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Sammanfattning 

Introduktion: Årligen drabbas 30000 personer i Sverige av hjärtsvikt. Bakomliggande 
orsaker är oftast ischemisk hjärtsjukdom och/eller hypertoni. Dödligheten är hög och 
bara hälften lever sex år efter att de blivit diagnostiserade.  
 
Vid hjärtsvikt pumpas blodet inte runt i kroppen och kan inte förse kroppens celler och 
organ med syre och näring vilket leder till att dessa skadas.  Det finns två olika 
mekanismer bakom hjärtsvikt, diastolisk dysfunktion som gör så att hjärtat inte kan 
vidga sig tillräckligt i vilofasen och därför inte fyllas med tillräcklig mängd blod. Det 
kan även bero på systolisk dysfunktion där den sammandragande förmågan är nedsatt 
och blodet kan inte pumpas ut i tillräckligt stor kraft ut i kroppen.  
 
Hjärtsvikt kan delas in i fyra klasser NYHA I-IV där man i NYHA I har en nedsatt 
hjärtfunktion oftast helt utan symtom och i NYHA IV har man svår hjärtsvikt med 
symtom vid minsta ansträngning. 
 
Behandlingen vid hjärtsvikt kan dels vara icke farmakologisk som motion och sluta 
röka men även influensa- och pneumokockvaccin är viktigt. Farmakologisk behandling 
är ACE-hämmare/ARB, betablockerare och diuretika. Tillägg med någon av 
aldosteronantagonisterna spironolakton eller eplerenon kan behövas. 
 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att jämföra de båda aldosteronantagonisterna 
spironolakton och eplerenon i avseende med minskad risk för dödlighet och 
sjukhusvistelse, men även skillnader mellan deras biverkningar ska undersökas. 
 
Metod: Litteraturstudien bygger på studier mellan spironolakton och placebo, 
eplerenon och placebo samt en Kohortstudie med spironolakton.  Arbetet baseras på 
fem originalartiklar som har använts i resultat och diskussionsdelen. Sökning av 
artiklar till studien har gjorts i PubMed mellan 2014-01-06 och 2014-02-09. 
 
Resultat/ Slutsats: EPHESUS studien visade en minskad dödlighet och sjukhusvistelse 
med eplerenon jämfört med placebo men studien specificerar inte i vilken NYHA klass 
patienterna har. Dessa patienter har även akut hjärtinfarkt som kriterium, vilket gör 
det svårt att jämföra med de studier med spironolakton då detta inte är ett kriterium i 
dessa studier.  Spironolakton visade en minskad dödlighet jämfört med placebo i 
RALES-studien, men spironolakton kan inte jämföras med eplerenon då inte 
eplerenonstudierna gjorts specifik med patienter som tillhör NYHA III-IV som i 
RALES-studien. En studie om spironolakton valdes att inte tas med i jämförelsen 
mellan de båda substanserna då det var för få deltagare.   
 
En kohortstudie har gjorts med spironolakton där man hämtat data från register. I 
denna studie tittade man på dödlighet hos patienter som fick spironolakton och de som 
inte fick spironolakton. Studien var i NYHA I-IV men delades in i grupperna NYHAI-II 
och NYHA III-IV. Det var mest patienter i grupp NYHA II och III.  I studien gav 
spironolakton en ökad risk att dö för gruppen med NYHA I-II. I EMPHASIS-HF 
studien men eplerenon hade patienterna NYHA II och det visade en minskad risk att dö 
vid användning av eplerenon jämfört med placebo. Detta kan visa indirekt på att 
eplerenon kan vara ett bättre behandlingsalternativ än spironolakton för patienter med 
NYHA II. Fler studier behöver dock göras och då specifikt eplerenon och spironolakton 
i en gemensam kliniskt studie för att kunna jämföra deras effektivitet på dödlighet och 
sjukhusvistelse. 
 
Nyckelord: Eplerenon, Spironolakton, aldosteronantagonist 
 



II 
 



III 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................................ I 
Innehållsförteckning ...................................................................................................... III 
1. Introduktion ................................................................................................................. 1 

1.1 Hjärtat och blodomloppet ..................................................................................... 1 
1.2 Hjärtsvikt .............................................................................................................. 2 
1.3 Icke farmakologisk behandling ............................................................................ 3 
1.4 Farmakologisk behandling ................................................................................... 3 

1.4.1 Betablockerare ............................................................................................... 3 
1.4.2 Sinusnodhämmare ........................................................................................ 4 
1.4.3 ACE-hämmare ............................................................................................... 4 
1.4.4 ARB – angiotensinreceptorblockerare .......................................................... 4 
1.4.5 Diuretika ........................................................................................................ 4 

1.4.5.1 Loopdiuretika ............................................................................................ 4 
1.4.5.2 Tiaziddiuretika ........................................................................................... 5 
1.4.5.3 Aldosteronantagonist ................................................................................. 5 

2. Syfte .............................................................................................................................. 7 
3. Metod ............................................................................................................................ 7 
4. Resultat ........................................................................................................................ 9 

4.1 Studier med eplerenon ......................................................................................... 9 
4.1.1 Studie 1 - EPHESUS ...................................................................................... 9 
4.1.2 Studie 2 – EMPHASIS-HF ........................................................................... 10 

4.2 Studier med spironolakton .................................................................................. 12 
4.2.1 Studie 3 - RALES .......................................................................................... 12 
4.2.2 Studie 4 ......................................................................................................... 14 
4.2.3 Studie 5 ......................................................................................................... 15 

5. Diskussion ................................................................................................................... 16 
6. Slutsats ........................................................................................................................ 17 
7. Tack ............................................................................................................................. 18 
8. Referenser ................................................................................................................... 19 
 



 

1 
 

1. Introduktion 

Hjärtsvikt drabbar årligen ca 30000 personer i Sverige och man uppskattar att det är 
ungefär 250000 i Sverige som har hjärtsvikt [1]. Män och kvinnor drabbas i lika stor 
utsträckning och behandlingen är livslång [2]. Risken för hjärtsvikt ökar med en 
stigande ålder vilket troligen beror på att hjärtat fått någon form av skada. Hjärtsvikt 
har en hög dödlighet där bara hälften av de drabbade lever sex år efter att de fått 
diagnosen, vilket kan jämföras med cancer där överlevnaden efter fem år är 70 % [3, 4].  
Man försöker att förlänga livslängden efter diagnos och förbättra livskvaliteten för den 
drabbade med läkemedel; angiotensinkonverterande enzym (ACE) hämmare, 
angiotensinreceptorblockerare (ARB), betablockerare, diuretika och vid vissa fall 
kaliumsparande diuretika som aldosteronantagonister [1]. 
 

