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Sammanfattning 
 
Introduktion: Pulmonell hypertension vid kronisk lungemboli (CTEPH) är en 
sjukdom som innebär att det blir förändringar i lungpulsåderns grenar på grund utav 
att tromber har fastnat och påverkat bindväven så att blodet får svårare att passera 
genom ådrorna. Detta bidrar till att blodet väljer oskadade kärl som då blir 
överbelastade och slutligen leder till pulmonell hypertension (PH). CTEPH kan 
behandlas oftast med en operation som kallas pulmonell endarterektomi (PEA), dock 
finns det patienter som inte kan genomgå denna operation och då är valmöjligheterna 
få. Det finns i dagsläget ett läkemedel, riociguat, på marknaden som har godkänd 
indikation för CTEPH, men ofta behandlas CTEPH off-label med läkemedel som har 
indikation för pulmonell arteriell hypertension (PAH). Detta eftersom att CTEPH och 
PAH har en liknande sjukdomsbild samt att det inte finns några andra 
behandlingsalternativ.  
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att studera off-label användningen av PAH-
läkemedlen bosentan i monoterapi samt bosentan och PAH-läkemedlet sildenafil i 
kombinationsterapi hos patienter med CTEPH.  
 
Metod: Detta arbete är en litteraturstudie som innefattar fyra stycken originalstudier 
som studerat monoterapi med bosentan hos patienter med CTEPH och tre stycken 
originalstudier som behandlar kombinationsterapi med bosentan och sildenafil hos 
patienter med olika typer av PAH.  
 
Resultat: Tre open-label studier visade signifikanta förbättringar i 6-minuters 
gångtest (6MWD) vid minst en kontrollpunkt vid monoterapi med bosentan vid 
CTEPH. Medelökningen varierade mellan 33–57 m i de studier med signifikanta 
resultat. Vid kombinationsbehandling med bosentan och sildenafil visade alla tre 
studier på en signifikant ökning av 6MWD. Resultatet gällande NYHA/WHO-klass i 
monoterapi med bosentan visade två av fyra studier på signifikanta resultat. Resultatet 
på NYHA/WHO-klass i kombinationsbehandlingen visade ingen signifikant förändring 
hos vuxna men hos barn.  
 
Diskussion: Monoterapi med bosentan samt kombinationsterapi med bosentan och 
sildenafil visade en klinisk effekt vid 6MWD hos patienter med CTEPH. Monoterapi 
med bosentan visade en tendens till förbättring av NYHA/WHO-klass hos patienter 
med CTEPH. Det gick inte att dra några slutsatser för kombinationsterapi med 
bosentan och sildenafil hos vuxna patienter, men det hade en klinisk effekt på 
NYHA/WHO-klass hos barn med CTEPH. Det hade varit önskvärt med fler RCT-
studier (randomiserade kontrollerade studier) eftersom de har en mindre risk för bias 
samt att open-label studierna som användes hade större likheter gällande 
uppföljningstid, patientantal, metod och övrig läkemedelsbehandling. 
 
Slutsats: Bosentan kan både i monoterapi och i kombinationsterapi med sildenafil ha 
en klinisk effekt på CTEPH genom förbättring av 6MWD, medan det är mer osäkert om 
det har effekt på NYHA/WHO-klass. Kombinationsterapi har troligen en bättre klinisk 
effekt än monoterapi gällande 6MWD och möjligen gällande NYHA/WHO-klass. 
 
Nyckelord: CTEPH, bosentan, sildenafil, monoterapi, kombinationsterapi.  
 
 
 
 
 



 
 

Vanliga förkortningar som används  
 
6MWD – 6-minuters gångtest 
cGMP – cykliskt guanosinmonofosfat 
CTEPH – pulmonell hypertension vid kronisk lungemboli 
ERAs – endotelinreceptorantagonister  
ET-1 – endotelin-1 
ETA-receptorn – endotelin-A-receptorn 
ETB-receptorn – endotelin-B-receptorn 
HPAH – hereditär pulmonell arteriell hypertension 
IPAH – idiopatiskt pulmonell arteriell hypertension 
mPAP – medeltryck i lungpulsådern 
NO –  kväveoxid 
NYHA-klass – new york heart association 
PAH – pulmonell arteriell hypertension 
PAH-SSD –  pulmonell arteriell hypertension med systemisk skleros 
PAWP – pulmonary artery wedge pressure 
PDE5 – fosfodiesteras typ 5 
PDEIs – fosfodiesteras-5-hämmare 
PEA – pulmonell endarterektomi 
PH – pulmonell hypertension 
PROs – syntetiska prostacykliner 
RCT-studier – randomiserad kontrollerad studie  
SSD – systemisk skleros 
sGC –  guanosinmonofosfat 
WHO-klass – world health organization klassifikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

Innehållsförteckning 

INTRODUKTION 1 
PULMONELL HYPERTONI – FEM STYCKEN UNDERGRUPPER TILL PH 1 
DIAGNOSTISERING OCH INCIDENS AV CTEPH 2 
BEHANDLING AV CTEPH 2 
SYNTETISKA PROSTACYKLINER (PROS) 3 
ENDOTELINRECEPTORANTAGONISTER(ERAS) 3 
FOSFODIESTERAS-TYP 5-HÄMMARE (PDEIS) 4 
RIOCIGUAT 4 

SYFTE 4 
FRÅGESTÄLLNING 4 

METOD 4 

RESULTAT 5 
MONOTERAPI MED BOSENTAN 5 
ALLMÄNT GÄLLANDE RESULTATET FÖR MONOTERAPI MED BOSENTAN 7 
6MWD VID MONOTERAPI MED BOSENTAN. 8 
NYHA/WHO-KLASS VID MONOTERAPI MED BOSENTAN 9 
KOMBINATIONSTERAPI MED BOSENTAN OCH SILDENAFIL 9 
ALLMÄNT GÄLLANDE RESULTATET FÖR KOMBINATIONSTERAPI MED BOSENTAN OCH SILDENAFIL 11 
6MWD FÖR KOMBINATIONSTERAPI MED BOSENTAN OCH SILDENAFIL. 11 
WHO/NYHA-KLASS FÖR KOMBINATIONSTERAPI MED BOSENTAN OCH SILDENAFIL. 11 

DISKUSSION 12 

METODDISKUSSION 12 
RESULTATDISKUSSION 13 
RESULTATDISKUSSION, 6MWD – MONOTERAPI OCH KOMBINATIONSBEHANDLING 13 
RESULTATDISKUSSION, NYHA/WHO-KLASS – MONOTERAPI OCH KOMBINATIONSBEHANDLING 15 
RESULTATDISKUSSION - JÄMFÖRANDE AV MONOTERAPI OCH KOMBINATIONSTERAPI 16 

SLUTSATS 17 

TACK 17 

REFERENSER 18 



 

1 
 

Introduktion 

Pulmonell hypertension (PH) innebär ett högt blodtryck i lungornas pulsåder. Det 
bidrar till att blodet får svårare att passera i lungpulsådern, vilket i sin tur påverkar 
både hjärtat och lungornas funktion (1). För att diagnostisera en patient med PH ska 
medeltrycket i lungpulsådern i vila vara (mPAP) ≥ 25 mmHg mätt vid 
hjärtkateterisering, normalt medeltryck i lungpulsådern är <20 mmHg (2, 3). 
Symtomen på PH är ofta ospecifika och kommer framförallt från höger kammare på 
grund utav progressiv högerkammarsvikt. Symtomen framträder oftast vid 
ansträngning, symtom vid vila förekommer endast om sjukdomen har gått väldigt 
långt. Exempel på symtom är t.ex. andfåddhet, trötthet och angina. Ankelödem och 
uppsvälld buk utvecklas med tiden vid framskridande högerkammarsvikt (3). PH kan 
delas in i fem stycken undergrupper (se nedan) och för att dela in hur framskriden PH 
är har WHO gjort en modifierad funktionell klassifikation av PH efter NYHA-
klassifikationen (4). NYHA-klassifikationen är väldigt lik WHO-klassifikationen 
eftersom den också har fyra klasser där klass I är bäst och klass IV är sämst, se tabell 1. 
Ett mätvärde som används för patienter med CTEPH är 6-minuters gångtest (6MWD). 
Det är ett mätvärde i meter som beskriver hur långt patienter kan gå under 6 minuter, 
ju längre de kan gå, desto bättre anses de vara i sjukdomen.  
 
Tabell 1. WHO klassifikationen av PH, omgjord från (4).  

