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Sammanfattning 

Introduktion  
Hjärtsvikt (heart failure, HF) är ett mycket allvarligt tillstånd med dålig prognos och är 

vanligt förekommande bland äldre. En viktig ko-morbiditet vid hjärtsvikt är diabetes 

mellitus som har visat sig kunna öka sjuklighet och dödlighet hos patienter med HF. När 

hjärtsvikt utvecklas sker aktivering av olika mekanismer i kroppen för att kunna 

kompensera för den nedsatta pumpförmågan i hjärtat. Kompensationsmekanismer som 

aktiveras är Frank-Starling mekanism, sympatikuspåslag och renin-angiontensin-

aldosteronsystemet (RAAS). Aktiveringen av RAAS-systemet är kärnan i patofysiologin 

för hjärtsvikt och medikamentell hämning av RAAS-systemet minskar sjuklighet och 

dödlighet hos patienter med hjärtsvikt. De traditionella farmakologiska behandlingarna 

består idag av Angiotensin- Converting Enzyme (ACE-hämmare), angiotensinreceptor-

blockerare (ARB), Mineralkortikoidantagonister (MRA), diuretika och digitalis. Två nya 

läkemedel har utvecklats och introducerats under de senaste åren för behandling av 

hjärtsvikt, neprilysin- (NEP) och Sodium-Glucose co-Transporter (SGLT2-hämmare). 

LCZ696 (Entresto) är det första läkemedlet i klassen angiotensin receptor neprilysin-

hämmare (ARNI) som har godkänts för behandling av hjärtsvikt. Det andra läkemedlet 

är empagliflozin, ett antidiabetikum som tillhör klassen SGLT2-hämmare. Sodium-

Glucose co-Transporter (SGLT2) är ett transportprotein för natrium och glukos i 

njurarna. Hämningen av detta transportprotein medför ökad diures i kombination med 

utsöndring av natrium och glukos i urin, vilket har visat sig reducera kardiovaskulär 

sjuklighet och dödlighet hos diabetiker med hjärtsvikt.  

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ge en aktuell översikt över de farmakologiska egenskaperna 

till neprilysin- och SGLT2-hämmare och göra en sammanställning över vilken evidens 

som finns per idag för användning av neprilysin- och SGLT2-hämmare vid behandling 

av hjärtsvikt jämfört med traditionell terapi. Dessutom ges en överblick över vilka 

patientgrupper som eventuellt kan dra nytta av behandlingen och vilka problem och 

biverkningsrisker som finns i samband med användningen. 

 

Metod 

Artikelsökningen gjordes mellan januari och april 2017 i databasen PubMed. Totalt 

identifierades 6 artiklar som bedömdes lämpliga med hänsyn till syftet. Denna 

litteraturstudien bygger på fyra fas I och fas II originalstudier och två 

registreringsstudier (fas III). Sökord som användes var; ”Heart failure”, ”EMPA-REG 

OUTCOME”, ”PARADIGM-HF”, ”Sacubitril AND valsartan”. I arbetet har det även tagits 

hjälp av auktoritativa internethemsidor som 1177.se, janusinfo.se, internetmedicin.se, 

FASS.se samt läkemedelsboken.se. Inklusionskriterierna vid litteratursökningen var att 

studier som undersökte farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper av både 

LCZ696 och empagliflozin skulle vara publicerade under de senaste 10 åren. Artiklar som 

exkluderades från den föreliggande studien var om deltagarna hade andra sjukdomar. 

  

 

Resultat  

De fyra fas-2 studierna som ingick i detta examensarbete beskriver fördelaktiga 

farmakologiska egenskaper till ARNI och SGLT2-hämmare. LCZ696 och empagliflozin 
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visade snabb absorption, god oral biotillgänglighet, linjära dos 

koncentrationsförhållanden, första-ordens kinetik och kan ges i tablettform med 

dosering två eller en gång dagligen. Prodrug AHU377 (sakubitril) i Entresto 

omvandlades snabbt till den aktiva NEP-hämmaren LBQ657. Både den studerade ARNI 

och SGLT2-hämmaren visade bara ett svagt beroende av njurfunktion i samband med 

eliminationen och enkel metabolism med låg interaktionsrisk. Den begränsade 

erfarenheten från korttidsstudier indikerar bra tolererbarhet och en acceptabel 

biverkningsrisk. Eftersom neprilysin är ett centralt enzym med många biologiska 

funktioner finns dock farhågor att långtidshämning av enzymet eventuellt kan leda till 

neuroinflammatoriska tillstånd som Alzheimers sjukdom. Empagliflozin ska inte 

användas hos patienter med njursvikt, som har ökad risk för hypotension och/eller 

candidainfektion. De två registreringsstudierna indikerar att både empagliflozin och 

LCZ696 är effektiva vid behandling av hjärtsvikt och kan bidra till en minskning av 

dödlighet och antal sjukhusvistelser i denna patientgruppen. 

 

Diskussion  

Både LCZ696 och empagliflozin visade signifikanta effekter på sjuklighet och dödlighet i 

kliniska registreringsstudier och potential för att förbättra långtidsprognosen till 

hjärtsviktpatienter. De har även fördelaktiga farmakokinetiska egenskaper med god 

biotillgänglighet, låg risk för läkemedelsinteraktioner och en acceptabel 

biverkningsprofil, i alla fall på kort sikt. Det finns en teoretisk fara, underbyggd av 

djurstudier, för att behandling med LCZ696 skulle kunna öka risken för utveckling av 

Alzheimers sjukdom och makuladegeneration, men kliniska data från 

långtidsanvändning finns än så länge inte att tillgå. En eventuell användning av diabetes-

läkemedlet empagliflozin för behandling av hjärtsvikt hos icke-diabetiker är fortfarande 

kontroversiellt.  

 

Slutsats 

LCZ696 (Entresto) och empagliflozin (Jardiance) representerar två nya, effektiva 

behandlingsprinciper vid allvarlig hjärtsvikt. Behandlingen tolereras normalt väl, dock 

finns en teoretisk risk för neuroinflammatoriska biverkningar vid långtidsanvändning av 

LCZ696. Det är även oklart om empagliflozin kan användas för behandling av hjärtsvikt 

hos icke-diabetiker.   

 

 

 

Nyckelord LCZ696, empagliflozin, natriuretiska peptider(NAP), hjärtsvikt.   
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Förkortningar och definitioner  
 
ACE= Angiotensin- Converting Enzyme (ACE-hämmare) 
 
Afterload= Det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas. 
 
Adekvat blodtillförsel= Tillräcklig blodtillförsel. 
 
AHU377= Sakubitril, pro-drug till aktiva metaboliten sakubitrilat (LBQ657) 
 
Amyloidos= Sjukdom som innebär att speciella proteiner ansamlas i kroppen. 
 
ARB= Angiotensinreceptor-blockerare 
 
ARNI= Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor (ARNi). 
 
ATP= Adenosintrifosfat, spelar en central roll i cellens energihantering.  
 
BNP= B-type Natriuretisk Peptid. 
 
CV= Kardiovaskulära händelser 
 
Diastoliskt blodtryck= Blodtrycket vid hjärtats utvidgning. 
 
Diastol= Hjärtats utvidgning. 
 
EF= Ejektionsfraktion 
 
Erytem= Hudrodnad som beror på onormal stor genomstörning av blod i blodkärl.  
 
ESRD= End-Stage Kidney Disease (slutstadiet av kronisk njurfunktionsnedsättning).  
 
GFR= Är ett mått på njurfunktionen.  
 
Glukuronidering= Är den viktigaste konjugeringsmekanismen i levern för att 
underlätta renal utsöndring av läkemedel.  
 
Hemokromatos=Genetisk sjukdom där kroppens naturliga reglering av järnupptag 
inte fungerar.  
 
HF= Heart Failure, hjärtsvikt. 
 
HFrEF= Hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion. 
 
HFpEF= Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. 
Hypertoni= Högt blodtryck. 
 
Hjärtminutvolym= Är den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut.  
 
Hypertrofi= Förstorat organ.  
 
Hypoglykemi= Låg blodsockerhalt.  
 
Kardiomyopati=Samlingsbeteckning för sjukdomar i hjärtmuskeln. 
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Ketoacidos= Tillstånd som uppstår vid brist av hormonet insulin i kroppen. 
 
LCZ696=Sakubitril och Valsartan. 
 
LBQ657=Hämmare av neprilysin. 
 
MRA=Mineralkortikoidantagonister. 
 
Myokard= Hjärtmuskulatur. 
 
NEP=Neuropatisk smärta 
 
NYHA= New York Heart Association 
 
NP=Natriuretiska peptider 
 
Preload= fyllnaden av hjärtat i form av volym, tryck, tid 
 
SGLT2=Sodium-Glucose Co-Transporter  
 
Vasokonstriktion= Kärlsammandragning 
 
Vasopressin= Antidiuretiskt hormon 
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1. Introduktion 
 

1.1 Hjärtsvikt - patogenes och pato-fysiologiska motreglerings-

mekanismer 

Hjärtsvikt är ett mycket allvarligt kliniskt tillstånd. Prognosen är ofta dålig och kan vara 

sämre än för många cancersjukdomar. Cirka 2 % av befolkningen beräknas lida av 

hjärtsvikt och risken för att insjukna i hjärtsvikt ökar efter 55-årsåldern. Hos personer 

över 80 år är frekvensen upp till 10 % (1).  

Hjärtsvikt är som regel inte en sjukdom i sig men betraktas som ett symptom på en 

bakomliggande hjärtsjukdom. Olika former för hjärtsvikt har en gemensam nämnare: 

Hjärtat visar oförmåga att leverera tillräckligt med blodtillförsel och syra till kroppens 

organ. Oavsett vilken definition man använder sig av för att beskriva hjärtsvikt har de en 

sak gemensamt och det är att tillståndet ska orsakas av en bakomliggande rubbning i 

hjärtats funktion. Hjärtsvikt indelas i olika stadier eller klasser där kliniska symptom av 

olika allvarlighetsgrad uppträder. Innan kliniska symptom uppenbaras visar patienten 

funktionella eller asymtomatisk strukturella hjärtfel (2).  