1.1 Hjärtat och blodomloppet 
 

Hjärtat på en vuxen person är nästan lika stort som en knuten näve och väger ca 300 g 
[5]. Det sitter något mer till vänster i bröstkorgen, mellan lungorna, och är skyddat av 
revben och muskler [6].  Hjärtat är omgivet av dubbla bindvävslager, hjärtsäcken, och 
för att hjärtat ska kunna röra sig finns det vätska mellan de två lagren. 
 
Hjärtat är uppdelat i två halvor med en skiljevägg mellan dem. Båda halvorna består av 
ett förmak och en kammare. I den övre delen av hjärtat, basen, finns en övre och nedre 
hålven som går till höger förmak och lungvenen som går till vänster förmak. Den nedre 
och övre hålvenen tar med sig det blod som lämnat ifrån sig syre till kroppens organ 
och celler och tagit med sig koldioxid från kroppens ämnesomsättning. Den högra 
förmaken får blod från lungvenen med syresatt blod som passerat lungorna. 
 
När hjärtat är i vilofasen, diastole, fylls förmaken med blod från venerna och passerar 
in i kamrarna. För att hjärtat ska dras samman, systole så måste sinusknutan som sitter 
i höger förmak skicka signaler. Detta sker genom att sinusknutan som är 
hjärtmuskelceller i högra förmakets vägg regelbundet urladdar sig. Då hjärtmuskeln är 
en tvärstrimmig muskulatur med förgrenade muskelceller som bildar nätverk så sprids 
impulsen snabbt även till vänster förmak och gör så att förmaken drar ihop sig lite och 
kan tömmas på det sista blodet till kamrarna. För att allt ska hinna tömmas till 
kamrarna måste signalen stannas upp och det sker genom att AV-noden som är 
muskelceller som finns vid övergången mellan förmaken stoppar signalen så förmaken 
hinner tömmas ner till kamrarna. Signalen skickas sedan vidare till hjärtmuskelceller 
som sitter mellan kamrarna, Hiska bunten. Dessa går ner till hjärtats spets och längs 
kamrarnas ytterväggar och gör så att hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. För att 
blodet inte ska gå tillbaka till förmaken täpps passagen med segelklaffar som sluter tätt 
vid sammandragningen. Klaffar finns även i utpassagen från höger kammare till 
lungartären och mellan vänster kammare och stora kroppspulsådern, aorta. Dessa 
klaffar är stängda vid fyllningen av kamrarna men öppnas vid systole för att åter 
stängas vid diastole. 
 
Hjärtat har två kranskärl då det är beroende av att få syresatt blod till hjärtmuskeln. 
Blodet kommer direkt från aorta när detta lämnar vänster kammare. Kranskärlen är 
förgrenade som ett nätverk runt hjärtat och hjärtmuskeln får det syresatta blodet under 
diastole och det töms sedan genom kransvener in i höger förmak. 
 
Vid vila pumpas fem till sex liter blod per minut från hjärtat till kroppen. 
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1.2 Hjärtsvikt 
 

Vid hjärtsvikt klarar inte hjärtat av att pumpa runt det blod som behövs i kroppen och 
det leder till att kroppens celler och organ skadas då de får för lite näring och syre [2]. 
80 % av hjärtsvikt beror på ischemisk hjärtsjukdom eller att personen har hypertoni 
antingen tillsammans med ischemisk hjärtsjukdom eller enkom hypertoni [7]. 
Hjärtsvikten kan även bero på att klaffarna i hjärtat inte fungerar som de ska, 
kardiomyopati, rytmrubbningar eller på grund av andra sjukdomstillstånd som 
alkoholism och diabetes, men det kan även vara en biverkan på läkemedel [2]. 
 
Det finns två huvudsakliga mekanismer som hjärtsvikten kan bero på, man kan ha en 
av dem eller båda samtidigt. Systolisk dysfunktion gör så att hjärtat inte orkar pumpa 
ut blodet med tillräcklig kraft då den sammandragande förmågan är nedsatt. Det kan 
även bero på att hjärtat inte fylls med tillräckligt mängd blod, diastolisk dysfunktion 
som beror på att hjärtats muskelvägg fått ärrbildning och blivit förtjockad och därför 
mindre elastisk och kan därför inte vidga sig det som behövs. 
 
Ejektionsfraktion, EF och vänsterkammar-ejektionsfraktion, LVEF är mått som 
används vid diagnostisering och bedömning av hjärtsvikt [8]. EF är mått på hur 
hjärtats förmåga att pumpa är vid varje slag. LVEF är hur mycket blod som vid varje 
sammandragning pumpas ut från vänster kammare. Det normala värdet är 55-70 % och 
om värdet är under 40 % är detta en indikation på hjärtsvikt. 
 
Andra markörer för hjärtsvikt är BNP, brain natiuretic peptide som utsöndras från 
hjärtats kammare och NT-proBNP, N-terminal fragment av prekursorform på BNP [9]. 
BNP utsöndras till följd av att hjärtat påverkats och ska minska belastningen på hjärtat, 
därför kan man hos patienter med hjärtsvikt oftast se en ökning av BNP och 
NT-proBNP och de används som prognostiska och diagnotiska markörer vid hjärtsvikt 
[7, 9]. 
 
Enligt New York Heart Association, NYHA delas hjärtsvikt in i fyra funktionsklasser 
(se Tabell 1). Klass I är lindrig och klass IV är svår hjärtsvikt. Detta är en hjälp för att 
bestämma behandling och bedöma vilken prognos patienten har av sin hjärtsvikt [7]. 
 
Tabell 1. De olika funktionsklasserna vid hjärtsvikt enligt Läkemedelsboken[7] 

NYHA I - Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 
NYHA II - Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid uttalad 

fysisk aktivitet. 
NYHA III - Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig 

fysisk aktivitet. 
- Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på om patienten klarar 

av att gå >200 m på en plan mark utan besvär eller inte 
NYHA IV - Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila 

- Symtomökning vid minsta ansträngning. Patienten är ofta 
sängbunden 

 
 
Det finns inget bot mot hjärtsvikt men man kan med icke farmakologisk och 
farmakologisk behandling förlänga den drabbades liv och öka dennes livskvalité. 
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1.3 Icke farmakologisk behandling 
 
Det kan vara viktigt att ändra vissa vanor när man har hjärtsvikt. Då det är lättare att 
samla på sig vatten när man har hjärtsvikt är det bra att begränsa sitt vätskeintag till 
1,5-2 L på ett dygn, man bör sluta röka och utöva någon form av lättare till måttlig 
motion. Det är viktigt att även behandla det som inte direkt är hjärtsvikt men som 
påverkar den som sömnstörningar, alkoholism och diabetes. Då de med hjärtsvikt även 
riskerar att drabbas av akut hjärtsvikt vid influensa och pneumoni bör de ta 
influensavaccin årligen och pneumokockvaccin enligt det vårdprogram som finns [3, 7]. 
 