Klass I Patienter med PH utan begränsningar på den fysiska 
förmågan. Vanlig fysisk ansträngning orsakar inte 

andningsbesvär, trötthet, bröstsmärta eller svimning. 
Klass II Patienter med PH med lite begränsningar på den 

fysiska förmågan utan symtom vid vila. Vanlig fysisk 
ansträngning kan orsaka andningsbesvär, trötthet, 

bröstsmärta eller svimning. 
Klass III Patienter med PH med stora begränsningar på den 

fysiska förmågan utan symtom vid vila. Lätt fysisk 
ansträngning kan orsaka andningsbesvär, trötthet, 

bröstsmärta eller svimning. 

Klass IV Patienter med PH med en oförmåga att utföra några 
fysiska aktiviteter utan att symtom uppkommer. 

Dessa patienter kan också visa symtom på högersidig 
hjärtsvikt och symtom som andningsbesvär och/eller 

trötthet vid vila 

Pulmonell hypertoni – fem stycken undergrupper till PH 
Grupp 1, Pulmonell arteriell hypertension (PAH): Vid PAH minskar hålrummet där 
blodet tar sig fram i arteriolerna genom att kärlväggarna blir större samt att kärlen 
kontraheras. Det leder till att höger sida av hjärtat måste arbeta hårdare samt att 
trycket i lungpulsådern ökas för att kunna bibehålla ett normalt blodflöde genom 
lungorna. Till en början går detta bra men allt eftersom arteriolerna blir trängre ju 
svårare blir det vilket slutligen leder till att blodflödet genom både lungorna och 
kroppen sjunker och syresättningen påverkas. PAH har även flera undergrupper, t.ex. 
idiopatisk PAH (IPAH) och hereditär PAH (HPAH). Skillnaden mellan dessa två är att 
vid HPAH finns det en bakomliggande orsak, genetisk, och vid IPAH finns det ingen 
bakomliggande orsak (1).  
 
Grupp 2, Pulmonell hypertension vid vänstersidiga hjärtsjukdomar: En komplikation 
vid vänstersidig hjärtsjukdom är PH, vilket är ett resultat av det underliggande 
tillståndet och relaterat till sjukdomens svårighetsgrad (3).  
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Grupp 3, Pulmonell hypertension vid lungsjukdomar och/eller hypoxi: En utav de 
vanligaste lungsjukdomarna som är associerad med PH är KOL. Oavsett vilken 
lungsjukdom patienten har så orsakar PH både en försämring av den fysiska 
kapaciteten och hypoxemin samt förkortar överlevnadstiden (3).  
 
Grupp 4, Pulmonell hypertension vid kronisk lungembolism (CTEPH): En lungemboli 
är en trombos som lossnat och följt med blodet upp till lungorna där den fastnat i t.ex. 
lungpulsådern (1), det kallas för en akut lungembolisering. CTEPH kan utvecklas efter 
man har haft en/flera akuta lungemboliseringar, men vid CTEPH är det inte dessa 
akuta lungemboliseringar som orsakar den allvarliga sjukdomen utan det är väggfasta 
tromber. Dessa äldre tromber förändrar bindväven och bildar klumpar, hinnor och 
strängar i lungpulsåderns grenar (2). Det här gör att blodet får det svårare att ta sig 
fram i lungpulsådern och gör att blodet väljer att transporteras genom oskadade kärl i 
lungorna. Detta leder till överbelastning i kärlen och kan resultera i högt tryck och flöde 
i lungpulsådern, vilket sedan leder till reformer i arteriolerna som liknar de problem  
som ses hos grupp 1, PAH (1). 
 
Grupp 5, Pulmonell hypertension av oklara och/eller multifaktoriella orsaker: Denna 
grupp inkluderar flera sjukdomar med flera orsaksförklaringar och det de har 
gemensamt är att orsakerna till PH är dåligt förstådda. Vid behandling av dessa 
sjukdomar är det viktigt att behandla den underliggande sjukdomen primärt och 
sekundärt PH (3).  

Diagnostisering och incidens av CTEPH 
Det är svårt att ställa diagnosen CTEPH eftersom symtomen är ospecifika eller till och 
med frånvarande i det tidiga stadiet av CTEPH. När symtom börjar dyka upp kan de 
likna de symtom man kan se hos både akut lungembolisering och idiopatisk PAH, vilket 
försvårar diagnostiseringen. Dock kan man se att ödem och blodupphostning 
förekommer oftare hos CTEPH och svimningar är vanligare hos IPAH. Högersidig 
hjärtsvikt syns bara om CTEPH har gått långt. Detta gör att det tar ungefär 14 månader 
mellan första symtomen och diagnos har satts. För att ställa diagnosen CTEPH måste 
patienten ha stått på antikoagulantia i minst tre månader för att man ska kunna 
utesluta subakut lungembolisering, under den här tiden letar man efter kliniska fynd 
som tyder på CTEPH. Sådana kliniska fynd kan t.ex. vara att medeltrycket i 
lungpulsådern vid vila är ≥ 25 mmHg och att pulmonary artery wedge pressure 
(PAWP) är ≤ 15 mmHg. Differentialdiagnoserna till CTEPH kan bland annat vara 
tumör, främmande kropp eller sarkom i lungartären eller en medfödd förträngning i 
lungartären (3).  
 
CTEPH har en kumulativ incidens på 0.1–9.1% globalt inom de två första åren efter en 
akut lungembolisering som gett symtom. Att det är ett sådant stort spann på incidensen 
beror förmodligen på att det är svårt att tyda de tidiga symtomen samt att det är svårt 
att skilja symtomen åt mellan en akut lungembolisering och en befintligt CTEPH. Dock 
finns det vissa uppgifter om att CTEPH kan förekomma hos ungefär fem personer per 
miljon invånare per år (3).  

Behandling av CTEPH  
Behandlingen vid CTEPH består vanligen av en operation, pulmonell endarterektomi 
(PEA) (3). PEA är en operation där man skär upp lungartären och tar bort det som 
förtränger kärlet det vill säga de väggfasta tromberna (5). Operationen utförs när 
patienten är i djup hypotermi med cirkulationsstillestånd och utan behov av 
blodförsörjning till hjärnan. Efter genomgången PEA blir en del patienter helt botade 
av sin CTEPH medan andra kan ha kvar sin CTEPH efter operationen (3). Det är ca 30 
% av CTEPH-patienterna i Sverige som har genomgått PEA enligt det svenska PAH 
registret (6). Patienter som blir botade med hjälp av PEA behandlas med 
antikoagulantia livet ut för att minska risken för att tromboser ska bildas (1). Skulle 
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CTEPH vara kvar efter operationen eller om PEA inte kan utföras på grund utav de 
risker som följer med operationen behandlas dessa patienter med läkemedel. 
Framförallt behandlas patienterna med antikoagulantia och diuretika samt syrgas vid 
samtidig hjärtsvikt eller hypoxemi. Diuretika sätts in för att få bort den överflödiga 
vätskan som dessa patienter ofta samlar på sig (3). Off-label används läkemedel som är 
godkända för PAH, eftersom man har sett en positiv effekt av dessa läkemedel som man 
tror beror på att pulmonell mikrovaskulär sjukdom ingår i CTEPH. Exempel på sådana 
läkemedelsgrupper är syntetiska prostacykliner (PROs), endotelinreceptorantagonister 
(ERAs) och fosfodiesteras-typ 5-hämmare (PDEIs) (3, 7). Av de 30 % som är 
opererande med PEA är det ca 55 % som får off-label behandling med PAH-läkemedel 
enligt det svenska PAH registret (6).  

Syntetiska prostacykliner (PROs) 
Iloprost: I Sverige finns det två godkända läkemedel som innehåller iloprost, Ilomedin 
och Ventavis. Ilomedin är koncentrat till infusionsvätska medan Ventavis är en lösning 
för nebulisatorer. Ilomedins ska användas enligt indikationen i FASS vid bland annat 
svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens. Medan indikationen för Ventavis är 
behandling av PH med symtom enligt funktionsklass III enligt NYHA-skalan. 
Halveringstiden för iloprost är mellan 5–25 minuter (8, 9). Iloprost binds till cellernas 
prostacyklinreceptorer och ökar därmed cAMP som ger den farmakologiska verkan. 
Flera andra olika effekter tycks också bidra till verkningsmekanismen som inte är helt 
bestämd än (8).  
 
Epoprostenol: I Sverige finns det ett läkemedel som är godkänt som innehåller 
epoprostenol, Epoprostenol CampusPharma och är både pulver och vätska till 
infusionsvätska med en halveringstid mellan 2–6 minuter. Epoprostenol används hos 
patienter med PAH med symtom från WHO-klass III-IV. Verkningsmekanismen för 
epoprostenol är att den hämmar trombocytaggregationen, har vasodilaterande effekter 
samt verkar på hemodynamiken på både kort- och långsikt med avseende på t.ex. 
ökningar i slagvolym, minskning av det genomsnittliga systematiska blodtrycket och 
totalt pulmonellt motstånd (10). 
 