Hjärtsvikt har ofta ett smygande förlopp och utvecklas under en längre tidsperiod. Det 

finns olika typer av hjärtsvikt: akut hjärtsvikt, kronisk hjärtsvikt, övergående hjärtsvikt, 

systolisk hjärtsvikt och diastolisk hjärtsvikt. Systolisk dysfunktion kallas även för Heart 

Failure with reduced Ejection Fraction (HFrEF). Detta innebär att den systoliska 

pumpfunktionen är försvagad. Den andra formen karakteriseras av en diastolisk 

dysfunktion, även kallad för Heart Failure with preserved Ejection Fraction (HFpEF). 

Detta innebär att hjärtmuskeln har blivit mindre elastisk och detta resulterar i betydande 

problem för hjärtat. Problem med fyllning under diastole bidrar ofta till ett högt tryck i 

hjärtkammaren (2,3,4).   

 

För att indela graden av hjärtsvikt används ofta en funktionsklassificering enligt New 

York Heart Association (NYHA) där svårighetsgraden av hjärtsvikt indelas i fyra olika 

funktionsklasser (se tabell 1) (5).  

 
 
Tabell 1. Funktionsklass vid hjärtsvikt enligt  New York Heart Association (NYHA) (1).  

NYHA I En nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

NYHA II Lätt hjärtsvikt endast efter fysisk aktivitet 
av måttlig grad, nedsatt andfåddhet, 
trötthet. 

NYHA III Medelsvår hjärtsvikt vid lätt måttlig fysisk 
aktivitet, andfåddhet, trötthet. 

NYHA IV Svår hjärtsvikt, vid vila ökad andfåddhet 
och trötthet. Patienten är sängbunden 

 
Kroppen försöker kompensera den nedsatta pumpförmågan i hjärtat genom att aktivera 

kompensationsmekanismer och hormonella system i kroppen (5).  
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De kompensationsmekanismer som aktiveras är:  

 Frank-Starling-mekanism och utveckling av myokard hypertrofi med eller utan 

dilatation.  

 Sympatikuspåslag och renin-angiontensin-aldosteronsystemet (RAAS).  

 
Frank-Starling mekanismen innebär att en ökning av hjärtats blodvolym i slutet av 

diastole medför att hjärtmuskeln kontraheras kraftigare (5). Hypertrofi och dilatation av 

hjärtkammaren uppstår när hjärtat utsätts för ökad arbetsbelastning och fyllningstryck 

under längre tid. Vid hjärtsvikt är ATP-produktionen otillräcklig för att upprätthålla 

nödvändig energitillförsel till hjärtmuskeln för en adekvat muskelfunktion. ATP-

produktion är avgörande för att täcka energibehovet i de flesta celler i kroppen, speciellt 

i hjärtmuskeln. Otillräcklig ATP-produktion kan på längre sikt medföra nedsatt 

kontraktionsförmåga i den kraftigt dilaterade hjärtkammaren och en kraftigt dilaterad 

hjärtkammare medför ökad after-load. Hjärtats slagvolym är beroende av pre-load, 

after-load och kontraktilitet och en ökad after-load resulterar till att hjärtats slagvolym 

minskar (5).  

 
I samband med utveckling av hjärtsvikt aktiveras parallellt även neurohormonella 

motregleringsmekanismer för att kunna upprätthålla ett adekvat blodtryck och tillräcklig 

hjärtminutvolym. Nedsatt genomblödning av framför allt njuren och en ökad 

sympatikusstimulering bidrar till aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet 

(RAAS). RAAS-systemet är centralt i patofysiologin av HF. Blockering av RAAS-systemet 

kan öka sjuklighet och dödlighet hos patienter med reducerad ejektionsfraktion 

(HFrEF). RAAS-systemet försöker upprätthålla blodperfusionen i viktiga organ i 

kroppen genom att öka det arteriella blodtrycket.  Njuren ökar produktionen av renin 

som tillsammans med angiotensinogen bidrar till produktionen av angiotensin-I vilket 

via angiotensin-converting enzymet (ACE) omvandlas till angiotensin-II i lungorna, 

njurepitelceller och endotelceller.  Angiotensin-II ökar sympatikus-aktivitet, bidrar via 

ökad aldosteronproduktion till ökad natrium re-absorption och vattenretention samt 

vasokonstriktion. Samlat leder detta till salt- (särskilt natriumklorid) och 

vätskeretention (figur 1) (6). 

 

 Aktivering av RAAS-systemet och sympatikuspåslag leder alltså till natrium- och 

vätskeretention samt vasokonstriktion. Slutligen leder detta också till produktionen av 

natriuretiska peptider (6) vilka representerar en viktig byggsten i kroppens 

motregleringssystem.  Två typer av natriuretiska peptider Atrial Natriuretic Peptide 

(ANP) och B-type Natriuretic Peptide (BNP) är centralt i kroppens försvarsmekanismer 

vid hjärtsvikt. Dessa natriuretiska peptider bildas och utsöndras från celler i hjärtats 

förmak och kammare. BNP och ANP syntetiseras som inaktiva pro-hormoner som efter 

utsöndring spjälkas i två delar; de aktiva hormonerna ANP och BNP och de hormonellt 

inaktiva N-terminala delarna av molekylerna, NT-proANP och NT-proBNP. Ökad BNP- 

produktion kan ses som en fysiologisk respons på stigande fyllnadstryck med uttänjning 

av hjärtmuskulaturen och kan motverka effekten av aldosteron. ANP och BNP bidrar till 

ökad diures och natriumutsöndring som resulterar i sjunkande fyllnadstryck i hjärtat. 

Dessutom dämpas effekterna som följd av sympatikuspåslag och aktivering av RAAS-

systemet (7,8). Denna kompensatoriska motreglering är av stor vikt eftersom en 

överaktivering av sympatikus och RAAS-systemet kan förvärra de kardiovaskulära 

problemen hos hjärtsviktspatienter.  En alltför stor vasokonstriktion ökar belastningen 
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på hjärtat och den sjuke kan även drabbas av elektrolytrubbningar på grund av salt- och 

vattenretention som bidrar till ödembildning (se figur 1) (5).  

 
 
 
 

 
Figur 1. Patomekanismer vid hjärtsvikt (6). Den försvagade hjärtmuskeln kan bidra till 
aktivering av RAAS systemet som i sin tur aktiverar angiotensin I och angiotensin II. Systolisk 
hjärtsvikt bidrar till nedsatt CO (caridac output) som aktiverar sympatisk natriuretiska peptider 
som därmed ger vasokonstriktion och som ökar Na och vattenretentionen som leder i sig till ett 
ökat hjärtfyllnadstryck (modifierad från referens 6).  

 
1.2 Utlösande orsaker för hjärtsvikt  
I princip kan alla hjärtsjukdomar leda till hjärtsvikt. En viktig samsjuklighet vid 

hjärtsvikt är diabetes mellitus (DM). Det har rapporterats att cirka 40 % av HF patienter 

i tillägg har typ2-diabetes (24). Även andra former för komorbiditet kan föreligga vid 

hjärtsvikt, däribland hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. DM har visat sig öka 

sjuklighet och dödlighet hos patienter med HF. Medianöverlevnad för HF-patienter med 

diabetes är bara 4 år (6). Vänsterkammarhypertrofi är en vanlig orsak till utveckling av 

hjärtsvikt hos patienter med hypertoni. Vid ischemisk hjärtsjukdom föreligger en skada 

av hjärtmuskeln, ofta utlöst efter hjärtinfarkt, som ger upphov till förlust av funktionella 

myokardceller. Som följd av detta kan hjärtat inte längre upprätthålla en adekvat 

pumpförmåga (5). Andra orsaker är hjärtmuskelsjukdomar, klaffel, diabetes, hög 

alkoholförbrukning. Några typiska symtom som uppträder vid hjärtsvikt är andfåddhet, 

trötthet vid vila eller ansträngning samt bensvullnad (1). I tabell 2 listas de vanligaste 

bidragande orsakerna till hjärtsvikt:  
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Tabell 2. Bidragande orsaker till hjärtsvikt (1,3). 

Genetiska faktorer Kronisk sjukdom Anatomiska orsaker 

 Dilaterande 
kardiomyopati 

 Hypertrofisk 
kardiomyopati 

 Artymogena 
högerkammare 
kardiomyopati 

 Vänsterkammar 
non-compaction 
och restriktiv 
kardiomyopati 

 HIV 

 Hypertyreos  

 Hemokromatos 

 Amyloidos 
 

 Kranskärlssjukdom 
och hjärtinfarkt 

 Högt blodtryck 
(hypertoni) 

 Hjärtklaff-fel 

 Kardiomyopati 

 Myokardit 

 Medfödda hjärtfel 

 Fel i hjärtlednings-
systemet 

 
1.3 Traditionell behandling av hjärtsvikt 

Under den senaste tiden har forskningen kring den farmakologiska behandlingen av 

hjärtsvikt gjort framsteg. Hjärtsvikt är väldigt svårt att behandla och vanligtvis ett 

kroniskt tillstånd. Målet för behandling av kronisk hjärtsvikt är att lindra symtom, 

minska behovet av sjukhusvård, förlänga livslängden och förbättra livskvalitén. Den 

traditionella farmakologiska behandlingen inkluderar följande läkemedelsgrupper (4):  

 

1.3.1 Angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare 

Alla patienter med symtomatisk hjärtsvikt och ejection fraktion (EF) mindre än 40% ska 

erbjudas behandling med ACE-hämmare under förutsättning att patienten tåler 

läkemedlet. ACE-hämmare räknas som basbehandlingen för hjärtsviktpatienter. 

Verkningsmekanismen av ACE-hämmare är hämning av omvandlingen av angiotensin I 

till angiotensin II. Angiotensin II bildas i kroppen med hjälp av enzymet angiotensin-

converting enzyme (ACE). Angiotensin II har bland annat en stark kärlsammandragande 

effekt som bidrar till att öka blodtrycket.  Dessutom ökar angiotensin II utsöndringen av 

aldosteron. ACE-hämmare sänker nivån av angiotensin II i kärlväggarna, njurarna och 

hjärtat. En hämning av angiotensin II bidrar till en sänkning av blodtrycket genom att 

blodkärlen vidgas (3,9,10).  

