
❙ ❙ Kronisk hjärtsvikt är vanligt, farligt, kostsamt och förenat
med stort lidande [1]. Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt
har varit mycket framgångsrik under de senaste 10–15 åren
och medfört en påtaglig minskning av dödligheten, bl a i
Sverige [2]. ACE-hämmare och betablockerare tillsammans
med diuretika utgör basbehandling vid kronisk hjärtsvikt,
men trots framgångarna är dödlighet och sjuklighet höga. 

Angiotensin(AT1)-receptorblockerare har utvecklats för
att mer selektivt, jämfört med ACE-hämmare, blockera ef-
fekterna av aktivering av renin–angiotensinsystemet. Tidiga-
re studier av dessa medel vid kronisk hjärtsvikt har inte kon-
klusivt kunnat visa likvärdighet med ACE-hämmare och inte
heller säkerställd effekt på död eller återinsjuknande jämfört
med placebo [3]. Kandesartan (kandesartancilexetil) är en
AT1-receptorblockerare som framför allt används vid hyper-
toni. Vid hjärtsvikt har kandesartan visats ha dosberoende ef-
fekt på livskvalitet och arbetsförmåga utöver gynnsam hemo-
dynamisk profil [4]. 

Många patienter tål inte ACE-hämmare, och ett alternativ
har inte funnits ordentligt dokumenterat. AT1-receptorblock-
ad är teoretiskt rimligt för dessa patienter. Ett ytterligare skäl
för denna behandling är att angiotensin II kan bildas trots
ACE-hämmarbehandling via alternativa bildningsvägar.
Dessa fakta talade för möjligheten att använda kandesartan
både som enskild behandling till patienter som inte tål ACE-
hämmare och som tilläggsbehandling till ACE-hämmare för
patienter med kronisk hjärtsvikt. 

Hjärtsvikt med bevarad systolisk vänsterkammarfunktion
är vanligt och uppskattas förekomma hos 30–50 procent av
patienterna. Trots detta saknas kontrollerade studier nästan
helt för denna viktiga patientgrupp avseende alla traditionel-
la behandlingar. Det finns anledning tro att AT1-receptor-
blockad kan vara effektivt också för dessa patienter. 

Omfattande hjärtsviktsstudie
CHARM-programmet (Candesartan in Heart failure:
Assessment of Reduction of Mortality and morbidity), som
omfattar tre studier, är med sina 7 601 deltagare det mest om-
fattande kliniska prövningsprogram som genomförts på pati-

enter med hjärtsvikt. Sammanlagt 26 länder och 618 centra
ingick i forskningsprogrammet som nyligen publicerats i fyra
artiklar i Lancet [5-8]. Patienter med symtomgivande kronisk
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Kandesartan minskar risken att dö 
eller återinsjukna i kronisk hjärtsvikt
Viktiga resultat från CHARM-studien

Sammanfattat

I CHARM-programmet, som omfattade 7 601 patienter
med kronisk hjärtsvikt, studerades effekterna av tillägg
av AT1-receptorblockeraren kandesartan.

Kandesartan medförde 16 procents minskning av ris-
ken för kardiovaskulär död eller återinläggning på
sjukhus på grund av hjärtsvikt med eller utan samti-
dig ACE-hämmarbehandling och oberoende av grad
av systolisk hjärtfunktion.

Behandlingen medförde 12 procents minskad risk för
död för patienter med nedsatt systolisk hjärtfunktion.
Vid bevarad systolisk vänsterkammarfunktion sågs
ingen säker effekt på dödlighet men däremot minskat
behov av sjukhusvård på grund av hjärtsvikt. 

Kandesartan minskade antalet vårdtillfällen på sjuk-
hus på grund av hjärtsvikt med 28 procent.

Kandesartan minskade risken för nyinsjuknande i
diabetes med 22 procent.

Kandesartan tolererades väl. Kontroll behövs dock av
blodtryck, elektrolyter och njurfunktion i samband
med insättning och dostitrering.

Se även medicinsk kommentar i detta nummer.
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hjärtsvikt studerades. De patienter som hade nedsatt systolisk
vänsterkammarfunktion (ejektionsfraktion <40 procent) ran-
domiserades till en av två studier. De patienter som var into-
leranta mot ACE-hämmare ingick i CHARM-Alternative,
medan de patienter som behandlades med ACE-hämmare in-
kluderades i CHARM-Added. Dessutom randomiserades pa-
tienter med symtom på kronisk hjärtsvikt men med bibehål-
len systolisk vänsterkammarfunktion till en tredje studie,
CHARM-Preserved. 