Endotelinreceptorantagonister(ERAs) 
Bosentan: I dagsläget finns endast ett läkemedel godkänt i Sverige som innehåller 
bosentan, Tracleer. Tracleer finns i två styrkor, 62.5 mg och 125 mg och är en 
filmdragerad tablett. Halveringstiden för bosentan är 5.4 h och indikationen är att 
förbättra den fysiska förmågan och symtom hos patienter med PAH som är i WHO-
klass III. Vid PAH så ökar neurohormonet endotelin-1 (ET-1), vilket är ett hormon som 
är starkt sammankopplat med PAHs svårighetsgrad och prognos. ET-1 är ett hormon 
som binder till endotelin-A-receptorerna (ETA-receptorn) och endotelin-B-
receptorerna (ETB-receptorn) i vaskulära glatta muskelceller samt endoteliet vilket 
påverkar vasokonstriktionen, bidrar till fibros, celltillväxt (proliferation, att 
celldelningen ökar så att cellerna blir fler i antal utan att öka i storlek), hjärthypertrofi 
samt ökar risken för inflammation (11).  
 
Bosentan binder till både ETA-receptorn och ETB-receptorn vilket konkurrerar bort ET-
1 och andra endotelinpeptider. Bosentan har en lite bättre selektivitet för ETA- än ETB-
receptorn, men med mindre selektivitet än ambrisentan och macitentan har. Detta 
bidrar till en förbättrad pumpfunktion utan att hjärtfrekvensen ökar eftersom det sker 
en minskning av det pulmonella och systematiska vaskulära motståndet (11).  
 
Ambrisentan: Ambrisentan ingår i ett läkemedel i Sverige, Volibris och används för 
behandling av patienter med PAH med symtom från WHO-klass II och III. Volibris har 
en halveringstid mellan 13.6–16.5 h. Verkningsmekanismen för ambrisentan liknar 
bosentan på grund utav att båda är ERAs dock är ambrisentan mer selektiv för ETA- än 
ETB-receptorerna, ungefär 400 gånger mer (12).  
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Macitentan: Macitentan finns i ett godkänt läkemedel i Sverige, OPSUMIT, med en 
halveringstid på 16 h. Macitentans används hos patienter med PAH med symtom från 
WHO-klass II och III. Macitentan är en ERA och har därför ungefär lika 
verkningsmekanism som bosentan och ambrisentan. Macitentan är lite mer selektiv för 
ETA-receptorerna, ca 100 gånger mer in vitro (13) 

Fosfodiesteras-typ 5-hämmare (PDEIs) 
Fosfodiesteras typ 5 (PDE5) är ett enzym som finns i både penis och i lungkärlens glatta 
muskelceller och är det enzym som bryter ner cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). 
Låga nivåer av cGMP leder till kontraktion vilket man vill förhindra. Sildenafil och 
tadalafil hämmar enzymet PDE5 som därmed ger en ökning av cGMP-niåverna i 
lungkärlens glatta muskelceller som leder till vasodilation i lungkärlen (14, 15).  
 
Sildenafil: Sildenafil används också mot erektil dysfunktion och ingår då i t.ex. Viagra. 
Läkemedel som innehåller sildenafil med indikation för att behandla patienter med 
PAH är endast Revatio, andra generika som innehåller sildenafil har indikation för 
erektil dysfunktion. De patienter man riktar sig mot för behandling av Revatio är de 
patienter med PAH som har symtom från WHO-klass II och III. Revatio finns i 
beredningsformerna filmdragerad tablett 20 mg, injektionsvätska 0.8 mg/ml och 
pulver till oral suspension 10 mg/ml. Sildenafil har en halveringstid på 3–5 h (14).  
 
Tadalafil: Läkemedlet Adcirca innehåller tadalafil och finns i beredningsformen 
filmdragerad tablett och har en halveringstid på ca 16 h. Indikationen för tadalafil är 
behandling av PAH med symtom från WHO-klass II och III (15).  

Riociguat 
Det finns en substans som har godkänd indikation för CTEPH, riociguat, och ingår i 
läkemedlet Adempas som är en tablett och finns i styrkorna 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg 
och 2.5 mg. Halveringstiden för riociguat är mellan 7–12 h. Verkningsmekanismen för 
riociguat är att det påverkar ett enzym i hjärt- och lungsystemet, guanylatcyklas (sGC) 
samt receptorn för kväveoxid (NO). Det som sker i kroppen är att cykliskt 
guanosinmonofosfat (cGMP) bildas eftersom att NO binds till sGC och påverkar 
därmed syntesen. Dock kan riociguat påverka sGC direkt också, utan att behöva NO. 
Detta leder till en återställning av NO-sGC-cGMP-vägen som är i obalans vid PH som i 
sin tur leder till att patienten får en bättre hemodynamik i pulmonella kärl samt en 
bättre fysisk förmåga (16). 
 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om bosentan har någon klinisk effekt vid 
monoterapi och i kombinationsterapi med sildenafil vid pulmonell hypertension vid 
kronisk lungemboli (CTEPH).  
 
Frågeställning  
1. Har bosentan någon klinisk effekt vid CTEPH?  
2. Är behandlingen med bosentan klinisk relevant? 
3. Används bosentan och sildenafil i kombinationsterapi?  
4. Om kombinationsterapi används, har kombinationsterapi en bättre klinisk effekt än 
monoterapi med bosentan? 
 

Metod 

För att besvara det syfte och frågeställningar som ställs i denna rapport så har en 
litteraturstudie gjorts. Sökningen efter originalartiklar gjordes huvudsakligen i PubMed 
och i MeSH. För fakta till introduktionen söktes det på google, läkemedelsverkets 
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hemsida, internetmedicin och NE.se samt att en artikel (3) hämtades från handledaren. 
Sökningarna gjordes mellan datumen 11 januari till 7 februari 2017.  
 
För att få fram MeSH termer för ”Sildenafil” och ”Kombinationsbehandling” har 
SweMeSH använts. Fritextsökning användes för sökordet ”chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension” eftersom det inte fanns som MeSH-term. Termen 
”bosentan” fritextssöktes samt söktes i MeSH, se tabell 2.  
 
Vid sökningen i PubMed söktes det främst efter randomiserade kontrollerade studier 
men på grund utav få sådana studier fick både icke-jämförande med kontrollgrupp och 
jämförande med kontrollgrupp open-label studier tas med. Vid valet av vilka open-label 
studier som skulle tas med togs det hänsyn till: antalet personer medverkande i 
studien, effektmått och hur lång uppföljningstid det var i studien. Om lika 
uppföljningstid fanns i flera studier så övervägde antalet personer medverkande i 
studien vilken studie som valdes.  
 
Tabell 2. Sökningar i PubMed för de studier som har använts i rapporten.  

Datum Sökord PubMed Träffar Begränsningar Valda 
referenser 

11 januari 
2017 

Fritextsökning 
”chronic 

thromboembolic 
pulmonary 

hypertension + 
bosentan” 

61 st Inga (17), (18), (20)  
 

1 februari 
2017 

”bosentan” 
[Supplementary 
Concept] AND 

chronic 
thromboembolic 

pulmonary 
hypertension 

35 st Inga (19) 

3 februari 
2017 

”Drug Therapy, 
Combination 
[MeSH] AND 

”sildenafil citrate” 
[MeSH Terms] AND 
(”bosentan”[Supple
mentary Concept] 

78 st Inga (21), (22), (23) 

 

Resultat 

Monoterapi med bosentan  
Fyra studier som undersökt monoterapi med bosentan har inkluderats i denna studie 
(tabell 3). Det är två retrospektiva och två prospektiva studier utförda mellan åren 
2006 och 2009.  
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Tabell 3. Baselinedata för studierna om monoterapi med bosentan.   
Studie, årtal Studietyp Antal Grupp NYHA/

WHO-
klass 

II/III/IV 

6MWD (m) 

