföljningen 

(3) sågs en signifikant skillnad mellan grupperna, NNT = 18,2 under 11,2 år, vilket tyder på 

att behandling av hjärtsvikt bör initieras tidigt (3). 

Studie två (2) är den andra SOLVD studien ("treatment trial") och visar att ACE- hämmaren 

enalapril i kombination med konventionell behandling minskar mortalitet med 16 %, vilket är 

ett resultat av minskad dödlighet i förvärrad hjärtsvikt, ett resultat som är både kliniskt 

betydelsefullt och statistiskt signifikant. Skillnaden var dock inte så stor efter uppföljningen 

på 12,1 år. Vid denna tid var mortaliteten 79,8 % kontra 80, 8 % för placebogruppen (som 

efter den kliniska prövningen i stor utsträckning behandlats med ACE-hämmare) (3). 

Sjukhusvistelse minskade med 26 % i studie två. Enligt författarna behöver 1000 patienter 

med hjärtsvikt behandlas i ca 3 år för att förebygga 350 sjukhusinläggningar och 50 dödsfall 

(NNT = 20).   
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De vanligaste biverkningar var bl.a. hypotension som inträffade under hela studien och 

ökning av serumkalium och kreatinin, därför initieras behandlingen med låg dos t.ex. (2, 5 mg 

* 2/dag).  Det förekom även en liten minskning av icke – dödlig cancer i GI kanal, lever och 

pancreas som kan bero på att patienter i enalaprilgruppen hade mindre symtom på 

hjärtinsufficiens än placebogruppen och därför kunnat genomgå mer diagnostiska 

undersökningar i GI kanalen, vilket kan orsaka ett systematiskt fel i prövningen (2).  

Studie 3 (3), X- SOLVD studien, var en uppföljning på 12 år av de två tidigare SOLVD 

studierna i syfte att fastställa och undersöka om minskning av mortalitet i "treatment" studien 

höll över tiden och likaså för minskningen av sjuklighet som sågs i "prevention" studien. 

Resultatet från uppföljningsstudien (3) visar att enalapril ökat överlevnaden i "prevention" 

studien med 6 % (p = 0,001) efter en medianuppföljningstid på 11,2 år. I "treatment" studien 

var i stället överlevnaden likartad (20-21 %) i båda grupperna som under studien behandlats 

med enalapril respektive placebo. 

Resultatet från studie fyra (4) visar att behandling med hög dos ACE- hämmare (lisinopril) 

var effektivare än med låg dos när det gäller kombinerad endpoint såsom sjukhusinläggning 

och mortalitet (NNT = 24). Det fanns en trend mot lägre mortalitet, dock ej statistiskt 

signifikant. Däremot var biverkningar såsom hypotension, njurinsufficiens och hyperkalemi 

vanligare hos högdosbehandlade patienter.  

 

Betablockare 

 Resultat från studie fem (5) visar att behandling med metoprolol CR/XL i tillägg till 

konventionell behandling förbättrar överlevnaden med 34 %, minskar plöslig död med 40 % 

och antalet dödsfall pga. förvärrad hjärtsvikt med 48 % jämfört med placebo. Utöver 

förbättringen av överlevnaden, fanns också färre sjukhusinläggningar pga. kronisk hjärtsvikt, 

samt en förbättring av hjärtklass och därmed patientens livskvalitet.  

29 patienter behöver behandlas med metoprolol CR/XL i tillägg till standard terapi under ett 

år för att undvika ett dödsfall eller sjukhusinläggning pga. kronisk hjärtsvikt. Studien avbröts i 

förtid pga. gynnsamma effekter (5). 

 

 

LCZ 696 

 

 Resultat från studie sex (6) visar en ytterligare sänkning i mortalitet och morbiditet jämfört 

med ACE- hämmare, dvs. minskad sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt med NNT= 36 under 27 

månader, minskad kardiovaskulär död med NNT= 31 under 27 månader. Behandlingen 

orsakade mindre allvarliga biverkningar såsom hyperkalemi och tolererades bättre än ACE- 

hämmare. LCZ696 orsakade dock en högre frekvens av symtomgivande hypotension, men 

ingen ökning av behandlingsavbrott (20 % av LCZ696 gruppen avbröt studien). Andra 

biverkningar såsom ökning av serum kreatinin, kalium och hosta var mindre i LCZ696 grupp. 

Studien hade flera begränsningar som bl.a. att antalet deltagare med NYHA klass IV var litet 

och patienter med mild till måttlig hjärtsvikt (NYHA I-II) dominerade. Studien avbröts i 

förtid pga gynnsamma effekter (6). 
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8. SLUTSATS 
 

Studierna visar att såväl ACE- hämmare som betablockare har tydliga gynnsamma effekter 

vid behandling av hjärtsvikt. Behandling med ACE-hämmare under 3,5 år jämfört med 

placebo minskar total mortalitet med ett NNT värde på ca 22. Behandling med betablockare 

under 1 år jämfört med placebo minskar total mortalitet med ett NNT värde på 24. Behandling 

med det nya läkemedlet LCZ 696 under 27 månader jämfört med ACE-hämmare minskar 

total mortalitet med ett NNT värde på 36. Ett kvarstående problem är att 50 % av patienter 

med svår hjärtsvikt (NYHA klass IV) dör inom ett år. 
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