1.4 Farmakologisk behandling 
 

Läkemedelsverket har gjort en behandlingstrappa där behandling är i relation med 
vilken svårighetsgrad hjärtsvikten delas in i (se Figur 1) [7]. 
 

 - Palliativ vård 
- Avancerad behandling  
- Digoxin (flimmer och 

sinusrytm) 
 - Sinusnodhämmare 

- Sviktpacemaker (CRT)/CRT-D (CRT med defibrillator) 
- Aldosteronantagonist  

- Betablockerare (från NYHA I vid infarkt) 
- ACE-hämmare (ARB vid intolerans) 
- Diuretika (vid behov) 

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV 
Figur 1. Behandlingstrappa med behandling vid olika NYHA- klassificeringar. Vid steg två och 
tre används behandling från nedersta alternativet först. 

 

1.4.1 Betablockerare 
 

Betablockerare blockerar betareceptorerna i hjärtat och blodkärlen vilka fungerar som 
mottagare för stresshormonerna adrenalin och noradrenalin [10]. När kroppen blir 
stressad frisätts dessa och gör så att belastningen på hjärtat och blodtrycket ökar. 
Betablockerarnas blockering gör att hjärtat istället jobbar lugnare och blodtrycket 
sjunker. 
 
Vid insättning av betablockerare övervakas doseringen och man börjar med en låg dos 
för att succesivt trappa upp. Detta beror på att betablockerare dämpar aktiviteten i 
hjärtat och hjärtsvikten kan då förvärras tillfälligt. 
 
De betablockerare som används till hjärtsvikt är oftast selektiva betablockerare med 
metoprolol och bisoprolol som påverkar blodkärl och hjärta. Icke selektiva 
betablockerare som innehåller karvediol påverkar även luftvägarna då de inte enbart 
binder till betareceptorerna i hjärtat och blodkärlen utan även till receptorer i 
lungorna, men dessa kan användas ifall de andra inte är lämpliga.  
 
Biverkningar som huvudvärk, trötthet, yrsel, magbesvär och mardrömmar 
förekommer. Det har även rapporterats om kalla fötter och händer samt långsam 
hjärtrytm. 
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1.4.2 Sinusnodhämmare 
 
Sinusnodhämmare är ett komplement till betablockerare för att ytterligare sänka 
hjärtats belastning [7]. Tillägg av sinusnodhämmare används till patienter med 
EF <35 % och en hjärtfrekvens på över 70-75 slag/minut om standardterapi inklusive 
betablockerare inte är tillräckligt. Den sinusnodhämmare som finns i Sverige är 
Ivabradin. 
 

1.4.3 ACE-hämmare 
 

Angiotensin-2 är ett ämne i kroppen som ökar blodtrycket kraftigt genom att dra ihop 
blodkärlen. Det bildas med hjälp av ett enzym och hormonet renin. Renin bildas i 
njurarna som ett skydd till följd av att genomblödningen i njurarna blivit sämre i 
samband med hjärtsvikten.  
 
ACE-hämmare hämmar angiotensinkonverterande enzym som är med att bilda 
angiotensin-2 vars effekt är skadligt för hjärtat. ACE-hämmare har en viss 
kaliumsparande effekt genom att reducera bildningen av aldosteron. Om man börjar 
med för hög dos av ACE-hämmare kan man få ett kraftigt blodtrycksfall och därför sker 
en gradvis upptrappning. 
 
Vanlig biverkning är hosta som kommer efter en tids behandling och man kan då byta 
mot ARB. Andra biverkningar är hudutslag, trötthet, magbesvär, huvudvärk eller yrsel 
när man reser sig till följd av det blodtrycksfall som sker. 
 
Läkemedel med någon av de aktiva substanserna captopril, enalapril, lisonopril, 
ramipril och kinapril används vid hjärtsvikt. 
 

1.4.4 ARB – angiotensinreceptorblockerare 
 

Har samma effekt som ACE-hämmare men blockerar angiotensin-2 receptorerna.  
 
Losartan, valsartan och kandesartan är exempel på aktiva substanser som används vid 
behandling av hjärtsvikt. 
 

1.4.5 Diuretika 
 

Diuretika är vätskedrivande läkemedel och de som används vid hjärtsvikt är 
loopdiuretika, tiaziddiuretika och kaliumsparande diuretika. 
 

1.4.5.1    Loopdiuretika 

 
Loopdiuretika är förstahandsalternativet vid hjärtsvikt och minskar blodtrycket genom 
att minska vätskeöverskottet i kroppen. Det gör den genom att vara kraftigt salt- och 
vätskedrivande och när blodtrycket sänks lindras svullna ben och/eller anklar och 
hjärtat avlastas.  Då kroppens saltbalans kan rubbas vilket kan leda till att kaliumhalten 
i kroppen blir får låg är det bra att samtidigt använda läkemedel med kaliumsparande 
effekt som ACE-hämmare, ARB, kaliumsparande diuretika eller aldosteron-
antagonister.  
 
Den loopdiuretika som används vid hjärtsvikt innehåller substansen furosemid. 



5 
 

1.4.5.2 Tiaziddiuretika 

 
Tiaziddiuretika minskar blodvolymen genom att vara svagt salt- och vätskedrivande. 
Blodtrycket sänks genom den minskade blodvolymen och att de små blodkärlen vidgas.  
Tiaziddiuretika är inte förstahands alternativet vid hjärtsvikt då dess vätskedrivande 
effekt är måttlig och risken för biverkningar är större än vid behandling med 
loopdiuretika. 
 
Precis som med loopdiuretika kan saltbalansen i kroppen rubbas och kaliumhalten kan 
bli för låg och man kan behöva kombinera tiaziddiuretika med andra kaliumsparande 
läkemedel, dock tar man oftast så låg dos av tiaziddiuretika att saltbalansen påverkas 
väldigt lite. 
 

1.4.5.3 Aldosteronantagonist  

 
Aldosteronantagonister kallas även mineralkortikoid-receptor-antagonister (MRA) och 
är kaliumsparande diuretika [7, 10]. De motverkar stresshormonet aldosteron genom 
att binda till aldosteronreceptorn och motverka dess skadliga effekt på hjärtat. De har 
en lätt vätskedrivande effekt och gör så att kaliumutsöndringen från njurarna till 
urinen minskar.  Aldosteronantagonister används som tillägg till standardterapi då den 
kaliumsparande effekten av ACE-hämmare inte är tillräcklig. 
 
De aldosteronantagonister som finns registrerade i Sverige har substanserna 
spironolakton eller eplerenon. 
 

1.4.5.3.1 Eplerenon 

 
Indikationen vid hjärtsvikt är ”som tillägg till standardterapi inkluderande beta-
blockerare, för reduktion av kardiovaskulär mortalitet och morbaditet hos stabila 
patienter med vänsterkammardysfunktion (LVEF <40%) och kliniska tecken på 
hjärtsvikt efter nyligen genomgången hjärtinfarkt”. även indikationen ”som tillägg till 
optimerad standardterapi, för reduktion av kardiovaskulär mortalitet och morbiditet 
hos vuxna patienter med NYHA klass II (kronisk) hjärtsvikt och systolisk 
vänsterkammardysfunktion (LVEF <30%)” [13]. 
 