Hughes, 2006 Retrospektiv, 
open-label 

47 - 10/32/5 291 r 116 

Jais, 2008 Prospektiv, 
dubbelblind 

77 Bosentan 22/51/3 340.0 r 85.3 

Jais, 2008 Prospektiv, 
dubbelblind 

80 Placebo 22/56/2 344.5 r 82.6 

Vassallo, 2009 Prospektiv, 
open-label 

17 Bosentan 1/14/2 297.5 r 34.3 

Vassallo, 2009 Prospektiv, 
open-label 

17 Kontroll 3/12/2 268.5 r 36.5 

Post, 2009 Retrospektiv, 
open-label 

18 - o/15/3 405 r 125 

 
The efficacy of bosentan in inoperable chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension: a 1-year follow-up study - av Hughes et al.  
I denna retrospektiva studie ingick det 47 patienter (medelålder 59.5 (range 27–82) år) 
med CTEPH, antingen inoperabel PEA eller som genomgått PEA men inte blivit 
botade. Totalt åtta stycken patienter i studien hade genomgått PEA. Patienterna kom 
från tre olika specialistmottagningar i Europa och hade diagnostiserats med PH efter 
hjärtkateterisering med hänsyn till att mPAP var >25 mmHg och pulmonary capillary 
wedge pressure <15 mmHg. Patienterna följdes under ett års tid utifrån de primära 
utfallsmåtten 6MWD och WHO-klassificering. Alla patienter som deltog i studien 
behandlades med antikoagulantia i minst tre månader innan de erhöll bosentan samt 
under studiens gång. Vid studiens start erhöll alla patienter bosentan 62.5 mg två 
gånger dagligen vilket kunde höjas till max 250 mg två gånger dagligen om 
levervärdena var godkända. Patienterna kontrollerades och jämfördes med baseline, 
efter fyra månader samt efter ett år. Endast de patienter som hade använt bosentan i 
minst 12 månader inkluderades i resultatanalysen gällande 6MWD och WHO-
klassificering (17).  
 
Efter fyra månader hade alla 47 patienter kvar sin bosentanbehandling som 
monoterapi. Vi ettårskontrollen hade två patienter dött, en av progressiv högersidig 
hjärtsvikt och en av bukhinneinflammation, två patienter hade börjat med andra 
läkemedel som tillägg till bosentanbehandlingen. Medeltiden för behandlingen med 
bosentan var 20 månader (7–41 månader). Bosentanbehandlingen avbröts av en 
patient under studiens gång på grund utav dåliga levervärden, inga andra allvarliga 
biverkningar förekom (17).  
 
Bosentan for Treatment of Inoperable Chronic Thromboembolic 
Pulmonary Hypertension -  av Jais et al.   
I denna prospektiva studie ingick 157 st patienter med CTEPH som randomiserades in i 
antingen i en bosentan- eller en placebogrupp under 16 veckor. I bosentangruppen var 
det 77 st patienter och i placebogruppen var det 80 st patienter. Medelåldern för 
patienterna i placebo- respektive bosentangruppen var 63.1 r 10.3 respektive 63.0 r 
12.9 år. Det var 27.5 % i placebogruppen och 28.6 % i bosentangruppen som hade 
genomgått PEA men inte blivit botade, resterade patienter bedömdes ha inoperabel 
CTEPH. Inklusionskriterierna i studien var bland annat ett 6MWD <450 m, mPAP t25 
mmHg och pulmonary capillary wedge pressure <15 mmHg. Alla patienter behandlades 
med antikoagluantia i minst tre månader innan randomiseringen. Alla patienter fick 
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bosentan eller placebo med en startdos på 62.5 mg två gånger dagligen som höjdes efter 
fyra veckor till 125 mg två gånger dagligen. Primärt syfte med studien var bland annat 
att kontrollera om bosentan förbättrade den fysiska förmågan och sekundärt om 
bosentan påverkade WHO-funktionsklass (18). 
 
I placebogruppen var det fem stycken patienter som avbröt studien, fyra på grund av 
biverkningar och en på grund av död. I bosentangruppen var det tre stycken som avbröt 
studien, två på grund av biverkningar och en på grund av död. De två patienter som 
avled, dog inte av någonting relaterat till studien. Sex patienter (tre stycken i vardera 
grupp) exkluderades från 6MWD analysen eftersom de saknade data vid baseline eller 
data efter 16 veckor. Biverkningar förekom i både bosentan- och placebogruppen, 67.5 
% i bosentangruppen och 52.5 % i placebogruppen (18).  
 
Bosentan for patients with chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension - av Vassallo et al.   
I denna prospektiva studie ingick 34 patienter och syftet var att jämföra CTEPH-
patienter som erhöll vanlig konventionell behandling (oral antikoagulantia, diuretika 
och syre om patienten hade hypoxemi) med CTEPH-patienter som fick bosentan i 
tillägg under ett års tid. Ingen av patienterna hade genomgått PEA och medelåldern för 
patienterna i bosentangruppen var 64.9 (46–83) år och i kontrollgruppen 62,8 (26–79) 
år. Det primära syftet med studien var bland annat att studera om 6MWD och WHO-
klassificeringen förbättrades efter ett års behandling med bosentan. 
Inklusionskriterierna var systolic pulmonary arterial pressure (sPAP) på >40 mmHg 
och inga andra bakomliggandesjukdomar till PH förutom CTEPH och normala 
levervärden. Bosentangruppen fick börja med 62.5 mg två gånger dagligen i fyra veckor 
innan dosen höjdes till 125 mg i tillägg till sin konventionella behandling. Under 
studiens gång avled en patient och två patienter i bosentangruppen fick dåliga 
levervärden och avbröt därför bosentanbehandlingen tills värdena var normala igen 
innan de återgick till studien (19).  
 
Long-term efficacy of bosentan in inoperable chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension - av Post et al.  
I denna retrospektiva studie ingick det 18 patienter som samtliga hade inoperabel 
CTEPH och medelåldern var 63.2 r 13.5 år. Alla patienter fick bosentan på samma sätt 
som ovan nämnd studie. Patienterna följdes upp vid fyra veckor, 12 veckor och därefter 
var sjätte månad. Uppföljningstiden var indelad i short-term (<12 månader), mid-term 
(12–24 månader) och long-term (>24 månader). Patienter behandlades med bosentan i 
33 r 12 månader och alla patienterna stod också på antiokoagulantia. Det som 
jämfördes med baseline var bland annat 6MWD och NYHA-klassificeringen. Ingen av 
patienterna fick några allvarliga biverkningar av behandlingen, dock dog tre stycken 
under studiens gång (två st av progressiv CTEPH och en av cancer) (20).  
 
Allmänt gällande resultatet för monoterapi med bosentan 
Samtliga open-label studier visade en signifikant effekt av 6MWD från baseline vid 
minst en kontrollpunkt vid monoterapi med bosentan hos patienter med CTEPH, se 
tabell 4. Två av studierna visade signifikanta effekter på NYHA/WHO-klass, se tabell 5.   
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6MWD vid monoterapi med bosentan.  
Tabell 4. Resultat över 6MWD jämfört med baseline för monoterapi med bosentan.  

Studie  6MWD 
baseline 

(m) 

Kontrollpunkt Antal 6MWD 
resultat (m) 

p-
värde 

Hughes. 291 r 116 4 månader 47  +49 r 8,4 <0.001 
Hughes. 291 r 116 1 år 45  +52 r 10 <0.001 

Jais - 
placebo. 

344.5 r 82.6 16 veckor 73 
 

+0,8 
( -18.1-19.7)* 

** 

Jais –
bosentan. 

340.0 r 85.3 16 veckor 67 +2,9 
(-12.9-18.8)* 

** 

Vassallo –
kontroll. 

268.5r36.5 1 år 16 -73 r 21 0.001 

Vassallo – 
bosentan. 

297.5 r34.3 1 år 17 +57 r 22 0.023 

Post. 405 r 125  <12 månader 18 +32.6 
(3.1-62.2)* 

0.03 

Post. 405 r 125  12–24 månader 17 +41.3 
(10.7-71.9)* 

0.01 

Post. 405 r 125  >24 månader 14 -8.8 
(-63.6-45.9)* 

0.73 

*95 % CI. 
**p-värdet för förändringen mellan bosentan- och placebogruppen är 0.5449 (95 % CI: 
-22.5 – 26.8 m) 
 