 

 1.3.2 Angiotensinreceptorblockerare (ARB) 

ARB är ett alternativ till patienter som inte tåler ACE-hämmare). En anledning till att 

ARB väljs är för att den har likartad effekt som ACE-hämmare. ARB verkar på 

angiotensin receptorn och resulterar i minskad vasokonstriktion, minskad salt och 

vattenretention. Behandling med ARB rekommenderas att påbörjas med låga doser som 

sedan kan titreras upp för att nå önskad måldos (2).  

 

 1.3.3 Betareceptorblockerare 

Alla patienter med symtomatisk hjärtsvikt och en ejektionsfraktion på mindre än 40%, 

kan bli aktuella för behandling med betablockerare. Betablockerare kan dels användas 

efter en hjärtinfarkt men främst är behandlingen med betablockerare initierat för 

behandling av högt blodtryck men används idag även för hjärtsvikt. Betablockerare 

verkar genom att blockera noradrenalin och adrenalin, dessa två hormoner frisätts i 

samband med stress. Genom att hämma adrenalin och noradrenalin kan det bidra till en 

förbättring av hjärtfunktionen, hjärtat arbetar lugnare och mer effektiv eftersom dessa 

två stresshormoners blockeras (1,5).   
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1.3.4 Mineralkortikoidantagonister (MRA) 

 MRA kallades tidigare för aldosteronhämmare, MRA verkar genom att hämma 

hormonet aldosteron. Aldosteron är ett mineralkortikoid som reglerar blodtrycket och 

utsöndras från binjurebarkens yttre skikt. Hormonet aldosteron ökar återupptaget av 

natriumjoner från urinen i njurarna. Höga koncentrationer av aldosteron i hjärnan 

påverkar hjärtat och kärlen negativt. MRA är en typ av kaliumsparande och 

vätskedrivande medel. Genom att minska utsöndringen av kalium via njurarna till 

urinen kan kalium och andra salter i kroppen sparas (10).  

 

1.3.5 Diuretika 

Diuretika används vid behandling av akut hjärtsvikt. Det finns tre typer av diuretika; 

loppdiuretika, kaliumsparande diuretika och tiaziddiuretika.  

 Loppdiuretika (furosemid) vid hjärtsvikt. Är ett kraftigt vätskedrivande och 

medel som bidrar till en minskad svullnad i benen.  

 Kaliumsparande diuretika har bara mycket beskeden diuretisk effekt. Som 

namnet tyder minskar den utsöndringen av kalium vilken kan motverka 

kaliumförlusterna i samband med användning av andra diuretika. 

 Tiaziddiuretika är svagt vätskedrivande medel som bland annat bidrar till att 

sänka blodtrycket (7).  

 

1.3.6 Digitalis 
Digitalis är ursprungligen ett växtbaserat läkemedel som stärker hjärtats pumpförmåga. 

Genom att öka hjärtats pumpförmåga resulterar det i minskad trötthet, minskad 

svullnad i benen och minskad andfåddhet. Det är viktigt att kontrollera serum-

kaliumkoncentrationen vid behandling med digitalis, eftersom hypokalemi kan öka 

biverkningsrisken i samband med digitalisbehandling (tabell 2) (10).  
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Tabell 2. Summarisk översikt över traditionella läkemedel vid behandling av hjärtsvikt. (10) 

Läkemedelsklass Substans Varunamn 
(finns fler, 
tablett eller 
filmdragerad 
tablett) 

År (månad) för 
första 
godkännande 

ACE-hämmare Enalapril, 
Kaptopril 
Lisinopril, 
Ramipril 

Enalapril Actavis 
 Kaptopril Actavis 
Lisinopril Actavis 
Ramipril Actavis 

2002-11-15 
2002-10-18 
2002-05-17 
2004-12-03 

ARB Losartan, 
Kandesartan,  
 
Valsartan 

Losartan Actavis 
Kandesartan 
Actavis 
Valsartan Actavis 

2008-03-06 
2011-08-05 
 
2009-02-20 

Betareceptorblockerare Bisoprolol, 
Metoprolol 

Bisomyl  
Metomylan 

2011-05-13 
2009-12-04 

MRA Spironlakton Spironlakton 
Accord 

2016-02-25 

Diuretika Furosemid Impugan  Tablett 20mg 
1999-07-02 
Tablett 40mg 
1972-10-20 

Digitalis Digoxin Digoxin 
BioPhausia 

1974-12-06 

 
1.4 Nya läkemedel mot hjärtsvikt, neprilysin och SGLT-2 hämmare, som 

påverkar natriuresis  

 

Hämning av neurohumorala vägar som renin-angiotensin-aldosteron-systemet och 

sympatiska nervsystemet är centrala för förståelsen och behandlingen av hjärtsvikt (HF). 

Hjärtsvikt stimulerar både renin-angiotensinsystemet och det natriuretiska 

peptidsystemet (1). Natriuretiska peptider (NP) är en familj av hormoner som hjälper till 

med att upprätthålla natrium- och vätskebalansen. Det finns två typer av natriuretiska 

peptider som utsöndras från hjärtat vid stigande grad av tänjning, Atrial Natriuretic 

Peptide (ANP) som utsöndras från förmak i hjärtat och B-type Natriuretic Peptide (BNP) 

som är ett natriuretisk hormon som vid hjärtsjukdom produceras av myocyter i hjärtats 

kammare.  BNP orsakar sänkning av fyllnadstryck och vaskulär resistens genom att öka 

vatten och saltutsöndringen via njurarna. BNP har bland annat hämmande effekter på 

sympatikus och RAAS-systemet (2).  

 

NP utsöndras som svar på överskott av plasmavolym och vänster ventrikulär 

fyllnadstryck som är vanligt förekommande hos hjärtsviktspatienter. Genom sina 

effekter på det venösa systemet, njurarna och hjärnan bidrar NP till reglering av natrium, 

vatten-balansen, blodvolym, arteriellt tryck och sympatisk hämning. NP orsakar direkt 

vasodilatation vilket resulterar i minskning av kroppens totala natrium och vätska. Både 

ANP och BNP har flera mekanismer för åtgärder inklusive kärlutvidgning, natriuresis 

och diures. Dessa två natriuretiska peptider skyddar det kardiovaskulära systemet från 

negativa effekter av vätskeöverbelastning (3).  
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1.4.1 Neprilysin 
Neprilysin är ett enzym som bidrar till nedbrytning av de biologiskt aktiva natriuretiska 

peptiderna och flera andra vasoaktiva föreningar. Enzymet befinner sig i ett antal 

vävnader men i särskilt höga koncentrationer i njurarna (3). Den 15 mars 2015 kom ett  

försäljningsgodkännande på LCZ696 (12). LCZ696 tillhör klassen angiotensin receptor 

neprilysin hämmare (ARNI) som har utvecklats för behandling av hjärtsvikt (4). LCZ696 

består av substanserna sakubitril (AHU-377) och valsartan. Sakubitril är en prodrug till 

den verksamma metaboliten sakubitrilat som hämmar neprilysin (neutralt 

endopeptidas) och resulterar i en ökad mängd natriuretiska peptider.  Sakubitril har valts 

att kombineras med valsartan en angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) eftersom 

neprilysin-hämmare även minskar nedbrytningen av angiotensin II. Via cykliskt 

guanosinmonofosfat (cGMP) kan den neurohormonella aktiveringen motverkas som 

leder till vasokonstriktion, natriumretention, nedsatt glomerulär filtrationshastighet, 

renalt blodflöde och ytterligare försämrad hjärtfunktion med fibros och hypertrofi, som 

uppstår i samband med hjärtsvikt. Valsartan blockerar angiotensin typ I receptorn 

(11,12).   

 

 LCZ696 är en konventionell tablett med snabb frisättning. Båda substansen har en 

begränsad vattenlöslighet. LCZ696 designades för att reducera risken för angioödem, 

eftersom det hämmar endast ett av de enzymer som ansvarar för nedbrytningen av 

bradykinin. Den maximala plasmanivån av LCZ696 uppnås efter 1–2 timmar. Efter 

peroral administrering av LCZ696 utsöndras cirka 60 % av sakubitril och cirka 13 % av 

valsartan i urinen och den återstående mängden utsöndras i feces(avföring). Startdosen 

för LCZ696 är 49 mg /51 mg två gånger dagligen. Dosen ska fördubblas varannan vecka 

om det tolereras av patienten till maximala dosen 97 mg/103 mg två gånger dagligen. 

Halveringstiden från plasma är för sakubitril 1.43 timmar, sakubitrilat 11 timmar och 

9,90 timmar för valsartan (12).  

 

Minst 36 timmar efter avbrytande av en ACE-hämmare ska ha passerat för att kunna 

starta med LCZ696 på grund av den potentiella risken för angioödem (1). Några 

försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning av LCZ696 är bland annat 

övervakning av njurfunktionen och kaliumnivån i blodet (5). Vid måttligt nedsatt 

njurfunktion (eGFR) 30 - 60 ml/min/1,73 m2) ökade exponeringen av sakubitrilat med 

1,4 gånger. Däremot vid svår nedsatt njurfunktion (eGFR) 15 - 30 ml/min/1,73 m2, ökade 

exponeringen med 2,2 gånger. De vanligaste förekommande biverkningarna som 

uppkommer i samband med användningen av LCZ696 är bland annat hypotension, 

hyperkalemi och nedsatt njurfunktion. Hos patienter över 65 år, patienter med 

njursjukdom och lågt systoliskt blodtryck ska blodtrycket kontrolleras med jämna 

intervall. LCZ696 bör inte initieras vid systoliskt blodtryck mindre än 100 mm Hg och 

en lägre startdos rekommenderas till patienter som inte tidigare har medicinerats med 

ACE-hämmare eller ARB eftersom de kliniska erfarenheterna är väldigt begränsade.  En 

teoretisk risk som man stödjer sig på i prekliniska studier är att neprilysin hämning 

skulle kunna öka ackumuleringen av Aβ. Det har visats att amyloid-β och framför allt 

isoformen Aβ (1 - 42) bildar plack i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom men 

ingen påverkan har setts hos friska individer (figur 2) (13,14,15).  
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Figur 2. Verkningsmekanismen till LCZ696. LCZ696 är ett kombinationspreparat som består av 
an komplex av sakubitril och valsartan. Sakubitril är en prodrug som omvandlas till sakubitrilat 
som är en potent hämmare av neprilysin. Valsartankomponenten i molekylet blockerare AT1 
receptorn. Genom att hämma neprilysin kan man motverka den neurohormonella aktiveringen 
som bland annat leder till vasokonstriktion, natriumretention, fibros och hjärtmuskelhypertrofi. 
Valsartan hämmar RAAS-systemet som annars skulle ha lett till vasokonstriktion, ökat blodtryck, 
samt vätske- och natriumretention (7). Det röda korset symboliserar hämmande effekt.   
 