Eplerenon binder selektivt till rekombinanta humana mineralkortikoidreceptorer och 
förhindrar bindningen av aldosteron. Den högsta plasmakoncentrationen uppnås efter 
2 timmar och steady state inom 2 dygn. Biotillgängligheten är okänd. Eplerenon 
påverkas inte vid samtidigt intag av föda. Metabolismen av eplerenon sker framför allt 
av CYP 3A4 och man har inte kunnat identifiera några aktiva metaboliter av eplerenon i 
den humana plasman. 
 
Den rekommenderade underhållsdosen vid hjärtsvikt är 50 mg dagligen med en 
startdos på 25 mg/dag som titreras upp till 50 mg under 4 veckor. 
 
Eplerenon finns i läkemedlet Inspra® som tillverkas av Pfizer. Det finns i styrkorna 25 
och 50mg och i förpackningar med 30 eller 100 tabletter (se Tabell 2). Patentet för 
Inspra® är giltigt till slutet på 2019 [14]. Alla styrkor och förpackningsstorlekar är 
förmånsberättigade [13]. 
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Tabell 2. Priser på läkemedel med eplerenon som finns registrerade i Sverige. Pris i kronor 
hämtade från FASS 2014-02-28. 

Läkemedelsnamn 
25 mg/  

30 st 
25 mg/ 
 100 st 

50 mg / 
30 st 

50 mg/  
100 st 

Inspra® 615,50 kr 1943 kr 615,50 kr 1943 kr 

 

1.4.5.3.2 Spironolakton 

 
Indikationen för behandling vid hjärtsvikt är ”Behandling av kronisk systolisk 
hjärtsvikt (NYHA grupp III-IV) som tillägg till standardbehandling” [11]. 
 
Spironolakton binder kompetitivt till receptorer i njurtubili och förhindrar transporten 
av jonerna K+ och Na+ genom att förhindra syntesen av proteinet som behövs för 
transporten. Dess kaliumsparande och urindrivande effekt gör att utsöndringen av 
natrium och vatten ökar, magnesium och kalium behålls. 
 
70-80% av spironolaktonen absorberas i magtarmkanalen och spironolakton bör inte 
intas med föda då biotillgängligheten är högre på fastande mage. Den maximala 
koncentrationen uppnås efter ca 1-2 timmar och dess halveringstid är 1,3-2 timmar. 
 
Förstapassagemetabolismen är omfattande och spironolaktonen metaboliseras till 
aktiva metaboliter. Spironolaktonen binder inte bara till aldosteronreceptorn utan även 
till progesteronreceptorer, glukokortikoidreceptorer och androgenreceptorer. 
 
Den initiala dosen för hjärtsviktspatienter är 25 mg dagligen, om inte tillräcklig effekt 
nås så kan dosen ökas till 50 mg/dag. 
 
Substansen spironolakton finns i Sverige med namnen Aldactone®, 
Spironolactone Orion, Spironolakton Nycomed och Spironolakton Pfizer [12]. 
Aldactone® tillhandahålls för tillfället endast i 50 mg i 100 per förpackning 
(se Tabell 3). Orion och Nycomed finns i 25, 50 och 100 mg i 100 per förpackning. 
Pfizer finns i 25, 50, 100 mg i 100 och 250 per förpackning. Läkemedlen är 
förmånsberättigade i alla styrkor och förpackningar. 
 
Tabell 3. Priser på läkemedel med spironolakton som finns registrerade i Sverige. Pris i kronor 
hämtade från FASS 2014-02-28. 

Läkemedelsnamn 
25 mg/ 
100 st 

25 mg/ 
250 st 

50 mg 
/100 st 

50 mg/ 
250 st 

100 mg/ 
100 st 

100 mg/ 
250 st 

Aldactone®   140 kr    

Spironolactone 
Orion 

86.50 kr  114 kr  221 kr  

Spironolakton 
Nycomed 

68 kr  140 kr  166 kr  

Spironolakton 
Pfizer 

90.50 kr 163.50 kr 140 kr 255.50 kr 221 kr 435.50 kr 
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2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra aldosteronantagonisterna 
spironolakton och eplerenon vid behandling av hjärtsvikt. 
 
Konkret ska följande belysas: 
 
- Minskar eplerenon risken för sjukhusvistelse och död jämfört med spironolakton? 

 
- Är det skillnad på biverkningar? 

 
 

3. Metod 

Denna litteraturstudie bygger på fem originalartiklar. Två artiklar är studier på 
eplerenon och placebo, två är studier på spironolakton och placebo och en är en 
kohortstudie på spironolakton. 
 
Artikelsökningen gjordes i PubMed mellan 2014-01-06 och 2014-02-09.  
 
 

 Sökord Antal träffar 
Antal träffar med 

begränsning 
“clinical trial” 

Spironolactone 7154 735 

Spironolactone AND heart failure 1443 202 

Spironolactone AND NYHA 112 31 

Eplerenone 917 93 

Eplerenone AND heart failure 407 50 

Eplerenone AND NYHA 23 3 

Spironolactone AND eplerenone 721 88 

Spironolactone AND eplerenone 
AND heart failure 

343 48 

 
 
Med ovanstående sökord hittades flera översiktsartiklar om spironolakton och 
eplerenon. Dessa artiklar refererade ofta till EPHESUS, EMPHASIS-HF och RALES 
och genom att titta på referenslistan i översiktsartiklarna kunde titlarna på dessa 
artiklar sökas i PubMed och användas i studien. 
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För att försöka hitta fler artiklar gjordes följande sökningar. 
 

Sökord Antal träffar 
Antal träffar med 

begränsning 
“clinical trial” 

Spironolactone  AND heart failure 
AND mortality 

477 96 

Eplerenone AND heart failure  
AND mortality 

192 37 

 
Alla artiklarna som används i studien hittades i” Titles with your search terms” efter 
ovanstående sökord. 
 
Artiklarna valdes ut på urvalskriterierna att de skulle vara studier med placebo där 
deltagarna hade hjärtsvikt. De skulle titta på sjukhusvistelse, dödlighet och om möjligt 
även biverkningar. På grund av bristen på studier så valdes även en kohortstudie ut då 
det var en större studie som tittade på dödligheten mellan att använt eller inte använt 
spironolakton. Denna studie valdes även ut på grund av att  den hade en uppdelning av 
NYHA-klasserna. 
 