Av de fyra studierna som studerat monoterapi vid bosentan var det tre av dem som såg 
en signifikant förbättring i 6MWD jämfört med baseline, se tabell 3 (Huges, Vassallo 
och Post förutom kontrollpunkten >24 månader) (17, 19, 20). Av de studier som fått 
signifikanta resultat var medelökningen mellan 33–57 m. Dessa tre studier hade olika 
uppföljningstider mellan fyra månader till mer än två år. RCT-studien visade inte på 
någon förbättring efter 16 veckors behandling, se tabell 3. RCT-studien gjorde inte 
heller något signifikanstest mellan baseline och uppföljning för respektive grupp (18). 
De patienter som förbättrades mest i studien av Hughes et al. var de patienter som 
tidigare hade genomgått PEA (17), medan de patienter som hade genomgått PEA i 
studien av Jais et al. inte visade något signifikant skillnad i 6MWD jämfört med de 
patienter som inte hade genomgått PEA. I placebogruppen i studien av Jais et al. hade 
de patienter som genomgått PEA en ökning +13.0 (95 % CI: -8.8–34.9) m medan de 
som inte hade genomgått PEA en minskning på -4.5 (95 % CI: -30.1–21.2) m. I 
bosentangruppen i studien av Jais et al. hade patienterna som hade genomgått PEA en 
ökning på +1.2 (95 % CI: -18.7–21.0) m medan de som inte hade genomgått PEA hade 
en ökning på +3.7 (95 % CI: -17.7–25.1) m. Skillnaderna i 6MWD mellan patienterna 
som hade genomgått PEA och de patienter som inte hade gjort det i respektive grupp 
var inte statistiskt signifikant (18). Studierna av Vassallo och Post hade inte inkluderat 
några patienter som hade genomgått PEA (19, 20). Det var en statistiskt signifikant 
skillnad i 6MWD från månad sex till 12 månader mellan bosentan- och 
kontrollgruppen, 347 r 35 m respektive 220 r 31 m (p=0.012) i studien av Vassallo et al 
(19). Som tabell 3 visar var det statistiska skillnader i 6MWD i alla kontrollpunkter i 
studien av Post et al. förutom vid long-term uppföljningen. 6MWD för respektive 
kontrollpunkt var vid short-term 437 r 120 m, vid mid-term 465 r 93 m och vid long-
term 401 r 125 m (20). 
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NYHA/WHO-klass vid monoterapi med bosentan 
Av de fyra studierna som studerat monoterapi vid bosentan var det två stycken som 
visade på signifikanta förändringar av NYHA/WHO-klass jämfört med baseline, se 
tabell 5 (19, 20). Dessa studier hade en uppföljningstid mellan fyra månader och >24 
månader.  
 
Tabell 5. Resultat över NYHA/WHO-klass jämfört med baseline för monoterapi med 
bosentan. 

Studie  NYHA/WHO
-klass 

I/II/III/IV 
Baseline 

Kontroll-
punkt 

Antal NYHA/WHO
-klass 

I/II/III/IV 
Resultat 

p-värde 

Hughes. 0/10/32/5 4 månader 47  - - 
Hughes. 0/10/32/5 1 år 45 - - 

Jais - 
placebo. 

0/22/56/2 16 veckor 80 - - 

Jais –
bosentan. 

0/22/51/3 16 veckor 76 - - 

Vassallo –
kontroll. 

0/3/12/2 1 år 16 0/1/8/7 - 

Vassallo – 
bosentan. 

0/1/14/2 1 år 17 0/7/8/2 0.027 

Post. 0/0/15/3 <12 månader 18 0/7/10/1 0.001 
Post. 0/0/15/3 12–24 

månader 
17 o/10/7/0 <0.001 

Post. 0/0/15/3 >24 månader 14 o/6/7/1 0.03 
 
I studien av Vassallo et al. sågs en försämring i kontrollgruppen, men om försämringen 
var signifikant framkommer inte (19). I studien av Post et al. var det ingen patient som 
fick en försämrad NYHA-klassificering vid short-term eller vid mid-term utan alla 
patienter fick en förbättrad NYHA-klass eller var kvar i samma NYHA-klass. Alla p-
värden i studien av Post et al. visade på signifikanta förändringar jämfört med baseline 
(20).  
 
I en annan studie som studerat monoterapi vid bosentan med en uppföljningstid upptill 
ett år, se tabell 5, var det åtta (17 %) patienter som fick en bättre WHO-klassificering 
efter fyra månader och en patient som fick en sämre WHO-klassificering jämfört med 
baseline. Efter ett år var det 11 (24 %) patienter som hade förbättrat WHO-
klassificering jämfört med baseline. Om dessa ökningar var signifikanta skillnaderna 
studeras dock inte (17). I ytterligare en studie som studerat WHO-klassificering hos 
patienter med CTEPH vid monoterapi med bosentan, fick 14.5 % i bosentangruppen en 
bättre WHO-klass jämfört med 11.3 % i placebogruppen efter 16 veckors behandling 
(p=0.635). Samtidigt var det 2.6 % i bosentangruppen som fick en sämre WHO-klass 
jämfört med 8.8 % i placebogruppen (p=0.168) (18).   

Kombinationsterapi med bosentan och sildenafil 
Tre studier som undersökt kombinationsterapi med bosentan och sildenafil har 
inkluderats i denna studie (tabell 6). Alla studier är prospektiva, två är open-label och 
en är en RCT. Studierna är utförda mellan 2006 och 2015.  
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Tabell 6. Baselinedata för studierna om kombinationsterapi med bosentan och 
sildenafil.   

Studie, årtal Studietyp Antal Grupp NYHA/WHO-
klass 

6MWD 
(m) 

Lunze, 
2006. 

Observativ, 
prospektiv, 
open-label. 

11 - II/III/IV: 
2/9/0 

351 r 58* 

McLaughlin, 
2015. 

Prospektiv, 
dubbelblind. 

175 Placebo II/III/IV: 
69/104/2 

357.6 r 73.1 

McLaughlin, 
2015. 

Prospektiv, 
dubbelblind. 

159 Bosentan II/III/IV: 
71/88/0 

363.1 r 78.5 

Mathai, 
2007. 

Prospektiv, 
open-label. 

13 IPAH I/II vs. III/IV: 
3/10 

262 r 139 

Mathai, 
2007. 

Prospektiv, 
open-label. 

12 PAH-SSD I/II vs. III/IV: 
2/10 

319 r 76 

*6MWD är baserat på data från 8 stycken patienter.  
 
First experience with an oral combination therapy using bosentan and 
sildenafil for pulmonary arterial hypertension - av Lunze et al.    
I denna prospektiva studie deltog 11 patienter med olika typer av PH som bekräftades 
med hjälp av mPAP >25 mmHg. Medianåldern var 12.9 (5.5–54.7) år och medelåldern 
18.1 år hos patienterna. Ingen av patienterna hade börjat med nya läkemedel tre 
månader innan studien, dock förekom det annan konventionell läkemedelsbehandling 
utöver kombinationsterapin hos patienterna. Några effektmått som jämfördes vid 
studiens slut (uppföljningstiden var ca 1.1 år) med baseline var 6MWD och NYHA-
funktionsklass (21).  
 
Antingen började patienterna med både bosentan och sildenafil samtidigt eller så 
adderades sildenafil till patienter som sedan tidigare stått på bosentanbehandling. 
Bosentandosen var 0.75 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen de första fyra veckorna 
som sedan höjdes till det dubbla och till vuxna den normala dosen på 125 mg två gånger 
dagligen. Sildenafildosen var 0.5 mg/kg kroppsvikt 3–4 gånger per dag. Levervärdena 
kontrollerades noga innan kombinationsbehandlingen påbörjades. Både 
bosentandosen och sildenafildosen justerades i efterhand om biverkningar förekom. 
Inga allvarliga biverkningar uppkom, men en patient dog av plötslig död under 
studiens gång (21).  
 
Bosentan added to sildenafil therapy in patients with pulmonary arterial 
hypertension – av McLaughlin et al.  
I denna prospektiva studie inkluderades 334 patienter som var 18 år eller äldre med 
olika typer av PAH från 83 mottagningar i 13 olika länder. Inklusionsfaktorer var 
6MWD mellan 150–480 m, sildenafilbehandling med en dos på minst 20 mg tre gånger 
dagligen i minst tre månader innan studien började samt att inga andra PAH-specifika 
läkemedel fick intas tre månader innan studien började. Två av de sekundära 
utfallsmåtten var förändringar i 6MWD och WHO-klass efter 16 veckor. I 
bosentangruppen fick patienterna en dos på 62.5 mg två gånger dagligen under de fyra 
första veckorna som sedan höjdes till 125 mg två gånger om dagen, om det gick med 
tanke på biverkningar, medan sildenafildosen var oförändrad. Under de 16 veckor som 
de sekundära utfallsmåtten undersöktes så var det inga patienter som dog eller inte 
fullföljde studien (22). 
 
Addition of sildenafil to bosentan monotherapy in pulmonary arterial 
hypertension - av Mathai et al.    
I denna prospektiva studie identifierades 82 patienter med olika typer av PAH som 
behandlades med bosentan i registret, The Johns Hopkins Pulmonary Hypertension 
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Program registry. Patienterna övervakades med avseende på bland annat 
behandlingseffekt, symtom, NYHA-klass och 6MWD. Om patienterna försämrades blev 
de erbjudna sildenafil. Det var 25 stycken patienter som fick terapisvikt av bosentan, 13 
med IPAH och 12 med PAH-SSD (pulmonell arteriell hypertension med systemisk 
skleros) som påbörjde sildenafilbehandling i tillägg till bosentan. Patienterna erhöll 25 
mg sildenafil tre gånger dagligen i 2–3 veckor innan sildenafildosen höjdes till 
maximalt 100 mg tre gånger dagligen (23).  
 