 

1.4.2 SGLT2-hämmare   

Idag finns tre olika läkemedel tillhörande klassen SGLT2-hämmaren som har licenserats 

i Sverige och Europa. Nämligen dapagliflozin (Forxiga), empagliflozin (Jardiance) och 

kanagliflozin (Invokana). SGLT2-hämmare är ett transportprotein för natrium och 

glukos i njurarna. SGLT2-hämmaren har en unik verkningsmekanism som är oberoende 

av insulinutsöndring och insulinverkan (figur 3). Genom att hämma reabsorption av 

natrium och glukos i njurarna ökar utsöndringen av glukos och en lägre plasmaglukos 

blir följden. Uringlukosförlust resulterar i en osmotisk diures och viktförlust på cirka 2–

3 kg (16).  
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Figur 3. Verkningsmekanismen av SGLT2-hämmaren. Den glukos som filtreras av njuren 
reabsorberas av SGLT2 och den återstående glukos reabsorberas genom SLGT1 (21) 

 

 

1.4.2.1 Dapagliflozin (Forxiga)  
Dapagliflozin är den aktiva substansen i Forxiga som godkändes i Sverige sommaren 

2013. Dapagliflozin administreras peroralt en gång dagligen. Dapagliflozin är primärt 

avsett för patienter med typ2-diabetes för att förbättra glykemisk kontroll och används 

både som monoterapi eller som tilläggsbehandling i kombination med insulin. 

Dapagliflozins effekt består i att blockera reabsorptionen av filtrerad glukos från urin och 

detta resulterar i glukosuri och blodsockersänkning. Glukosuri orsaker osmotisk diures 

vilket resulterar i ökad vätske- och natriumutsöndring och viktnedegång (1).  

 

Den rekommenderade dagliga dosen för dapagliflozin är 10 mg som engångsdos. 

Biotillgängligheten för dapagliflozin ligger på 78 % och den maximala 

plasmakoncentrationen uppnås efter en till två timmar. Dapagliflozin utsöndras i urinen 

och metaboliseras genom glukuronidering. Inga kardiovaskulära biverkningar har 

rapporterats in vid användning av läkemedlet. Risken för att utveckla hyperglykemi har 

setts hos patienterna som använder dapagliflozin men risken är väldigt liten. Därmed 

sågs det en ökad risk för urinvägsinfektioner och genitala infektioner vid användning av 

dapagliflozin (17).  

 

1.4.2.2 Empagliflozin (Jardiance) 

Empagliflozin är den aktiva substansen i Jardiance som godkändes år 2014. Jardiance 

används normalt hos patienter med typ2-diabetes tillsammans med diet och motion för 

att sänka blodsockret. Jardiance används också för att minska risken för kardiovaskulär 

död hos vuxna med typ2-diabetes och hos patienter där det föreligger bakomliggande 

hjärt-kärlsjukdom (REF). Som övriga SGLT2-hämmare hämmar empagliflozin 

reabsorptionen av filtrerad glukos från urin och ökar därmed utsöndring av glukos i 

urinen. Det resulterar i en reduktion av glukosnivåer i blodet, ökad diures, ökad 

natriumutsöndring och viktnedegång (18).  

 

Den rekommenderade startdosen för empagliflozin är 10 mg en gång dagligen och den 

maximala dagsdosen ligger på 25 mg. De vanligaste förekommande biverkningarna vid 

användning av empagliflozin är dehydrering, hypoglykemi, urinvägsinfektion och 
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svampinfektion (18). Hypoglykemi kan förekomma om läkemedlet intas tillsammans 

med ett sulfonylurea-preparat eller insulin, då kan dosen av sulfonylurea behövas sänkas 

(2). Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (eGFR) mer än 

60ml/min/1,73 m2. Hos patienter där (eGFR) konstant är under 60 ml/min/1,73 m2 ska 

dosen empagliflozin reduceras till 10 mg en gång dagligen. Behandling med 

empagliflozin ska sättas ut när (eGFR) konstant är under 45 ml/min/1,73 m2. Dock krävs 

det ingen dosjustering för patienter med nedsatt leverfunktion. Halveringstiden för 

empagliflozin beräknas ligga på 12,4 timmar och den orala clearance ligger på 10,6 

L/timme (9).   

 

1.4.2.3 Kanagliflozin (Invokana) 

Kanagliflozin är den aktiva substansen i Invokana. Kanagliflozin tas peroralt en gång 

dagligen och den rekommenderade startdosen är 100 mg. Kanagliflozin är också avsett 

för samma indikation som empagliflozin och dapagliflozin. Effekten av kanagliflozin är 

beroende av dos och njurfunktionen. Effekten av kanagliflozin är reducerad hos patienter 

med måttligt nedsatt njurfunktion. Patienter med kreatininclearance under 60 ml/min 

rekommenderas inte insättning av kanagliflozin. Ingen dosjustering krävs till patienter 

med nedsatt njurfunktion. Kanagliflozin är en hämmare av SLGT2 som sänker de 

förhöjda blodsockerkoncentrationerna i plasma. Den orala biotillgängligheten för 

kanagliflozin ligger på cirka 65 %. Den huvudsakliga metaboliska eliminationsvägen för 

kanagliflozin är O-glukuronidering. Biverkningsprofilen till kanagliflozin liknar profilen 

till empagliflozin och dapagliflozin (19).  

 

1.5 Syfte  

Syftet med detta arbete är att ge en uppdaterad översikt över vilken evidens som finns 

för effektiviteten av ARNI och SGLT-2 hämmare i samband med behandling av hjärtsvikt 

och att studera närmare vilka patientgrupper med HF som kan ha nytta av de två nya 

behandlingsprinciperna. Dessutom diskuteras vilken plats i terapin av hjärtsvikt dessa 

preparaten kommer att få i framtiden.  

 

Specifika frågeställningar:  

 Vilka farmakologiska egenskaper har ARNI och SGLT2-hämmare? 

 Vilken evidens finns för ARNI och SGLT2-hämmareseffektivitet? 

 Vilka problem och biverkningsrisker finns i samband med användningen av 

ARNI och SGLT2-hämmare? 

 Vilka specifika patientgrupper kan dra nytta av behandlingen med ARNI eller 

SGLT2-hämmare? 

 

2. Metod   
 

Arbetet har genomförts som en litteraturstudie och bygger på fyra fas I och fas II 

originalstudier och två registreringsstudier (fas III studier). Totalt består arbetet av sex 

vetenskapliga artiklar som är noggrant analyserade. Arbetet bygger också på 

terapirekommendationer och riktlinjer samt rekommendationer från olika svenska och 

internationella myndigheter.  
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Artikelsökningen utfördes i databasen PubMed i flera sessioner mellan 170117 och till 

med 170412. För att finna relevanta artiklar i databasen användes sökorden ”heart failure 

EMPA-REG” och ”heart failure PARADIGM”. Innan sökningen påbörjades i PubMed 

gjordes det ett antal sökningar i Google med sökorden ”nya studier vid hjärtsvikt” för att 

kunna identifiera just nyare studierna och sökord som kunde användas i PubMed. De 

filter och söktermer som använts samt antal träffar redovisas i tabell 3.   

 
 

Tabell 3. Artikelsökning i PubMed. 

Söktermer  Begränsningar Filter Antal 
träffar  

Valda 
referenser 

Heart failure 
EMPA-REG 

Last 10 years  Clinical trial 4  1 (4) 

Heart failure 
PARADIGM 

Last 10 years  Clinical trial 23 1 (16) 

Sacubitril 
valsartan Heart 
failure 

Last 1o years Clinical trial  29 1 (29) 

Sacubitril 
valsartan Heart 
failure  

Last 10 years  Clinical trial  29 1 (3) 

Empagliflozin 
pharmacokinetics  

Last 10 years  Ingen 58 2 (19, 45) 

 
I samband med urval av artiklar lästes till en början arbetets titel och abstrakt igenom 

vilket gav en uppfattning om vad artikeln handlade om. Artiklarna valdes utifrån titel 

och abstrakt om de ansågs vara relevanta och om de besvarade någon eller några av de 

uppsatta frågeställningarna. När abstrakten ansågs vara relevanta påbörjades 

granskning och djupläsning av artiklarna.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier: Litteraturstudiens inklusionskriterier var studier 

som undersökte den farmakokinetiska och farmakodynamiska effekten av både LCZ696 

och empagliflozin, artiklar som publicerats de senaste 10 åren. Anledningen till 

begränsning på 10 år var för att kunna få fram de senaste studierna som gjorts inom 

ämnet. Valet av sökord baserades på arbetets huvudsakliga syfte och titel, heart failure, 

EMPA-REG och PARADIGM. 

 

Innan sökningen påbörjades i PubMed, gjordes det fritextsökningar i Google. 

Sökningarna som gjordes i Google var: ” farmakokinetik och farmakodynamik av 

LCZ696”, ”farmakokinetik och farmakodynamik av empagliflozin”. Dessa 

fritextsökningar gjordes för att underlätta   sökningen i PubMed. Under arbetets gång 

hämtades relevant information från internethemsidor som stöd: FASS, 

internetmedicin.se, läkemedelsverket.se, läkemedelsboken.se, Janusinfo.se och 1177.se.  