Fakta till informationen har hämtats från hemsidorna 1177, hjärt- och lungfonden, 
internetmedicin, FASS och läkemedelsboken som elektronisk. Även boken Anatomy & 
Physiology The Unity of Form and Function har använts. 
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4. Resultat 

4.1 Studier med eplerenon 

4.1.1 Studie 1 - EPHESUS 
 
Eplerenone, a Selective Aldosterone Blocker, in Patients with Left 
Ventricular Dysfunction after Myocardial Infarction [15]. 
 
Syftet med denna dubbelblinda randomiserade studie var att utvärdera effekten av 
eplerenon på dödlighet och sjuklighet för patienter med hjärtsvikt och akut hjärtinfarkt 
där patienten även har vänsterkammardysfunktion. 
 
Totalt var 6632 patienter med i studien, indelade i en grupp som fick eplerenon med 
startdos 25 mg/dag och maxdos 50 mg/dag och en grupp som fick placebo. 3313 
patienter randomiserade till eplerenon och 3319 patienter fick placebo. Patienterna i 
båda grupperna hade kriterier som akut hjärtinfarkt för 3-14 dagar sedan, 
vänsterkammarfunktion med en ejektionsfraktion på <40 %. I båda grupperna fick 
även patienterna optimal farmakologisk behandling med läkemedel som ARB, ACE-
hämmare, betablockerare och diuretika. Patienter som behandlades med 
kaliumsparande diuretika, kaliumnivå på mer 5.0 mmol/L och/eller kreatinin 
koncentration på mer än 220 μmol/L var exkluderade från studien. 
 
Studien pågick mellan dec 1999 till dec 2001 och patienternas togs ut från 674 
studiecenter i 37 länder. Åldern på patienterna i eplerenon gruppen var 64±11 år och i 
placebo 64±12 år. Studien skulle fortsätta tills det hade skett 1012 dödsfall och de två 
primära ändpunkterna som söktes var dödsfall av någon anledning och dödsfall av 
kardiovaskulär orsak eller sjukhusvistelse för första gången på grund av kardiovaskulär 
sjukdom. Den sekundära ändpunkten som söktes var dödfall på grund av 
kardiovaskulär orsak eller av någon anledning eller sjukhusvistelse. 
 
Totalt dog 1032 patienter under de 2 år studien pågick, 478 patienter (14 %) i gruppen 
som fick eplerenon och 554 patienter (17 %) som fick placebo (se Figur 2). Av dessa 
berodde dödfallet för 483 i placebogruppen och 407 i eplerenon på kardiovaskulär 
sjukdom. I eplerenongruppen var det 885 patienter som dog av kardiovaskulär orsak 
eller blev inlagda på sjukhus, i placebogruppen var det motsvarande 993 patienter. 
 

Figur 2. Antal (%) dödsfall av någon orsak eller kardiovaskulär orsak och sjukhusvistelse av 
någon orsak eller av kardiovaskulär orsak vid användandet av eplerenon eller placebo. 
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1021 patienter (528 eplerenon, 493 placebo) slutade ta det tilldelade läkemedlet i förtid 
av dessa var biverkningar orsaken hos 296 patienter, 147 patienter i eplerenon gruppen 
och 149 patienter i placebogruppen. 2608 (78.9%) i eplerenongruppen och 
2623(79,5%) i placebogruppen fick biverkningar (se Tabell 4). Den vanligaste 
biverkningen var av kardiovaskulär orsak där 1606 (48.6%) i eplerenongruppen 
upplevde detta och 1661 (50.3%) i placebogruppen. Fler patienter som blivit tilldelade 
eplerenon hade förhöjd kaliumhalt i blodet, hyperkalemi och det var 180 patienter som 
fick allvarlig hyperkalemi på kaliumvärde >6 mmol/L. De med placebo hade istället ett 
större antal som fått för låg halt kalium i blodet, hypokalemi där 424 patienter fick 
allvarlig hypokalemi med värden under 3,5 mmol/L. Gynekomasti och bröstsmärtor 
var likvärdigt i både eplerenon och placebogruppen med 13 patienter (0,5 %) respektive 
17 patienter (0,6 %). 
 
Tabell 4. Totalt antal (%) som fick biverkningar av de randomiserade med eplerenon och 
placebo. Antal (%) av det totala antalet med biverkningar som fick specificerade biverkningar. 

Biverkningar  

 Eplerenon Placebo 

Totalt antal 78,9 % 79.5 % 

Kardiovaskulär sjukdom 48,6 % 50,3 % 

Hyperkalemi 3,4 % 2,0 % 

Hypokalemi 0,5 % 1,5 % 

Allvarlig hyperkalemi  
>6 mmol/L 

5,5 % 3,9 % 

Allvarlig hypokalemi  
<3,5 mmol/L 

8,4 % 13,1 % 

Gynekomasti och 
bröstsmärtor 

0,5 % 0,6 % 

 

4.1.2 Studie 2 – EMPHASIS-HF 
 
Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms 
[16]. 
 
Syftet med studien var att undersöka effekten av eplerenon som tillägg till 
rekommenderad farmakologisk behandling hos patienter med systolisk hjärtsvikt med 
klassificering NYHA II. 
 
Studien pågick från mars 2006 till maj 2010 och var en randomiserad dubbelblindad 
studie där 2737 patienter från 279 studiecenter och 29 länder med NYHA II och 
ejektionsfraktion på max 35 % ingick. Av dessa fick 1364 stycken eplerenon med 
maxdosen 50mg/dag och 1373 stycken fick placebo. Åldern i eplerenongruppen var 
68.7±7.7 år och i placebogruppen var åldern 68.6±7.6 år. Båda grupperna hade tillägg 
av ACE-hämmare, ARB och betablockerare som är de rekommenderade läkemedelen 
vid hjärtsvikt. 
 
Patienterna i studien skulle vara minst 55 år och varit inlagdas på sjukhus för 
hjärtproblem de senaste 6 månaderna. Om patienten inte varit inlagd kunde de vara 
med i studien om en blodanalys visade ett NT-proBNP värde på minst 250 pq/ml.  
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Patienter med akut hjärtinfarkt, NYHA III – IV eller kaliumnivåer på över 5.0 mmol/l 
var exkluderade ur studien. 
 
De patienter som fick eplerenon fick en startdos på 25 mg/dag med en ökning till 
50 mg/dag efter fyra veckor, alternativt kunde startdosen vara 25 mg/ varannan dag 
med ökning till 25 mg/ dag om GFR och kaliumnivåerna var inom gränsvärdet. 
Värdena kontrollerades sedan var fjärde månad och eventuella dosjusteringar gjordes. 
 
Den primära ändpunkten med studien var ”död på grund av kardiovaskulära orsaker 
eller en första sjukhusvistelse för hjärtsvikt”. Man tog även med sjukhusvistelse eller 
död av annan anledning med i analysen.  
 