Medelåldern för patienterna i IPAH-gruppen var 60 r 8 år och i PAH-SSD-gruppen var 
den 52 r 13 år. NYHA-klass och 6MWD jämfördes mellan baseline och efter tre 
månaders kombinationsterapi. Biverkningar förekom i båda grupperna, en patient i 
IPAH-gruppen och tre patienter i PAH-SSD-gruppen fick väldigt känslig mage. En 
patient fick väldigt kraftig huvudvärk och slutade med sildenafil efter tre månader. Tre 
patienter fick onormala levervärden efter att sildenafil lades till, en av dessa patienter 
slutade med sildenafil och två sänkte dosen bosentan som gjorde levervärden normala 
(23).  

Allmänt gällande resultatet för kombinationsterapi med bosentan och 
sildenafil 
Samtliga studier visade en signifikant effekt av 6MWD vid kombinationsbehandling 
med bosentan och sildenafil, se tabell 7, (21, 22, 23). Endast en studie visade en 
signifikant förändring av WHO-klass vid kombinationsbehandling med bosentan och 
sildenafil (21).  

6MWD för kombinationsterapi med bosentan och sildenafil.   
Det var en tendens till skillnad mellan IPAH- och PAH-SSD-gruppen i studien av 
Mathai et al. gällande 6MWD efter det att kombinationsterapi hade erhållits, skillnaden 
var dock inte signifikant (p=0.06). Medan skillnaden i medelvärde mellan grupperna 
var signifikant mellan baseline och tre månader med kombinationsterapi med en 
ökning på +47 r 77 m i IPAH-gruppen och minskning på -7 r 40 m i PAH-SSD-gruppen 
(p=0.04 för skillnaden i medelförändringen av 6MWD mellan grupperna) (23).  
 
Tabell 7. Resultat över 6MWD jämfört med baseline för kombinationsterapi med 
bosentan och sildenafil.   

Studie och 
grupp 

6MWD 
baseline 

(m) 

Kontroll-
punkt 

Antal 6MWD 
resultat (m) 

p-
värde 

Lunze et al. 351 r 58 1.1 år 8 451 r 119 0.039 
McLaughlin - 

Placebo 
357.6 r 73.1 16 veckor 175 -14.6 r 80.4 * 

McLaughlin -  
Bosentan+ 
sildenafil 

363.1 r 78.5 16 veckor 159 +7.2 r 66 * 

Mathai – 
IPAH 

262 r 139 3 månader 13 340 r 141 0.04 

Mathai – 
PAH-SSD 

319 r 76 3 månader 12 224 r 159 0.04 

*Skillnaden mellan grupperna var signifikant p=0.0106.  

WHO/NYHA-klass för kombinationsterapi med bosentan och sildenafil.  
Av de tre studierna som studerat kombinationsbehandling med bosentan och sildenafil 
var det endast studien av Lunze et al. som visade en signifikant förändring (p=0.001) i 
NYHA-klass jämfört med baseline. Efter 1.1 år var fördelningen i NYHA-klass 
(I/II/III/IV) 6/3/2/0 jämfört med baseline där uppdelningen var 0/2/9/0 (21). De 
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andra två studierna, McLaughlin et al. och Mathai et al. visade ingen signifikant 
skillnad i NYHA/WHO-klass jämfört med baseline (22, 23). I studien av McLaughlin et 
al. var det ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna i WHO-klass. I 
placebogruppen var det 17 patienter som fick en sämre WHO-klass, 130 stycken som 
varken fick sämre eller bättre WHO-klass och 28 stycken som fick en bättre WHO-
klass. I bosentangruppen var det 13 stycken som fick en sämre WHO-klass, 121 stycken 
som varken fick en sämre eller bättre WHO-klass och 25 stycken som fick en bättre 
WHO-klass (22). I studien av Mathai et al. var det 69 % i IPAH-gruppen och 42 % i 
PAH-SSD-gruppen som fick förbättringar med minst ett steg i NYHA-klass efter 
monoterapi med bosentan. Vid terapisvikt av bosentan fick sju IPAH- och sex PAH-
SSD-patienter försämrad NYHA-klass med minst ett steg. I IPAH-gruppen höjdes 38 % 
med minst ett steg i NYHA-klass när sildenafil lades till i behandlingen medan endast 
17 % i PAH-SSD-gruppen höjdes med minst ett steg i NYHA-klass. En patient blev 
försämrad efter tillägget med sildenafil i PAH-SSD-gruppen (23).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den här litteraturstudien angående läkemedelsbehandling av CTEPH sammanfattar sju 
originalstudier med olika typer av studiedesign. Att det valdes att fokusera på 
läkemedelsgrupperna ERA’s och PDEI’s och inte PRO’s beror på att ERA’s och PDEI’s 
både har en enklare administreringsform, längre halveringstid och mindre 
biverkningar, vilket förbättrar compliance för patienterna och underlättar 
genomförandet vid läkemedelsstudier. Bosentan och sildenafil valdes eftersom de har 
funnits längst av ERA’s och PDEI’s och att det finns flest studier om dessa substanser. 
Bosentan har dock en mindre halveringstid än de andra ERA’s men har en mer jämn 
selektivitet för både ETA- och ETB-receptorerna än de andra substanserna i gruppen 
ERA’s som förmodligen ger en bättre effekt (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).  
 
På grund av få specifika träffar i PubMed med fritextsökning på ”chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension” gällande rapportens syfte och 
frågeställningar användes inga filter. Detta för att få en så bred sökning som möjligt för 
att undvika att missa sådant som kunde vara av kvalité för rapporten. Vid sökningen av 
studier så var sållningen specifik med avseende på t.ex. ålder eftersom det är svårt att 
jämföra vuxna med barn. Det hade även varit önskvärt om det publicerats mer dubbel-
blinda RCT-studier istället för open-label studier, eftersom studiernas utformning kan 
vara en bias till resultatet. RCT-studier minskar risken för bias mer än open-label 
studier eftersom varken forskaren eller patienterna vet om de får placebo eller aktivt 
läkemedel. Vilket gör att forskaren inte omedvetet kan vrida resultatet de får fram till 
studiens fördel vilket är lättare att göra i open-label studie. Vid en open-label studie är 
det även lättare för patienterna att överskatta effekten av det aktiva läkemedlet 
eftersom de vet med sig att läkemedlet de får faktiskt ska ge en effekt. Vilket kan 
resultera i att det känner sig piggare och i detta fall klarar av en större 
kraftansträngning som kan leda till ett längre 6MWD. Styrkor med studierna som har 
inkluderats är att det finns två RCT-studier med ett stort antal patienter, de open-label 
studier som har inkluderats har även de haft ett godkänt deltagarantal, eftersom 
CTEPH är en sällsynt sjukdom och det finns väldigt få patienter.  
 
En annan bias som finns i denna rapport är den ojämna fördelningen av patienter. En 
ojämn fördelning av patienter kan i sig ge ett missvisande resultat i både 6MWD och 
WHO/NYHA-klass eftersom en studie som har väldigt få antal deltagare inte ger en 
objektiv bild. 
 
Att alla studier utom studien av McLaughlin et al, som är publicerad 2015, är 
publicerad mellan 2006 och 2009 anses inte vara en felkälla eftersom forskningen 
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kring CTEPH och off-label läkemedel har stått stilla sedan dess. Det finns inte nyare 
information att ta del av helt enkelt. En anledning till att det kan ha stått still är att 
riociguat visade framsteg inom CTEPH och att forskningen kring övriga off-label-
läkemedel då stannade upp eftersom ricociguat blev indikerat för CTEPH 2014 (24).  

Resultatdiskussion 
Alla open-label studier som är inkluderade i denna rapport har en relativt jämn 
fördelning av uppföljningstiderna, de flesta är ca ett år, medan RCT-studierna som är 
med har en mycket kortare uppföljningstid på endast 16 veckor (17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23). Ofta brukar det sägas att ju längre uppföljningstid desto säkrare resultat får man 
med avseende på faktorer så som till exempel compliance och effekt. Om patienter 
glömmer att ta någon enstaka tablett under ett års tid kommer det påverka 
slutresultatet mindre än om patienter glömmer ta någon tablett under 16 veckor. Ju 
längre tid en patient tar ett läkemedel desto mer sanningsenligt kommer resultatet 
även bli eftersom patienten förmodligen kommer tycka att läkemedlet ger en bättre 
effekt i början än i slutet av tidsperioden. I detta fall med dessa patienter kan det dock 
vara både och eftersom CTEPH är en progressiv sjukdom som försämras över tid 
kommer även resultatet försämras med en för lång uppföljningstid, trots 
läkemedelsbehandling.  
 