 

För att arbetet skulle bli mer strukturerat valdes det bort artiklar som inkluderade 

patienter som behandlades för andra sjukdomar än hjärtsvikt.   
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3. Resultat  
 
3.1 Fas I/fas II studier 
 

3.1.1 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of LCZ696 a novel dual-

acting angiotensin receptor-neprilysin inhibitor (ARNi) (20) 

I denna studie rapporterades de farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper av 

LCZ696 i djurstudier och i två humanstudier utförda på friska individer. Studiens syfte 

var att utvärdera farmakokinetiken och farmakodynamiska effekter av LCZ696.  

Population: De två humanstudierna genomfördes på friska individer och var en 

doseskaleringsstudie och en biotillgänglighetsstudie. Doseskaleringsstudien var 

randomiserad, dubbel-blindad och placebo-kontrollerad och hade en 

parallellgruppsdesign. Totalt deltog 83 patienter. Deltagarna delades i två grupper; en 

enkeldosgrupp och en grupp som fick multipla doser. I enkeldosgruppen var den 

genomsnittliga åldern 31–42 år och i gruppen som fick multipla doser var åldern mellan 

31–42 år. Den genomsnittliga kroppsvikten varierade mellan 72–86 kg. Den andra 

studien som genomfördes var en biotillgänglighetstudie. Biotillgänglighetstudien var en 

enkel-center, randomiserad, öppen crossover-studie där totalt 56 patienter 

randomiserades och av dessa slutförde 51 deltagare studien.  

För att inkluderas i studien måste de kvinnliga deltagarna vara postmenopausala. 

Exklusionskriterier i studien var: Patienter som medicinerades med vitaminer, 

kosttillskott eller receptbelagda läkemedel inom de föregående 2–4 veckorna. Deltagare 

som genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp där studieläkemedlets farmakokinetik 

och farmakodynamik kan ha påverkas uteslöts från studien. Ett exklusionskriterium i 

biotillgänglighetstudien var rökning, eller tidigare rökning inom 3 månader för 

studiestart. 

Fem deltagare slutförde inte studien. I multipeldosgruppen fick en av deltagarna förhöjd 

hjärtfrekvens och fick utgå ur studien. Två deltagare slutförde inte studien på grund av 

administrativa orsaker och de övriga deltagarna som uteslöts från studien tog tillbaka 

samtycke till deltagande.  

Intervention: Interventionen utfördes på hundar och råttor. Farmakokinetik och 

biotillgänglighet av LCZ696 bestämdes hos beaglehanhundar. Hundarna fick inta 

enstaka doser av LCZ696 tabletter (300 mg, 354 µmol/kg) eller valsartan (160 mg, 367 

µmol/kg) och AHU377 (100 mg, 232 µmol/kg) tabletter i en överkorsningsstudie. Den 

farmakodynamiska effekten av LCZ696 inklusive blodtryckssänkning undersöktes på 

råttor. Varje råtta fick endast inta en engångsdos av LCZ696 (2, 6, 20 eller 6 mg/kg). 

LCZ696 administrerades oralt som pulver i minikapslar.  

I de två humanstudierna utförda på friska individer, randomiserades deltagarna till 

LCZ696 (n=8) eller placebo (n=2). Studieläkemedlet administrerades med 240 ml vatten 

mellan klockan 7.00-9.00. Deltagarna skulle vara fastande minst 10 timmar innan 

intaget av studieläkemedlet. Intaget av studieläkemedlet skedde på studiecenter och 

deltagarna skulle närvara där en dag före administrering av LCZ696 och observeras vid 

studiecentret under 72 timmar efter administreringen av LCZ696. Gruppen som fick 

multipla doser observerades på studiecentret i 4 dagar före administrering av LCZ696. 
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Under studieperioden följde deltagarna en diet där natrium- och kaliumintaget högst fick 

vara 3 g Na+/d (130 mEq/d) och 5 g K+/d (128 mEq/d). 

Kontroll: Deltagarna randomiserades till LCZ696 eller placebo.  

Utfallsvariabler: Farmakokinetiken för LCZ696 undersöktes hos beaglehundar 

(haner). Efter oral administrering av LCZ696 monitorerades plasmakoncentrationen av 

valsartan. Den antihypertensiva effekten av LCZ696 studerades hos råttor. Efter oral 

administrering av LCZ696 visades en snabb och dosberoende ökning av ANP-

koncentrationen. Doseskaleringsstudien som genomfördes på friska individer visade, 

efter oral administrering, att valsartan och sakubitril (AHU377) absorberades fort och 

nådde max plasmakoncentration efter 1.7 till 2.0 timmar. Efter administrering av 

LCZ696 ökade RAAS biomarkörer jämfört med placebo och en maximal ökning sågs 

redan 4 timmar efter administrering av LCZ696.  

Biverkningar: LCZ696 tolererades väl av deltagarna i studien. De vanligaste 

biverkningarna som förekom var yrsel och ortostatisk hypotoni, men de var övergående.  

Slutsats: Efter oral administrering av LCZ696 till friska individer observerades en 

snabb NEP-hämning. Den antihypertensiva effekten av LCZ696 påvisades på råttor. 

Dessa resultat stödjer konceptet att oral LCZ696 har snabb insättande effekt med både 

blodtryckssänkning och neprilysin-hämning. LCZ696 bedömdes som lämpligt för 

behandling av hjärtsviktpatienter och vid behandling av högt blodtryck.  

 

3.1.2 Effect of renal function on the pharmacokinetics of LCZ696 

(sacubitril/valsartan), an angiotensin receptor neprilysin inhibitor (21) 

 

Två oblindade studier genomfördes. Studierna var oblindade interventionsstudier där 

multipla doser av LCZ696 administrerades. Studierna hade en parallellgruppsdesign. 

Det primära syftet var att undersöka om nedsatt njurfunktion kunde förändra 

farmakokinetiken till sakubitril, sakubitrilat eller valsartan jämfört med friska individer 

med normal njurfunktion i kontrollgruppen.  

Population: Deltagarna i studien var i åldern 18 till 65 år och hade antingen mild, 

måttlig eller svår nedsatt njurfunktion. Deltagarna i studie 1 (n=8 för varje grupp) hade 

mild och måttlig njurinsufficiens (GFR). Studie 2 (n=6) deltagarna hade svårt nedsatt 

njurfunktion.  

För att inkluderas i studien krävdes det att deltagarna hade antingen mild (GFR 50–80 

ml/min), måttligt (30–50 ml/min) eller svårt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min). 

Ett annat inklusionskriterium i studien var att deltagarna inte skulle ha genomgått 

njurtransplantation, eller ha en så kraftigt nedsatt njurfunktion att den var 

dialyskrävande. Medicinering med antihypertensiva var tillåtet så länge ingen 

interaktion förekom med studieläkemedlet LCZ696. Det viktigaste exklusionskriteriet 

var kliniska tecken på angioödem, eller tidigare behandling med ACE-hämmare, ARB, 

valsartan, cytokrom P450 2C9 (CYP2C9) hämmare, eller immunosuppressiv terapi.  

Intervention: Studiedesignen var snarlika för båda studierna. Deltagarna fick inta 400 

mg LCZ696 en gång dagligen i 5 dagar. Deltagarna skulle vara fastande (10 timmars 

fastande under natten innan administrering och 2 timmar efter administrering av 
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LCZ696. Med hjälp av vätskekromatografi-tandem masspektroskopi (LC-MS/MS) 

bestämdes plasma- och urinkoncentrationerna av sakubitril, sakubitrilat och valsartan. 

Under hela studieperioden följde deltagarna en diet där de fick inta max 3 g natrium/d 

och 5 g kalium/d. Intaget av alkohol och kaffe var förbjudet under 24 timmar före 

studiestart.  

Kontroll: Båda studierna hade en screeningperiod på 28 dagar innan studiestart.  

Utfallsvariabler: Plasmakoncentrationen av sakubitril ökade fort och uppnådde den 

högsta koncentrationen på (Tmax) med 0,5 timmar hos friska deltagare. Patienter med 

mild nedsatt njurfunktion visade ungefär samma koncentrationskurvor.  Sakubitril hade 

en halveringstid på cirka 2 timmar hos friska deltagare och utsöndringen av sakubitril i 

urinen var låg (<2,0% av administrerad dos).  

Plasmakoncentrationen för sakubitrilat ökade och nådde max koncentration efter 3 

timmar bland de friska individerna och visade samma förlopp som hos patienter med 

nedsatt njurfunktion. Halveringstiden ökade från 12,6 timmar bland friska deltagare till 

21,1, 23,7 och 38,5 timmar bland patienter med mild, måttligt och svårt nedsatt 

njurfunktion. Utsöndringen av sakubitrilat i urinen var på 43,9–50,9 % av den 

administrerade sakubitrildosen.  

Valsartan absorberades snabbt och nådde Tmax 2,0–2,5 timmar efter administrering av 

LCZ696. Halveringstiden för valsartan hos friska deltagare låg på 13 timmar, och 15,4, 

22,7 och 26,4 timmar bland deltagare med mild till svår nedsatt njurfunktion.  

Biverkningar: LCZ696 blev generellt väl tolererad bland alla deltagarna i studien. Den 

vanligaste förekommande biverkningen som rapporterades var ortostatisk hypotension 

som inträffade hos 2 av 8 deltagare med mild nedsatt njurfunktion.  

Slutsats: Studien visade att njurfunktionen inte hade någon signifikant inverkan på 

exponering för sakubitril och valsartan, dock ökade halveringstiden till den aktiva 

metaboliten sakubitrilat. 

 

3.1.3Pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of empagliflozin, a 

sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, in subjects with renal 

impariment (22) 

 

Studien var en oblindad studie. Syftet med studien var att undersöka farmakokinetiken, 

farmakodynamiken och säkerheten av empagliflozin och vilken inverkan reducerad 

njurfunktion har.  