Resultatet av studien visade att det totala antalet döda i gruppen som fick eplerenon var 
171 patienter (12.5%), av dessa dog 147 patienter av kardiovaskulär sjukdom 
(se Figur 3). Detta kan jämföras med placebogruppen där 213 patienter (15.5%) dog, 
185 av dessa dog av kardiovaskulär sjukdom. Resultatet visade även att i 
eplerenongruppen var det 408 patienter (29.9%) som var inlagda på sjukhus för någon 
anledning och 164 av dessa var inlagda för hjärtsvikt. I placebogruppen var det 491 
(35.8%) som var inlagda på sjukhus och 253 patienter av dessa var inlagda på grund av 
hjärtsvikt. 
 
 

Figur 3. Antal (%) dödsfall av någon orsak eller kardiovaskulär orsak och sjukhusvistelse av 
någon orsak eller av kardiovaskulär orsak vid användandet av eplerenon eller placebo. 

 
 
På grund av biverkningar så avslutade 188 patienter i eplerenongruppen och 222 
patienter i placebogruppen sin medverkan i studien. I eplerenongruppen såg man  
en högre andel med hyperkalemi och hypertoni medan det i placebogruppen var en 
större andel som fick ett för lågt värde av kalium i blodet, hypokalemi (se Tabell 5). I 
båda grupperna fanns njurpåverkan, i eplerenongruppen var det 2.8% och i 
placebogruppen 3.0% som fick en sämre njurfunktion. Gynekomasti eller annan 
biverkning rörande brösten visades hos 0.7% av de som fick eplerenon och hos 1.0% i 
placebogruppen. Flest biverkningar överlag visades i placebogruppen och det var även i 
den gruppen som flest avslutade studien på grund av dessa.  
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Tabell 5. Totalt antal (%) som fick biverkningar av de randomiserade med eplerenon och 
placebo. Antal (%) av det totala antalet med biverkningar som fick specificerade biverkningar. 

Biverkningar 
 

Eplerenon Placebo 

Totalt antal 72 % 73,6 % 

Hyperkalemi 8 % 3,7 % 

Hypokalemi 1,2 % 2,2 % 

Gynekomasti och 
bröstsmärtor 

0,7 % 1,0 % 

 
 

4.2 Studier med spironolakton 

4.2.1 Studie 3 - RALES 
 
The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with 
severe heart failure [17]. 
 
Studien utfördes mellan mars 1995 till augusti 1998 och inkluderade 1663 patienter 
med en ålder på 65±12 år från 195 studiecenters i 15 länder. Studien som var en 
dubbelblindad randomiserad studie skulle utreda om spironolakton hade tillräcklig 
effekt vid hjärtsvikt jämfört med placebo.  
 
De patienter som var med i studien hade diagnosen hjärtsvikt klass III-IV och en 
vänsterkammarfunktion på maximalt 35 %. Patienterna skulle även ha behandling med 
ACE-hämmare eller loopdiuretika och i de flesta fall även digoxin. 841 patienter fick 
placebo och 822 patienter fick spironolakton 25 mg/dag. De patienter som genomgått 
en hjärttransplantation eller väntade på en, hade instabil angina, hade operationsbar 
hjärtsjukdom, pågående cancer eller annan livshotande sjukdom fick inte ingå i 
studien. En exkluderande faktor var även en kaliumnivå på mer än 5.0 mmol/L eller ett 
kreatinin värde på mer än 221 μmol/L. 
 
De patienter som fick spironolakton kunde efter 8 veckor få en höjd dos till 50 mg/L 
om de visade tecken på försämrad hjärtsvikt. Under studietiden gjordes mätningar av 
kaliumhalten under bestämda intervall. 
 
Det primära resultatet var dödfall av någon anledning. Sekundära resultatet som söktes 
var dödsfall genom kardiovaskulär orsak eller sjukhusinläggning på grund av 
kardiovaskulär orsak ensamt eller båda i kombination. De ville även utvärdera 
förändringar i klassificeringen av hjärtsvikten. 
 
I gruppen som fick spironolakton var det 284 dödsfall och i placebogruppen 386 
dödsfall, totalt dog 670 patienter.  Av dessa hade 540 kardiovaskulär dödsorsak, 
226 (27 %) i gruppen med spironolakton och 314 (37 %) i placebogruppen (se Figur 4). 
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Vilket ger en minskad risk på 31 % att dö av kardiovaskulär orsak vid behandling med 
spironolakton. 
 
Totalt blev 596 patienter inlagda på sjukhus minst en gång under studien, 260 
patienter i spironolaktongruppen och 336 patienter i placebogruppen.  
 
Förbättring av hjärtsvikten sågs hos 33 % hos placebogruppen, 41 % hos spironolakton-
gruppen. Det skedde en försämring av hjärtsvikten hos 38 % av de som fick 
spironolakton och hos 48 % av de som fick placebo. 
 

Figur 4. Antal (%) dödsfall av någon orsak eller kardiovaskulär orsak och sjukhusvistelse av 
någon orsak eller av kardiovaskulär orsak vid användandet av spironolakton eller placebo. 

 
414 patienter avslutade studien och 102 av dessa avslutade på grund av biverkningar. I 
placebogruppen var det 40 patienter (5 %) och i spironolaktongruppen 62 patienter 
(8 %).  Totalt fick 1341 patienter 79 % av de i placebogruppen och 82 % av de i 
spironolaktongruppen biverkningar (se Tabell 6). I gruppen som fick spironolakton 
sågs en höjning av kreatininvärdet med 4-9 μmol/L och att kaliumvärdet ökade med 
0.30 mmol/L. allvarlig hyperkalemi drabbade 14 patienter i spironolaktongruppen och 
10 patienter i placebogruppen. Störst skillnad mellan grupperna var det vid 
biverkningen gynekomasti eller andra bröstsmärtor där 61 patienter (10 %) av de som 
behandlades med spironolakton upplevde detta medan det var 9 patienter (1 %) i 
placebogruppen. 
 
Tabell 6. Totalt antal (%) som fick biverkningar av de randomiserade med eplerenon och 
placebo. Antal (%) av det totala antalet med biverkningar som fick specificerade biverkningar. 

Biverkningar 

 Spironolakton Placebo 

Totalt antal  82 % 79 % 

Kardiovaskulär sjukdom 30 % 30 % 

Allvarlig hyperkalimi  
>6 mmol/L 

2 % 2 % 

Gynekomasti och 
bröstsmärtor 

10 % 1 % 
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4.2.2 Studie 4 
 
Effects of Spironolactone on Long-term Mortality and Morbidity in 
Patients With Heart Failure and Mild or No symptoms [18] 
 
Studien var en enkelblindad randomiserad studie som skedde på ett studiecenter. 
Patienterna var 62.2±17.9 år och hade en diagnostiserad hjärtsvikt med en 
vänsterkammarfunktion på under 40 %. Studien pågick från februari 2001 till 
september 2004.  Syftet med studien var att titta på långtidseffekten av spironolakton 
vid hjärtsvikt.  
 