Åldersbias har förekommit mellan studierna som har behandlat 
kombinationsbehandlingen där en utav studierna hade en medianålder på 12.9 år och 
medelålder på 18.1 år (21), vilket kan påverka resultatet på så sätt att yngre personer 
med CTEPH oftast är friskare och piggare än äldre och därmed får ett mer positivt 
resultat.  
 
På grund utav saknaden av tillförlitliga studier kring kombinationsterapi med bosentan 
och sidlenafil hos patienter med CTEPH valdes istället kombinationsterapi med 
sildenafil och bosentan hos PAH-patienter. Utifrån detta drogs sedan paralleller, om än 
på lösa grunder, mellan PAH och CTEPH. Detta valdes att göras eftersom CTEPH och 
PAH har en liknande sjukdomsbild. Kärlförändringarna som sker i arteriolerna är 
liknande vid både CTEPH och PAH, de leder båda till att höger sida av hjärtat får 
arbeta hårdare och att syresättningen i kroppen minskar. Dessutom har man sett att 
det sker förhöjningar av hormonet ET-1 (3, 20), NO och prostacykliner i CTEPH som 
det även gör i PAH. En studie av Söderberg et al. påpekar även det att PAH och CTEPH 
har en liknande sjukdomsbild eftersom mikrovaskulär sjukdom förmodligen ingår i 
CTEPH vilket det även gör i PAH (7). 

Resultatdiskussion, 6MWD – monoterapi och kombinationsbehandling 
På grund av att tre open-label studier visade en signifikant förändring i 6MWD efter ett 
års uppföljning (17, 19, 20) så skulle det kunna tyda på att monoterapi med bosentan 
kan ge en klinisk effekt hos inoperabla patienter med CTEPH. Det går dock inte till 
fullo att säkerställa i denna rapport eftersom RCT-studien som är mest tillförlitligt med 
avseende på utförande och bias visar det motsatta (18).  
 
I tre utav de fyra studierna som studerade 6MWD i monoterapi med bosentan sågs det 
en tydlig förbättring av 6MWD (17, 19, 20). Studien av Hughes et al. visade en 
signifikant ökning av 6MWD från baseline både vid fyra månaders- och ett 
årskontrollen samt ungefär samma värde vid båda tidpunkterna vilket kan förklaras 
med att sjukdomen är progressiv trots läkemedelsbehandling. De patienter som fick 
bäst resultat i studien hade även gått igenom PEA, vilket gjorde att de inte bara var 
monoterapi med bosentan som bidrog till effekten i 6MWD (17). I studierna av Vassallo 
et al. och Post et al. var det inga patienter som hade gått igenom PEA och vid 
ettårsuppföljningen i studien av Vassallo et al. och vid short-term och mid-term 
uppföljningen i studien av Post et al. var det ungefär samma signifikanta ökning för 
6MWD efter påbörjad bosentanbehandling som i studien av Hughes et al. (17, 19, 20), 
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vilket kan betyda att bosentan på egen hand utan PEA faktiskt ger den kliniska effekten 
den ska hos patienter med inoperabel CTEPH.  
 
I studien av Vassallo et al. sågs en minskning i 6MWD i kontrollgruppen som var 
signifikant jämfört med baseline (19), vilket talar för att monoterapi med bosentan ger 
den kliniska effekt man är ute efter. I placebogruppen i studien av Jais et al. var det en 
ökning efter fyra månader (18), vilket talar emot Vassallo et al.’s resultat. Eftersom 
studierna är olika gjorda utifrån olika förutsättningar för patienterna samt patienter 
som gått igenom PEA är det svårt att få fram ett slutresultat om avsaknaden av 
bosentan ger en klinisk försämring av 6MWD hos patienter med CTEPH. Däremot lutar 
resultatet åt att monoterapi med bosentan har en effekt vid CTEPH. Resultatet som har 
framkommit i detta arbete kan även jämföras med andra studier som har utförts på 
patienter med CTEPH med monoterapi med bosentan som då bekräftar det resultat 
som har framkommit i detta arbete. En open-label studie med 16 stycken inoperabla 
patienter med CTEPH gjord under sex månader av Bonderman et al. visade på en 
signifikant ökning (p=0.01) av 6MWD från 299 r 131 m vid baseline till 391 r 110 m 
efter sex månader med monoterapi med bosentan (25). Medan en annan studie, en 
metaanalys med 11 studier inkluderade, gjord av Becattini et al. med totalt 269 
patienter visade att monoterapi med bosentan ökade 6MWD signifikant (p<0.001) hos 
208 patienter i nio studier efter 3-6 månaders bosentanbehandling (26). 
 
Det som talade emot att bosentan faktiskt har en positiv klinisk effekt under det första 
året av monoterapi är studien av Jais et al. eftersom den visade en mycket mindre 
ökning, efter fyra månader med bosentanbehandling. Dessutom var det ingen 
signifikant skillnad mellan placebo och bosentan, vilket även visade att bosentan inte 
hade den kliniska effekten som önskades (18). Att det var en sådan skillnad mellan 
open-label studierna och RCT-studien kan bland annat bero på att patienterna i open-
label studierna visste om att de fick aktiv läkemedelsbehandling, vilket gjorde att de 
omedvetet kände sig bättre. En annan viktig faktor som kan spela in är skillnaden i 
uppföljningstid mellan open-label studierna och RCT-studien. 
 
Hos patienter med olika typer av PAH visade detta arbete på att kombinationsterapi 
med sildenafil och bosentan, på lösa grunder, hade en klinisk relevant effekt på 6MWD 
som även skulle kunna appliceras på patienter med CTEPH. Detta eftersom det fanns 
en signifikant ökning på 6MWD hos patienter med olika typer av PAH i alla studier 
som är inkluderade i detta arbete (21, 22, 23). Dock behövs det studier av CTEPH-
patienter med kombinationsterapi för att kunna styrka denna tes. 
 
Studien av Lunze et al. hade starkast signifikans av open-label studierna (21) vilket kan 
förklaras av att patienterna i den studien hade lägst ålder som påverkar eftersom barn 
har mer reversibla kärl samt mindre risk att ha komorbiditeter. Att det var en 
signifikant skillnad mellan PAH-SSD-gruppen och IPAH-gruppen i studien av Mathai 
et al. (23) kan bero på att patienterna i PAH-SSD-gruppen har stelare kärl och är 
sjukare än enbart PAH-patienter vilket påverkade resultatet på 6MWD. Skillnaden 
mellan grupperna anses dock inte vara relevant för patienter med CTEPH eftersom det 
är mer övervägande åt att kombinationsterapi skulle ha en positiv effekt hos CTEPH på 
grund av resultatet i studierna av Lunze et al, McLaughlin et al. samt att patienter med 
CTEPH inte har SSD. Studien av McLaughlin et al. är en RCT-studie med ett stort 
patientantal (22) som dessutom överväger studien av Mathai et al. eftersom det är en 
open-label studie med mindre antal patienter.  
 
Det resultat som har framkommit i detta arbete med avseende på 6MWD reflekterar 
även resultatet i en annan studie om kombinationsterapi med bosentan och sildenafil. 
En studie gjord av Hoeper et al. visade att kombinationsterapi med bosentan och 
sildenafil kan ha en positiv klinisk effekt på 6MWD. I studien var det nio stycken 
patienter med en medelålder på 39 r 9 år som var inkluderande, alla hade IPAH. De 
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fick börja med monoterapi med bosentan. 6MWD ökade då från 346 r 66 m till 403 r 
80 m (p=0.0003) efter tre månader som sedan sjönk till 277 r 80 m. När 6MWD hade 
sjunkit så adderades sildenafil till bosentan. Efter tre månader med kombinationsterapi 
hade 6MWD ökat igen, den här gången till 392 r 61 m (p=0.007). Efter tillägget av 
sildenafil hade alla patienter en stabil 6MWD-distans under resterande 
uppföljningstiden som var ungefär nio månader (27). Resultatet i denna studie tydde på 
samma resultat som detta arbete har kommit fram till, dock bör det finnas i åtanke att 
dessa studier är gjorda på PAH-patienter och inte CTEPH-patienter som tidigare 
nämnts.  