Population: Totalt deltog 40 patienter i studien, 21 kvinnor och 19 män. Deltagarna 

hade en ålder mellan 18–75 år och BMI på 18–34 kg/m2 eller så hade deltagarna  följande 

GFR-värden: Normal njurfunktion (eGFR) ˃90 ml/min/1,73 m2), mild nedsatt 

njurfunktion (eGFR ˃60–89 ml/min/1,73 m2), måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30-

59 ml/min/1,73 m2) eller svårt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min 1,73 m2) eller 

End-stage renal disease. För att inkluderas i studien krävdes att deltagarna hade typ2-

diabetes eller nedsatt njurfunktion. Exklusionskriterierna i studien var individer som 

missbrukade alkohol/droger, intog läkemedel som hämmade eller inducerade P-
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lipoprotein eller cytokrom P450 3A, eller individer som hade donerat mer än 100 ml blod 

under de sista 4 veckorna innan studiestart.  

Intervention: Administrering av empagliflozin skedde på studiecentret. Deltagarna 

skulle vara fastande (nattfaste) innan de fick 50 mg empagliflozin tillsammans med 240 

ml vatten. Redan dag 2 fick deltagarna åka hem från studiecentret men de observerades 

över hela studieperioden.  

Kontroll: Deltagare med normal njurfunktion jämfördes med deltagare med reducerad 

njurfunktion.  

Utfallsvariabler: Empagliflozin absorberades fort efter oral administration. 

Absorptionshastigheten var något långsammare hos deltagarna som hade nedsatt 

njurfunktion jämfört med deltagarna som hade normal njurfunktion. Halveringstiden 

för empagliflozin var 20 timmar hos patienter med normal njurfunktion och ökade till 

28 timmar hos patienter med nedsatt njurfunktion. Mängden glukos i urinen minskade 

med grad av nedsatt njurfunktion. Den totala mängden glukos som utsöndrades i urinen 

under 24 timmar var 102 g bland deltagare med normal njurfunktion, men bara 2,9 g 

hos deltagare med njursvikt (ESRD). Ökningen i glukosutsöndring under behandlingen 

med empagliflozin i gruppen med ESRD var bara 0,8 g/24 timmar med utsöndringen 

hos individer med normal njurfunktion ökade med 98 g/24 timmar.  

Biverkningar: Empagliflozin tolererades väl bland deltagarna. Dock förekom några 

biverkningar men de var övergående. Erytem (hudrodnad) och klåda var vanligt 

förekommande bland deltagarna med måttlig nedsatt njurfunktion.  

Slutsats: En ökad exponering för empagliflozin sågs hos patienter med nedsatt 

njurfunktion, men utan någon signifikant ökning av den maximala 

plasmakoncentrationen. Resultaten från studien stödjer att ingen dosjustering behövs 

hos patienter med nedsatt njurfunktion, dock minskar effekten av behandlingen 

(glukosutsöndring i urin) drastiskt i takt med ökande njurinsufficiens.   

 

3.1.4 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of twice daily and once 

daily regimens of empagliflozin in healthy subjects (23) 

 

Denna oblindade studie hade en 2-vägs överkorsningsdesign och genomfördes för att 

jämföra farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper av empagliflozin 5 mg två 

gånger dagligen och 10 mg en gång dagligen. 

Population: 16 personer deltog i studien och de hade en medianålder på 38 år. BMI för 

deltagarna var 23,3 kg/m2. Inklusionskriterier i studien var kvinnliga eller manliga 

deltagare i åldern 18-5o år med en BMI på 18,5–29,9 kg/m2.  

Exklusionskriterierna var kronisk eller akut infektion, psykisk sjukdom eller tidigare 

genomgått gastrointestinal kirurgi. Deltagare som under 2 månader inom studiestart 

hade deltagit i en annan klinisk studie uteslöts från deltagandet i den aktuella studien.  

Intervention: Empagliflozin administrerades på studiecentret. Deltagarna 

randomiserades till antigen 5 mg empagliflozin 2 gånger dagligen eller 10 mg 

empagliflozin en gång dagligen och fick den tilldelade dosen under 5 konsekutiva dagar. 
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Deltagarna skulle ha fastat under 10 timmar innan administreringen av studieläkemedlet 

under dag 1 och dag 5.  

Kontroll: Deltagarna var sina egna kontroller pga. överkorsningsdesignen.  

Utfallsvariabler: Båda doserna absorberades snabbt. Plasmanivåerna minskade 

snabbt i samband med distributionsfasen och efterföljdes av en längre eliminationsfas. 

Halveringstiden för kvällsdosen empagliflozin 5 mg två gånger dagligen var 14, 0 (55,4) 

morgon dosen är inte angivet. Empagliflozin 10 mg en gång dagligen var 13,6 (43,0). 

Utsöndringen av glukos i urin var i gruppen som fick empagliflozin en gång dagligen 43,9 

g/24h och 52,1 g/24h i gruppen som fick empagliflozin två gånger dagligen.  

Biverkningar: Studieläkemedlet tolererades väl bland deltagarna dock förekom några 

biverkningar men de var övergående. Huvudvärk var en av de vanligaste inrapporterade 

biverkningen och urogenitala infektioner.  

Slutsatsen: Studien visade ingen klinisk relevant skillnad i farmakokinetiken och 

farmakodynamiken mellan de två doseringsregimer för empagliflozin, 5 mg x 2 dagligen 

och 10 mg x 1 dagligen, bland friska deltagare.  
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Tabell 4. Sammanfattade tabell över farmakokinetiska data från empagliflozin, valsartan och 

sakubitril (7). 

 Empagliflozin Valsartan  Sakubitril 
Klass SGLT2-hämmare Angiontensin-

receptor neprilysin 
hämmare  

Angiotensin-
receptor neprilysin 
hämmare  

Mängd 10 mg 25 mg   24 och 26 mg  49 och 51 mg 
Administration oral oral oral 
Absorption 1,5 timmar efter 

dosering  
0,5 timmar  1,5 timmar  

 
Distribution Distributionsvoly

men vid steady-
state 73,8 liter. 

Distributionsvolyme
n är 75 liter. 

Distributionsvolyme
n är 103 liter.  

Metabolism Via tre 
glukuronidkonjuga
t  

Valsartan 
metaboliseras 
minimalt (i form av 
metaboliter) 

Sakubitril 
omvandlas till 
LBQ675 

Elimination  Halveringstiden 
för normal 
njurfunktion 20 h 
och 28 h vid 
nedsatt 
njurfunktion 

Halveringstiden är 
9,90 timmar.  

Halveringstiden är 
1,43 timmar.  

 

 
3.2 Fas III Registreringsstudier 
 

3.2.1 Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure (24) 

 

Denna dubbelblinda studie utfördes från december 2009 till och med november 2012. 

Syftet med studien var att undersöka långtidseffekterna av LCZ696 på sjuklighet och 

dödlighet jämfört med enalapril hos patienter med kronisk hjärtsvikt och minskad 

ejektionsfraktion.  

Population: 10 521 patienter deltog i studien. Studien genomfördes på 1034 centrar i 

47 länder. Efter användning av exklusionskriterier och inkörningsfasen randomiserades 

4187 patienter till LCZ696-gruppen och 4212 deltagare behandlades med enalapril.  

2079 patienter uppfyllde inte inklusionskriterierna inklusive ”run-in”-perioden och hos 

43 patienter uppstod det fel i samband med randomisering och vissa deltagare kunde 

inte fullföra studien, på grund av att studiecentret lades ner.  

Några inklusionskriterier i studien var att deltagarna skulle ha hjärtsvikt i klass II, III 

eller klass IV enligt NYHA-klassifikationen och en ejektionsfraktion på 40 % eller 

mindre. Deltagarna skulle ha en ålder på minst 18 år och plasma b-type natriuretisk 

peptid på minst 15o pg/mm. Patienter som var sjukhusinlagd på grund av hjärtsvikt 

under de föregående 12 månaderna inkluderades i studien.  

Intervention: Deltagarna fick antigen inta 200 mg LCZ696 två gånger dagligen eller 

enalapril 10 mg två gånger dagligen. Det primära effektmåttet var en kombination av död 

i hjärt-kärlsjukdomar eller ett första inlägg på sjukhus på grund av hjärtsvikt. Deltagarna 

följdes upp under 27 månader i båda studiegrupperna 
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Kontroll: Studien jämförde LCZ696 med enalapril.  

Utfallsvariabler: Studien avbröts i förtid på grund efter att behandlingsgruppen som 

fick LCZ696 visade sig ha stor överlevnadsfördel. Det primära effektmåttet var en 

kombination av kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt och inträffade 

i 914 patienter i LCZ696 gruppen och 1117 patienter i enalapril gruppen. Totalt 711 

patienter som administrerades med LCZ696 avled och 835 patienter som mottog 

enalapril avled i studien. Studierna visade också på en minskad risk för 

sjukhusinläggning för hjärtsvikt bland LCZ696 gruppen med 21 % (P <0,001) jämfört 

med enalapril gruppen.  

Biverkningar: Några vanliga rapporterade biverkningar var hypertoni och angioödem.  

Slutsats: Studien visade att gruppen som behandlades med LCZ696 hade signifikant 

lägre frekvens av det primära utfallsmåttet, kardiovaskulär död och/eller 

sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt, jämfört med gruppen som behandlades med enalapril. 

Den positiva effekten i LCZ696 gruppen på kardiovaskulär mortalitet var minst lika 

effektiv som långtidsbehandling med Enalapril.   

 

3.2.2 Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 

diabetes (25) 

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes mellan 

september 2010 och april 2013. Syftet med studien var att undersöka effekterna av 

empagliflozin jämfört med placebo på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos 

patienter med typ2- diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser.  

 

Population: I studien deltog patienter från 42 länder.  Totalt randomiserades och 

behandlades 7020 patienter och 1153 patienter inkluderades i placebo-gruppen. Några 

inklusionskriterier i studien var: deltagare skulle ha typ2- diabetes och vara över 18 år 

samt ha ett maximalt BMI på 45 kg/m2. Dessutom var en glomerulär filtrationshastighet 

(eGFR) på minst 30 ml/minut/1, 73 m2 krav för deltagande.  