Patienter med en kalium nivå på över 5.0 mmol/L eller en glomerulär 
filtrationshastighet (GFR) på under 30 ml/min/1,73 m2 var uteslutna från studien. 
Andra kriterier var att hjärtsjukdomen kunde opereras, anginan var instabil eller att 
patienterna hade en livshotande sjukdom. Patienterna som ingick i studien fick även 
rekommenderad behandling vid hjärtsvikt som ACE-hämmare eller ARB, 
betablockerare och loop diuretika. 
 
Spironolaktongruppen och placebogruppen innehåll vardera 65 patienter, med en ålder 
på 61±14.7 år i spironolakton och 65±17.4 i placebogruppen. I spironolaktongruppen 
hade 27 % NYHA I och 73 % NYHA II, i placebogruppen hade 9 % NYHA I och 91 % 
NYHA II. 
 
Det primära syftet med studien var inläggning på sjukhus för kardiovaskulär orsak eller 
dödsfall på grund av kardiovaskulär orsak. Sekundära syftet var att se dödsfall av någon 
anledning, kardiovaskulär orsak till sjukhusvistelse eller dödsfall. 37 patienter dog eller 
blev inlagda på sjukhus för kardiovaskulär orsak av dessa var 9 (13.8%) patienter från 
spironolaktongruppen och 28 (43 %) patienter från placebogruppen. 36.9% av 
patienterna i placebo gruppen blev inlagda på sjukhus för kardiovaskulär orsak medan 
det i spironolaktongruppen var 9.2 % (se Figur 4). 
 

 
Figur 4. Antal (%) dödsfall av någon orsak eller kardiovaskulär orsak och sjukhusvistelse av 
någon orsak vid användandet av spironolakton eller placebo. 

 
I spironolaktongruppen sågs en större andel patienter med förhöjda kaliumvärden. 
Totalt slutade 6 patienter studien i förtid. 5 av dessa i spironolaktongruppen på grund 
av gynekomasti, hyperkalemi och försämrad renalfunktion. Patienten i placebogruppen 
slutade då denne fick utslag. På de tester som togs såg man en ökning av 
kaliumnivåerna hos spironolaktongruppen från 4.1±0.2 till 4.5±0.3 mmol/L 
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4.2.3 Studie 5 
 
Association of Spironolactone Use With All-Cause Mortality in Heart 
Failure: A Propensity Scored Cohort Study [19]. 
 
I denna kohortstudie var syftet att utreda om spironolakton hade bättre effekt för att 
motverka dödlighet av någon anledning vid hjärtsvikt NYHA I-II I jämförelse med de 
som inte behandlades med någon aldosteronantagonist. 
 
Ur svenska hjärtsviktsregistret tog man ut 18852 patienter mellan åren 2000-2012 som 
var 71 + 12 år. De hade NYHA I-IV och en ejektionsfraktion på under 40 %. 6551 
behandlades med spironolakton och 12301 behandlades inte med spironolakton. Man 
analyserade grupperna NYHA I-II och NYHA III-IV separat. 
 
Data inhämtades från det svenska dödsorsaksregistret varje månad, man hade 
exkluderat vissa patienter med ej sökta kvalifikationer. Detta register visar dock inte 
vilken aldosteronantagonist som använts men enligt Socialstyrelsen i Sverige var det i 
september 2010 över 98 % av de som fick aldosteronantagonist i Sverige som fick 
spironolakton utskrivet. Detta sågs som statistiskt relevant och spironolakton räknades 
som det använda läkemedlet. 
 
Av de 18852 patienterna som ingick i studien var det 17 % av de som fick spironolakton 
som dött efter 1 år och 16 % av de som inte fått behandling med spironolakton. Efter 5 
år var det 46 % i gruppen som inte fått behandling med spironolakton som dött och 50 
% i gruppen som fått spironolakton.  

 
I gruppen NYHA I-II var dödsfallen 10 % hos de som behandlades med spironolakton 
jämfört med de som inte fick behandling där det var 9 % efter 1 år (se Figur 6). Efter 5 
år var dödsfallen 37 % för de med spironolakton och de utan 33 % vilket ger en ökad 
risk att dö på 12 % vid medicinering med spironolakton efter 5 år jämfört med placebo. 
Hos NYHA III-IV patienterna som behandlades med spironolakton var dödfallen 23 % 
efter ett år och de utan spironolakton 26 %. Efter 5 år var det 61 % respektive 62 %. 
 

Figur 6. Antal (%) döda av någon orsak vid användande av spironolakten eller ej användande 
av spironolakton uppdelat på NYHA I-II efter 1 år och 5 år och NYHA III-IV efter 1 år och 5 år. 

 
Av de i studien som behandlades med spironolakton hade och 40 % NYHA II 48 % 
NYHA III. De som inte behandlades med spironolakton hade även de störst antal 
patienter med NYHA II (46 %) och NYHA III (39 %). 
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5. Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra spironolakton och eplerenon vid 
behandling av hjärtsvikt. Det fanns få studier med antingen eplerenon eller 
spironolakton och ingen där man i en klinisk studie har direkt jämfört eplerenon mot 
spironolakton. De studier med eplerenon som jag ansåg var relevanta för denna studie 
var EPHESUS och EMPHASIS-HF studierna [15, 16].  Med spironolakton hittade jag 
tre studier, RALES studien är den största placebokontrollerade studien [17]. studie 4 är 
en väldigt liten studie med spironolakton och placebo [18]. Studie 5 är en kohort-studie 
där man hämtat informationen till studien från register [19]. Denna studie tittar inte 
specifikt på dödsfall på grund av kardiovaskulär orsak utan bara på dödsfall av någon 
orsak medan de övriga studierna även tittar på sjukhusvistelse. I alla studier har 
patienterna fått standardterapi (ACE-hämmare/ARB, betablockerare och diuretika). 
 
I EPHESUS var ingen NYHA klass specificerad. Patienterna skulle haft akut 
hjärtinfarkt de senaste 3-14 dagarna. Det var många deltagare från flera länder och 
grupperna med eplerenon eller placebo var jämt fördelade. Studien visar att i 
jämförelse med placebo så är det 14 % minskad risk att dö med eplerenon. Risken att 
bli inlagd på sjukhus var även den mindre med eplerenon, dock inte lika stor skillnad 
som att dö.  
 
Vid EMPHASIS-HF tittade man på systolisk hjärtsvikt med NYHA II. Här skulle 
patienterna inte ha akut hjärtinfarkt. I studien var det relativt många deltagare från 
olika länder. I jämförelse hade eplerenon en minskad risk av kardiovaskulär eller 
annan orsak att dö eller bli inlagd på sjukhus på runt 20 % i alla kategorierna.  
 