Resultatdiskussion, NYHA/WHO-klass – monoterapi och 
kombinationsbehandling 
Gällande NYHA/WHO-klass speglar resultatet i detta arbete mot en förbättrad 
WHO/NYHA-klass efter monoterapi med bosentan eftersom två open-label studier 
visar signifikanta resultat (19, 20). Dock motbevisar RCT-studien detta, trots att denna 
studie innehöll patienter som inte hade gått igenom PEA (18). Att patienterna hade gått 
igenom PEA utgör dock ingen garanti att de skulle få ett bättre resultat eftersom dessa 
patienter kan vara betydligt sämre i sin sjukdom och trots läkemedelsbehandling inte 
bli bättre i funktionsklass. Detta gör att det inte går att fastställa om det var en relevant 
klinisk effekt på WHO/NYHA-klass med bosentan i monoterapi utifrån detta underlag 
utan att det krävs fler studier.  
 
Av de fyra studierna som studerade NYHA/WHO-klass vid monoterapi med bosentan 
var det två studier som visade signifikanta resultat och två studier som inte visade 
någon signifikans (17, 18, 19, 20). I studien av Hughes et al. framkom det inte om det 
var en signifikant förbättring av WHO-klass vid fyra månaders kontrollen samt ett års 
kontrollen (17). I studien av Jais et al. var det ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna jämfört med baseline och inte heller någon signifikant försämring sågs i 
placebogruppen jämfört med bosentangruppen (18). En anledning till att det kan vara 
svårt att få fram signifikanta resultat gällande WHO-klass kan bero på att sjukdomen är 
progressiv och att det är svårt att mäta WHO-klass. Detta resultat pekar därför på att 
monoterapi med bosentan inte har någon effekt på WHO-klass trots att en del patienter 
i båda studierna hade gått igenom PEA. I studien av Vassallo et al. visades dock en 
signifikant förbättring i WHO-klass i bosentangruppen vid ett års kontrollen jämfört 
med baseline och kontrollgruppen. Det går dock inte att dra några slutsatser om 
försämringen i kontrollgruppen eftersom det inte framkommer hur många som blev 
försämrade (19). I studien av Post et al. var det en signifikant förbättring av NYHA-
klass vid alla mätpunkter (20). Resultatet i studierna av Vassallo et al. och Post et al. är 
viktiga då patienterna inte hade gått igenom PEA, vilket gör att resultatet kan tyda på 
att monoterapi med bosentan har en klinisk relevant effekt av WHO/NYHA-klass i 
patienter med CTEPH. Det är dock svårt att dra en slutsats om monoterapi med 
bosentan påverkar NYHA/WHO-klass då studierna i detta arbete inte har samma 
förutsättningar, eftersom det är två studier som har inkluderat patienter som har gått 
igenom PEA och två studier som inte har det (17, 18, 19, 20). Resultatet som har 
kommit fram i detta arbete bekräftades också av andra studier som studerat om 
monoterapi med bosentan har en klinisk effekt på patienter med CTEPH med avseende 
på NYHA/WHO-klass. En studie som är gjord av Bonderman et al. som inkluderade 16 
st inoperabla patienter med CTEPH var det 11 st som fick en bättre WHO-klass (25). 
Dessutom visade en metaanalys som är gjord av Becattini et al. med totalt 269 patienter 
att 25 % av alla patienter fick en bättre WHO-klass (26). Inga resultat i dessa två 
studier var dock signifikanta (25, 26). Detta stärker därmed den tes om att monoterapi 
med bosentan kan ha en klinisk positiv effekt hos patienter med CTEPH, men att det 
inte går att bekräfta.  
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Det går inte att dra någon slutsats om kombinationsterapi av sildenafil och bosentan 
ger en klinisk relevant effekt på NYHA/WHO-klass hos vuxna med inoperabel CTEPH. 
Däremot visade detta resultat möjligen att det kan ha en klinisk relevant effekt hos barn 
med CTEPH, eftersom det hade ett positivt resultat hos barn med olika typer av PAH 
(21). Dock är det viktigt att återigen påpeka att studier på CTEPH-patienter krävs för 
att styrka denna tes.  
 
Den enda studien som visade på en signifikant förbättring av NYHA/WHO-klass vid 
kombinationsterapi med bosentan och sildenafil var studien av Lunze et al (21). Att det 
var en sådan skillnad mellan studierna kan bero på att det var fler yngre patienter, som 
överlag har en bättre prognos än äldre och färre komorbiditeter. Andra saker som 
påverkade resultatet i de tre studierna är att alla patienter använde andra läkemedel 
utöver kombinationsbehandlingen (21, 22, 23), vilket möjligen påverkade slutresultatet 
eftersom det inte går att veta om det är kombinationsbehandlingen ensam eller om det 
är de andra läkemedlen som påverkade resultatet. Det blir i sig en bias. Det som också 
utgjorde en skillnad i resultatet var de olika metoderna i studierna (21, 22, 23), 
eftersom patienterna inte hade samma förutsättningar från början.  
 
En studie av Hoeper et al. bekräftade detta arbetes resultat med att det inte går att dra 
en slutsats om kombinationsterapi av sildenafil och bosentan ger en klinisk relevant 
effekt på NYHA/WHO-klass. I studien var det inte alla patienter som fick en förbättrad 
NYHA-klass, men man kunde se att det var ca 3/9 patienter som fick en bättre NYHA-
klass efter tillägg med sildenafil efter tre månader. Ytterligare två patienter fick en 
bättre NYHA-klass 6–12 månader efter kombinationsbehandling. Det går dock inte att 
säga om dessa förbättringar var signifikanta eller inte (27). Det är viktigt att återigen 
påpeka att dessa studier är gjorda på PAH-patienter och inte CTEPH-patienter.  

Resultatdiskussion - Jämförande av monoterapi och kombinationsterapi  
Överlag så verkar det som att både monoterapi med bosentan och kombinationsterapi 
med bosentan och sildenafil har en klinisk effekt på 6MWD hos patienter med CTEPH. 
Eftersom studierna som undersökt kombinationsterapi har visat signifikanta resultat 
(21, 22, 23), vilket inte alla studier om monoterapi har (17, 18, 19, 20) är det troligt att 
kombinationsterapi med sildenafil och bosentan är bättre än monoterapi med bosentan 
gällande 6MWD. Detta påstående stärks även av AMBITION-studien som visade på att 
kombinationsterapi med ambrisentan och tadalafil, som är ERA’s resektive PDEI’s, är 
bättre än monoterapi. AMBITION-studien inkluderade 500 stycken patienter med PAH 
som randomiserades in enligt 2:1:1 i tre olika grupper. Första gruppen fick 
kombinationsterapi med ambrisentan och tadalafil, andra gruppen fick placebo och 
ambrisentan och tredje gruppen fick placebo och tadalafil. Studien visade bland annat 
att gruppen som fick kombinationsterapi med ambrisentan och tadalafil fick en större 
förbättring i 6MWD, +49.0 m jämfört med +23.8 m (p<0.001) grupperna som inte 
erhöll kombinationsterapi (28). Dock behövs det studier på CTEPH-patienter med 
kombinationsterapi med bosentan och sildenafil med avseende på 6MWD för att denna 
tes ska kunna styrkas.  
 
Monoterapi med bosentan hos vuxna med CTEPH tyder på en positiv klinisk effekt på 
NYHA/WHO-klass medan kombinationsterapi med bosentan och sildenafil hos vuxna 
med inoperabel CTEPH visar inte på någon klinisk effekt med avseende på 
NYHA/WHO-klass. Hos barn är det dock en signifikant förbättring av NYHA/WHO-
klass med kombinationsbehandling (21). Generellt kan man säga att det inte finns 
mycket belägg för att monoterapi eller kombinationsterapi förbättrar WHO-klass, men 
eftersom det finns belägg för att 6MWD förbättras kan man kanske i ett större 
perspektiv ändå se att kombinationsterapi har en större effekt än monoterapi. För att få 
svar på detta krävs det dock fler studier som jämför monoterapi med 
kombinationsterapi med avseende på NYHA/WHO-klass hos patienter med CTEPH.  
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Slutsats 

Monoterapi med bosentan kan tyda på en klinisk effekt med avseende på 6MWD samt 
att det möjligen visar en förbättring av NYHA/WHO-klass hos patienter med CTEPH. 
Kombinationsterapi med bosentan och sildenafil hos patienter med PAH kan på väldigt 
svaga grunder tyda på en klinisk effekt av 6MWD även hos patienter med CTEPH, men 
det går inte att säga någonting om den kliniska effekten på NYHA/WHO-klass hos 
vuxna patienter med CTEPH. Däremot syns en klinisk effekt på NYHA/WHO-klass hos 
barn med CTEPH utifrån PAH vid kombinationsbehandling med bosentan och 
sildenafil. Kombinationsterapi med bosentan och sildenafil har troligen en bättre 
klinisk effekt än monoterapi med bosentan gällande 6MWD och möjligen även på 
NYHA/WHO-klass vid CTEPH.   
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