 

Intervention: Deltagarna administrerades till antingen empagliflozin 10 mg eller 25 

mg eller placebo en gång dagligen. I övrigt fick deltagarna standardbehandling för sin 

diabetes, men glukossänkande behandling skulle låtas bli under de första 12 veckorna 

efter randomisering, även om patienten hade en bekräftad fastglukosnivå av mer än 240 

mg per deciliter. Efter vecka 12 kunde utredarna som tog hand om studien justera 

glukossänkande behandling efter eget samtyckande för att uppnå glykemisk kontroll. 

 

 

Kontroll: Studiens kontrollgrupp bestod av en placebo-grupp som bara fick 

standardbehandling utan tillägg av empagliflozin (se ovan).  

 

Utfallsvariabler: Det primära effektmåttet var en kombination av död på grund av 

hjärtproblem, icke-fatal hjärtinfarkt eller icke-dödlig stroke. Sekundära resultatutfallet 

var en kombination av det primära effektmåttet inklusive sjukhusvård för instabil 

angina. Det var två primära MACE utfall: den första var primärt utfall som definieras 

som 3-poäng MACE, som är tiden till första förekomsten av kardiovaskulär död, icke 

dödlig mortalitet eller icke-fatal stroke. Sekundära utfallet definierades som tid till första 
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förekomst av kardiovaskulär död(CV), icke-fatal mortalitet, icke-fatal stroke eller 

sjukhusinläggning för instabil angina.  

 

Resultat: Det primära effektmåttet inträffade hos en betydligt lägre andel av 

patienterna i empagliflozingruppen (490 av 4687 (10,5%)) än i placebogruppen (282 av 

2333 (12,1%)). Hazard ratio i empagliflozin gruppen var 0,86; 95% konfidensintervallet 

(CI) 0,74–0,99; p <0,001 för non-inferiority och p= 0,04 för överlägsenhet. Sekundärt 

resultatutfall inträffade i 599 av 4687 patienter (12,8 %) i empagliflozin gruppen och 333 

av 2333 patienter (14,3 %) i placebogruppen (hazard ration 0,89; 95 % 

konfidensintervall, 0,78-1.01; p<0,001 för non-inferiority och p=0,08 för 

överlägsenhet). Empagliflozin visade en signifikant lägre risk för kardiovaskulär död: 

hazard ratio 0,62; 95 % CI 0,49–0,77; p <0,001. Död oavsett orsak; hazard ratio 0,68; 

95 % CI, 0,57–0,82, p <0,001. Sjukhusinläggning för hjärtsvikt; hazard ratio 0,65; 95% 

CI, 0,50–0,85; p=0,002. 

 

Biverkningar: Den vanligaste rapporterade biverkningen var genitala infektioner som 

var vanligt förekommande i empagliflozingruppen.  

 

Slutsats: Patienter som behandlades med empagliflozin hade signifikant lägre 

kardiovaskulär mortalitetsrisk jämfört med placebogruppen. Empagliflozin var förenad 

med en minskning i vikt, midjemått, urinsyra nivå, systoliskt och diastoliskt blodtryck 

utan ökad hjärtfrekvens.  

 
 

4. Diskussion  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att ge en aktuell översikt över vilken evidens som 

finns för effektivitet och säkerhet av ARNI och SGLT2-hämmare i behandlingen av 

hjärtsviktpatienter. Arbetet bestod av 4 fas I/fas II originalstudier och två 

registreringsstudier.  Gemensamt resultat för LCZ696 studierna var att LCZ696 

(entresto) hade positiva effekter och minskade risken för dödsfall och sjukhusinläggning 

på grund av hjärtsvikt. Inom den begränsade erfarenhetshorisonten för ARNI tycks 

entresto ha en acceptabel säkerhetsnivå. Resultatet av utvärderingen av 

empagliflozinstudierna blev att även empagliflozin uppvisade klinisk effektivitet med 

mortalitetsvinster och positiva effekter på diabetesparametrar och att ingen dosjustering 

av empagliflozin krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Även här verkar 

säkerhetsprofilen vara på en acceptabelt nivå. 

4.1 Metoddiskussion  
Metod för litteraturstudien 

Med tanke på arbetets syfte var valet av en litteraturstudie som metod ett bra 

tillvägagångssätt. Även om det bara fanns två registreringsstudier att tillgå så finns en 

stor datamängd från mindre studier tillgängligt på nätet. Sökningen i databasen PubMed 

var enkel att handskas med och de olika begränsningarna som gjordes kunde  

strukturerade och pålitliga sökstrategier appliceras. En brist med arbetet kan vara att det 

inkluderar relativt få studier som undersökt effektiviteten av empagliflozin och 

neprilysin vid behandling av hjärtsviktspatienter. Ett alternativ till metoden hade kunnat 
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vara att utföra en enkätundersökning på några sjukhus i Sverige, men på grund av 

tidsbrist valdes denna metod bort. Dessutom är den kliniska erfarenheten i Sverige 

fortfarande begränsad.  

Metod för de olika artiklarna 

Studierna var olika långa och omfattade mycket olika studiepopulationer. Det är en 

faktor som kan ha påverkat resultatet i de olika studierna. Ju bredare studiepopulationen 

är desto större extern validitet av konklusionerna kan uppnås. Det har både positiva och 

negativa effekter. Den positiva effekten är att olika deltagare från olika delar i världen är 

inkluderad i studien vilket ger resultaten en stor applicerbarhet. Men det kan samtidigt 

ha negativa effekter att ta med en stor studiepopulation, då den ökade variabiliteten i 

patientunderlaget kan leda till mindre tydliga resultat, vilket kan orsaka förvirring.  

I studierna valdes patienterna efter urvalskriterier. I EMPA-REG OUTCOME studien 

(25) togs det hänsyn till om patienterna var diagnostiserade med typ2-diabetes. I 

PARADIGM-HF studien (24) valdes deltagarna efter tolerans av studieläkemedlet och 

uteslöts från studien om de inte tolererade studieläkemedlet. Användningen av 

urvalskriterier kan ha stor betydelse för de resultat som erhölls i studierna. Kanske skulle 

resultatet från studierna sett annorlunda ut om inga urvalskriterier hade använts i 

artiklarna var det olika många kontrollpatienter som undersöktes. Ju fler 

kontrollpatienter en studie har, desto högre tillförlighet för studien.  

Både EMPA-REG OUTCOME (25) och PARADIGM-HF (24) var stora randomiserade 

studier med en genomtänkt design och hårda ändpunkter som utfallsvariabler. Detta 

gör att resultaten kan betraktas som mycket tillförlitliga. PARADIGM-HF-studien (24) 

hade dock "nackdelen" att den behövde avbrytas i förtid pga. att behandlingen var för 

effektiv jämfört med placebogruppen Å andra sidan kan ett för tidigt avbrytande av en 

studie resultera i att man överskattar effekterna av behandlingen.  

4.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen görs summariska överläggningar kring den kliniska effektiviteten, 

farmakokinetiken och säkerhetprofilen hos LCZ696 och empagliflozin.  

 Effektivitet av empagliflozin 

I EMPA-REG OUTCOME studien (25) visades fördelarna av SGLT2-hämmare. Studien 

antydde en minskning av kardiovaskulär mortalitet i patientgruppen som behandlades 

med empagliflozin på 38 % jämförd med kontrollgruppen. SGLT2-hämmare minskar 

hemoglobin med cirka 0,7 % till 1,0 % och resulterar i viktminskning genom glykosuri. 

Den natriuretiska osmotiska diures-effekten av denna SGLT2-hämmare resulterar i 

sänkning av plasmavolymen med cirka 7 % en sänkning i plasmavolym leder vidare till 

sänkning av blodtrycket. Empagliflozin är en relativt ny medicin och därför kan 

läkemedlets fördelar och risker vara okänd för många kardiologer (26).  

EMPA-REG OUTCOME studien (25) är den första studien som förutom minskad risk för 

kardiovaskulära händelser även har visat att empagliflozin kan ha en ”hjärtskyddande” 

effekt hos patienter med hjärtsvikt (27). Detta var oväntat eftersom man i utgångspunkt 

hade farhågor att SGLT-2 hämmare eventuellt kunde försämra hjärtsviktsituationen 

(28). EMPA-REG OUTCOME studien (25) visade dock att empagliflozin reducerade 

risken för kardiovaskulära händelser och återinläggningar hos just hjärtsviktpatienter 

(25). En preliminär förklaring kan vara den så kallade fuel-hypotesen, dvs. att det kan 

vara fördelaktigt för hjärtmuskeln vid hjärtsvikt att generera energi från 
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fettsyraoxidation och olika ketonkroppar (29). Det är fortfarande oklart om detta är en 

klasseffekt för SGLT-2 hämmare, eller om dessa effekter bara ses i samband med 

empagliflozin. Verkningsmekanismen till SGLT-2 hämmare talar dock för att det troligen 

är en klasseffekt.  

De bakomliggande verkningsmekanismerna för empagliflozin bortsett från SGLT-2 

hämningen är ännu inte helt klarlagda. Det är möjligt att empagliflozin har ”pleiotropa” 

effekter, alltså positiva effekter utöver den primära effekten, nämligen 

glukostransporthämning i njurtubuli. En tilläggshypotes som har föreslagits är den så 

kallade ”diuretikum-hypotesen” (30). Diuretikum-hypotesen innebär att empagliflozin 

optimerar hjärtfyllningsbetingelserna genom att minska preload och afterload. En 

andra hypotes är ”myocardial fuel” som redan har beskrivits ovan. Den innebär att 

empagliflozin kan förbättra  hjärtenergin (30). Nyligen har en teori föreslagits som har 

väckt stort intresse nämligen att empagliflozin är en ”fuel” med ketonkroppar. Ketoner 

förbättrar inte enbart hjärtfunktionen i det sviktande hjärtat utan har visat på andra 

metabolska effekter. Vid behandling av SLGT2-hämmare har en ökad nivå av beta-

hydroxybutyrat (bOHB) setts, bOHB är en ketonkropp som hjälper cellerna att 

producera energi i frånvaro av glukos.  Beta-hydroxybutyrat kan ses som en 

”superfuel”. Detta innebär att hjärtat oxiderar bOHB istället för att oxidera glukos och 

fettsyror. Användning av ketonkroppar som ”superfuel” i hjärtmuskeln för 

energiproduktion kan möjligen öka hjärteffektiviteten och således ha positiva effekter 

på hjärtsviktsituationen. Men det är ännu inte helt klart om behandling med 

empagliflozin faktiskt ökar ketonoxidationen (30).  