Det går inte att se ett samband mellan dessa studier i effekt av eplerenon mot placebo 
då den ena studien har akut hjärtinfarkt som kriterium och den andra har det som 
exkluderande kriterium. Att man inte vet vilken klass deltagarna i EPHESUS tillhör gör 
det också svårt att kunna se ett samband mellan  studierna.  
 
Hyperkalemi var den biverkning som var överrepresenterad hos patienter som fick 
eplerenon medan det i placebogrupperna var hypokalemi. Detta beror antagligen på 
eplerenons kaliumsparande effekt och att många patienter använder diuretika som kan 
orsaka kaliumbrist. Det har används standardterapi samtidigt och man ska ta i 
beaktande den kaliumsparande effekten som ACE-hämmare också har. Biverkningarna 
gynekomasti och bröstsmärtor var väldigt få med <1 % i båda grupperna i studierna. 
 
 
 
I RALES hade patienterna NYHA III-IV vilket är en klass där patienterna har en stor 
försämring av livskvaliten. Ett kriterium var att patienterna även skulle använda loop-
diuretika. Studien gör det svårt att jämföra med EPHESUS och EMPHASIS-HF då 
hjärtsvikten är så pass svår i RALES studien. Studien visade dock på en minskad risk 
för att dö vid användning av spironolakton jämfört med placebo. 25 % var den 
minskade risken att dö vid någon orsak och 26 % vid kardivaskulör orsak. Detta är en 
mycket större skillnad än i jämförelse mellan eplerenon och placebo men det är viktigt 
att tänka på att patienterna var mycket sjukare i RALES-studien än i studierna med 
eplerenon. I sjukhusvistelsen var skillnaden mellan spironolakton och placebo inte lika 
stor men hade en minskad risk med 10 % vid användning av spironolakton. 
 
Då det i studie 4 endast var 64 deltagare med i studien och det var stor olikhet i 
fördelningar mellan NYHA klasserna mellan spironolakton och placebogrupperna 
tycker jag inte denna studie visar resultat för en större population då det är för få 
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deltagare och har utelämnat den från jämförelser med de andra studierna. På grund av 
en generell brist på studier valde jag ändå att ha med denna studie.  
 
Studie 5 var en kohort-studie och informationen hämtades från register. Man tittade 
om patienterna fått spironolakton eller inte. Då det enligt Socialstyrelsen år 2010 var 
>98 % av de med hjärtsvikt i Sverige som fick aldosteronantagonist fick utskrivet 
spironolakton antog man i studien att det var det som var det läkemedel som 
patienterna använde. Detta säger dock inget om följsamheten till det utskrivna 
läkemedlet.  Denna studie gjordes på alla hjärtsviktsklasser, men klass II-III hade flest 
patienter. Man undersökte bara om spironolakton minskade dödligheten. Antalet med 
NYHA II var större än andelen med NYHA I i studien. Studie 5 visade en förhöjd risk 
med 12 % att dö vid användning av spironolakton vid klass I-II jämfört med att inte 
använda spironolakton. Det finns även en risk för bias i kohortstudien då dessa studier 
ofta har selektionsbias. 
 
Hyperkalemi var en vanligare biverkning hos de som fick spironolakton än placebo, 
vilket antagligen beror på att spironolakton precis som eplerenon är kaliumsparande 
diuretika. I RALES var det 10 % av de som fick spironolakton som upplevde 
biverkningar som gynekomasti och bröstsmärtor, motsvarande i placebogruppen var 
1 %. Detta beror antagligen på att spironolakton även binder till androgenreceptorer 
vilket leder till att det manliga könshormonet testosteronet minskar och omvandlingen 
av testosteron till det kvinnliga könshormonet östrogen ökar [20]. 
 
 
 
Det är svårt att göra en jämförelse mellan eplerenon och spironolakton då de inte har 
studerats i en klinisk studie mot varandra och där det inte är samma patientpopulation.  
Studierna har olika NYHA klasser och är placebokontrollerade eller kohort. I 
EMPHASIS-HF och kohort studien har man patienter med NYHA II men Kohort 
studien visar bra dödlighet, vilket gör att en jämförelse vid sjukhusvistelse inte kan 
göras. Kohort studien visar en 14 % ökad risk för att dö vid användning av 
spironolakton jämfört med att de inte får spironolakton i NYHA I-II.  I EMPHASIS-HF 
så är det 19 % minskad risk att dö vid användande av eplerenon i stället för placebo. 
Detta visar en indikation på att eplerenon har en bättre effekt än spironolakton vid 
dödligheten vid hjärtsvikt.  
 

 

6. Slutsats 

Vid användning av de olika aldosteronantagonisterna vid NYHA I, III-IV finner jag inte 
tillräckligt med likvärdig information mellan de olika studierna för att kunna göra en 
jämförelse. En studie där eplerenon och spironolakton ställs emot varandra vid 
behandling av NYHA III-IV behövs för att kunna avgöra deras motsvarande effekt. Att 
undersöka klass NYHA I anser jag inte lika viktigt då behandling med 
aldosteronantagonist i NYHA I inte är en rekommenderad behandling enligt 
behandlingstrappan. 
 
Vid NYHA II finns det en indikation på att eplerenon har en bättre effekt vid 
behandling av hjärtsvikt än spironolakton, men då de studier som har gjorts är en 
kohortstudie och en randomiserad studie så är de inte helt jämförbara och jag kan inte 
säga att eplerenon är bättre än spironolakton vid behandling av NYHA II. 
 
Hyperkalemi visades hos både de som fick eplerenon och de som fick spironolakton. 
Dock var det vanligare hos de som behandlades med eplerenon och jag tycker därför att 
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det är viktigt att mäta kaliumhalterna vid behandling av båda aldosteronantagonisterna 
men främst vid eplerenon för att kunna dosjustera. 
 
Vid behandling med spironolakton är det en ökad andel av patienterna som får 
gynekomasti och bröstsmärtor än de med eplerenon.  Detta är viktiga biverkningar som 
säkert upplevs som väldigt jobbiga för de drabbade. Trots detta skrivs spironolakton ut 
till >98 % enligt studie 5 och jag antar att detta kan bero på att eplerenon har ett 
betydligt dyrare pris än spironolakton. Eplerenons pris kommer säkert sjunka när 
patentet går ut och det kommer finnas generika tillgängligt. Eplerenon kommer då 
antagligen att bli ett vanligare läkemedel vid hjärtsvikt då detta saknar dessa 
biverkningar. 
 
 

7. Tack 

Jag vill tacka min handledare Andreas Larsson som gett mig bra tips och synpunkter 
under arbetet. Jag vill ge ett stort tack till min man som fått tagit hand om allt när jag 
skrivit. Jag vill även tacka mamma för alla diskussioner som gjort att jag kunnat sortera 
mina tankar. Till mina barn vill jag ge ett speciellt tack för att ni visat tålamod och varit 
förstående då jag inte haft tid.  
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