Säkerhet av empagliflozin 

Den vanligaste bieffekten av empagliflozin är bakteriella urinvägsinfektioner, polyuri, 

hypotoni, hypovolemi och ortostatisme (28). Ett säkerhetsproblem med SLGT2-

hämmare är utvecklingen av atypisk diabetisk ketoacidos som uppstå även vid normala 

blodglukosnivåer (31). Risken för utveckling av diabetisk ketoacidos är störst när 

läkemedlet används av patienter med typ1-diabetes. Behandling med SGLT2-hämmare 

bör inte startas hos patienter med akut hjärtsvikt eftersom det finns begränsad med 

data för denna patientgrupp (26). På samma sätt finns det inte tillräckligt med data 

bland patienter med svår systolisk dysfunktion. Därför bör behandling med SGLT2-

hämmare inte startas i dessa patientgrupper (26). Det är svårt att uttala sig om vilka 

patientgrupper som kan ha störst nytta av behandling med empagliflozin, men 

fortfarande ska empagliflozin inte användas hos patienter med GFR <60 ml/min (32). 

Många hjärtsviktpatienter har reducerad njurfunktion. Det är alltså möjligt att de 

positiva signalerna från EMPAG-REG OUTCOME-studien är bara applicerbara på 

relativt friska hjärtsviktpatienter. Andra farhågor  att SGLT-2 hämmare kunde öka 

risken för malignitet eller utlösa hjärtsvikt har inte kunna bekräftas i studier som finns 

publicerade per dags dato (28). 

Effektivitet av LCZ696 

Basbehandlingen för hjärtsvikt består idag av betablockerare, RAAS-hämmare 

(ACE/ARB) samt MRA som har visat goda effekter vid behandling av hjärtsvikt. Men en 

ytterligare minskning på dödligheten vid behandling med LCZ696 sågs i PARADIGM-

HF studien (24). Studien visade att en kombination av sakubitril och valsartan minskade 

hjärt-kärl dödligheten med 20 % och den totala mortaliteten med 16 % jämfört med 

enalapril. Som tidigare nämnts leder neprilysin-hämning till en ökad natriumutsöndring 

och resulterar i högre nivåer av peptider med vasodilatoriska egenskaper (33).  Det 
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aktuella NT-råds rekommendationer som togs fram i samband med ordnat införande av 

Entresto tyder att LCZ696 kan användas till patienter som visar på symptom av 

hjärtsvikt, NYHA klass II-IV med en ejektionsfraktion ≤35 % och där maximering av 

patientens basbehandling med ACE/ARB-hämmare, betablockerare och MRA har 

provats och inte givit önskad resultat (34).  

Möjlig selektionsbias vid registreringsstudien av LCZ696 

LCZ696 studien utformades för att deltagarna skulle långsamt upptitreras till den 

maximala dagliga dosen av valsartan 160 mg och enalapril 10 mg. En fundering som 

uppstår är varför valdes det inte att administrera med den maximala dosen av enalapril 

20 mg som kan användas vid hjärtsviktsbehandling kanske skulle resultaten i 

kontrollgruppen sett annorlunda ut. Det kan spekuleras att det var ett medvetande val 

och att studien är utformad för att primärt maximera effektutfallet för LCZ696 för att de 

nya läkemedlen ska framstå i ett positivt ljus (24). Titreringsfasen i studien innan den 

egentliga studien påbörjades kan också ha bidragit till en selektion av patienter som 

tolererade LCZ696 och kunde ha maximalt effekt av behandlingen. Resultaten hade 

troligen sett annorlunda ut i ett oselekterat material, där det hade varit större bortfall av 

patienter och en ”intention to treat”-analys hade troligen givit mindre positiva resultat. 

Forskarna i PARADIGM-HF studien (24) var pga. studieprotokollen tvungna att avsluta 

studien i förtid på grund av de tydliga fördelarna som sågs med studieläkemedlet. Även 

detta kan ha orsakat en överskattning av den verkliga effektiviteten. Kaplan Meier kurvor 

är ofta ”bananformade” och kurvorna för behandlingsgrupp och kontrollgrupp närmar 

sig ofta varandra mot sluten av observationsperioden. Ett avbrytande i förtid kan leda 

till att man bedömer effekten ”när bananen är som tjockast” och långtidseffekter av 

behandlingen kan vara mindre positiva. Före randomisering i studien genomfördes en 

”run-in period” som uteslöt cirka 20 % av deltagarna på grund av intolerans av 

studieläkemedlet, en fundering som uppstår är om hur väl tolererat studieläkemedlet är 

i ett oselekterat material (35). 

Säkerhet av LCZ696 

Det framgår att LCZ696 kan hämma nedbrytningen av amyloid-beta peptider i hjärnan, 

dessa peptider är inblandade i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Hämning av 

neprilysin kan även öka risken för våt makuladegeneration i ögat (36). Dessa risker är 

troligen relaterade till långtidsanvändning och den kliniska erfarenheten vid 

långtidsbehandling är fortfarande för begränsad för att kunna bedöma den risken. 

Överlevnadstiden för hjärtsviktpatienter är fortfarande relativt kort, även med 

behandling med ARNI. Det är möjligt att dessa biverkningar vid långtidsanvändning inte 

blir relevanta för hjärtsviktpatienter som kan dö av sin sjukdom innan utveckling av 

dessa biverkningar. Några andra vanligt förekommande biverkningar som rapporterats 

in är hypertoni och angioödem (33). En uppfattning kring användningen av LCZ696 idag 

är att vara försiktig vid bedömningen av risk/ nytta av LCZ696 i första hands 

rekommendationer till patienter som är allvarligt sjuka (37,38). Generellt indikerar den 

kliniska erfarenheten så långt att LCZ696 tolereras bra (39).  

Farmakokinetiska data till LCZ696 och empagliflozin 

Både LCZ696 och empagliflozin visade fördelaktiga farmakokinetiska data. De har 

tillräcklig oral biotillgänglighet för att möjliggöra tablettbehandling och har 

halveringstider som tillåter doseringsintervaller på antigen dosering två gånger dagligen 

eller en gång dagligen. Dessutom uppvisar de en metabolism som inte är beroende av 

CYP-enzymer, har inaktiva metaboliter och en balanserad renal och fekal utsöndring. 
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Detta gör att risken för läkemedelsinteraktioner är relativt låg och även behovet för 

dosjusteringar i relation till lever- och njurfunktionsnedsättning är liten. Det 

rekommenderas dock försiktighet och kontroll av njurfunktion i samband med samtidig 

diuretika användning och behandling med empagliflozin ska inte påbörjas hos patienter 

med eGFR <60 ml/min. Det kan krävas dosanpassningar hos patienter som utvecklar 

njurinsufficiens under behandling (32). Även för LCZ696 finns försiktighetsvarningar 

och rekommenderade dosanpassingar när eGFR är lägre än 60 ml/min, mest för att den 

kliniska erfarenheten är liten. Många patienter med hjärtsvikt har dock reducerad 

njurfunktion och detta kan sätta klinikläkare i en vansklig situation tills tillräcklig klinisk 

erfarenhet med användning av empagliflozin och LCZ696 hos hjärtsviktpatienter med 

reducerad njurfunktion har byggts upp. Dosen empagliflozin 1 gång dagligen kan vara en 

fördel med tanke på compliance jämfört med LCZ696 som måste doseras 2 gånger 

dagligen. 

4.3 Styrkor och svagheter i arbetet 

En svaghet med arbetet är att viktiga artiklar troligen har missats att ta tas med i arbetet 

på grund av de uppsatta exklusionskriterierna. Begränsningarna var att använda sig utav 

artiklar som endast studerade farmakokinetiken och farmakodynamiken hos de två nya 

behandlingsprinciperna och att begränsa sig till två registeringsstudier. Totalt sett är 

dock den kliniska erfarenheten mycket begränsad och övriga kliniska studier bygger som 

regel på mycket få observationer. En annan svaghet i studien är att alla studier som ingick 

bygger på selekterade patientgrupper och man valde att behandla patienter som hade 

typ2-diabetes i studie (25). En öppen fråga är om SGLT-2 hämmare kan även ha positiva 

effekter hos hjärtsviktpatienter utan diabetes. En möjlig fördel med detta arbete kan vara 

att i studie (24) och (25) var det en bred population som undersöktes och att 

patientunderlaget var stort. Studier på en bredd population har fördelar då fler deltagare 

är med vilket ökar överförbarheten av studieresultaten.  

5. Slutsats  
Baserat på resultaten i artiklarna kan slutsatsen dras om att erfarenheterna av 

användning av de nya behandlingsprinciperna idag fortfarande är begränsade eftersom 

endast ett fåtal studier har gjorts. Detta gäller speciellt säkerhetsaspekter. Det är också 

svårt att dra slutsatsen om empagliflozin kan användas hos icke-diabetiker eftersom 

effekten endast undersökts på patienter med typ2-diabetes. Det föreligger också en 

teoretisk risk för utveckling av Alzheimers sjukdom och makuladegeneration vid 

långtidsanvändning av LCZ696 som fortfarande inte kan avfärdas på grund av begränsad 

erfarenhet från långtidsanvändning i riskgrupper. Det är fortfarande svårt att göra en 

risk-nytta bedömning med dessa två behandlingarna men erfarenheten så långt är 

positiv.  
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6. Tack  
Jag vill börja med att tacka min handledare Jörn Schneede som varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Jag vill tacka även min familj som har stöd mig genom hela skrivprocessen 

och gett mig motivation. Jag skulle inte vara den jag är idag utan ert stöd och hjälp - tack! 

Detta arbete är till minne av min morfar som alltid har gett mig motivation kring 

studierna.   
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