Alla patienter behandlades med kandesartan 4–32 mg el-
ler motsvarande placebo upptitrerat till lämplig dos. De tre
enskilda studierna var upplagda för att svara på frågan om be-
handling med kandesartan minskade kardiovaskulär död el-
ler återinsjuknande i hjärtsvikt jämfört med placebo. En sam-
ordnad analys av de tre studierna gjordes för att se om total
dödlighet minskade med kandesartanbehandling. 

Sponsor av CHARM-programmet var AstraZeneca. 
Flera andrahandsanalyser var planerade i förväg: behovet

av sjukhusvård på grund av hjärtsvikt, totaldöd i de två studi-
erna med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion samt ny-
insjuknande i diabetes. 

Medelåldern i CHARM var 66 år, och 32 procent av pati-
enterna var kvinnor. Medeldosen av kandesartan i studierna
var mellan 23 och 25 mg, vilket är högt mot bakgrund av mål-
dosen vid hypertoni, 16 mg.

CHARM-Alternative. Patienter med kronisk hjärtsvikt som
inte behandlades med ACE-hämmare på grund av tidigare in-
tolerans uppnådde med kandesartan en avsevärt mindre risk
för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av

hjärtsvikt på 23 procent (absolut riskreduktion 7 procent,
P=0,0004). Orsakerna till tidigare ACE-hämmarintolerans
var hosta, hypotension och njurfunktionsnedsättning samt
angioödem. Toleransen var god även hos dessa ACE-häm-
marintoleranta patienter. Medeldosen av kandesartan var 23
mg.

CHARM-Added. Hos patienter som fick konventionell be-
handling för kronisk hjärtsvikt, inklusive en optimal dos av
en ACE-hämmare, minskade behandling med kandesartan
risken för kardiovaskulär död eller sjukhusvård på grund av
hjärtsvikt med ytterligare 15 procent (absolut riskreduktion
4,4 procent, P=0,011) jämfört med optimal behandling.
Toleransen var även i denna studie god, och medeldosen kan-
desartan var 24 mg. Ett viktigt fynd var att effekten var obe-
roende av bakgrundsbehandling med betablockerare eller dos
av ACE-hämmare.

CHARM-Preserved. CHARM-programmet innefattade även
den mest omfattande studien som genomförts på patienter
med symtom på hjärtsvikt men med bibehållen vänsterkam-
marfunktion – 3 025 patienter med ejektionsfraktion >40
procent. Jämfört med de övriga två studierna var patienterna
något äldre med större andel kvinnor och med något mindre
uttalade symtom. Hypertoni var mycket vanligt i denna grupp
och förekom hos 64 procent av patienterna. I CHARM-
Preserved sågs en trend till minskning av det primära effekt-
måttet kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärt-
svikt med 11 procent lägre risk, absolut riskreduktion 2,3 pro-
cent, vid behandling med kandesartan (P=0,118), vilket är i
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Tabell I. Hierarkisk presentation av sekundära utfallshändelser. (KI = konfidensintervall.)

Kandesartan (n=3 803), Placebo (n=3 796), Hazard ratio
antal (procent) antal (procent) (95 procents KI) P

Kardiovaskulär död eller 
sjukhusvård på grund av hjärtsvikt: 1 150 (30,2) 1 310 (34,5) 0,84 (0,77–0,91) <0,0001
Kardiovaskulär död 691 (18,2) 769 (20,3) 0,88 (0,79–0,97) 0,012
Sjukhusvård på grund av hjärtsvikt 757 (19,9) 918 (24,2) 0,79 (0,72–0,87) <0,0001
Kardiovaskulär död, sjukhusvård 
på grund av hjärtsvikt, hjärtinfarkt 1 213 (31,9) 1 369 (36,1) 0,84 (0,78–0,91) <0‚0001
Kardiovaskulär död, sjukhusvård 
på grund av hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke 1 269 (33,4) 1 420 (37,4) 0,85 (0,79–0,92) <0,0001
Kardiovaskulär död, sjukhusvård
på grund av hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, 
revaskularisering 1 404 (36,9) 1 549 (40,8) 0,86 (0,80–0,93) <0,0001

Figur 2. Total död samt kardiovaskulär död eller sjukhusinlägg-
ning på grund av hjärtsvikt (primär effektvariabel i varje studie)
i CHARM-Overall samt i var och en av CHARM-studierna
(CHARM-Alternative, -Added och -Preserved). (Från [8], publi-
ceras med tillstånd från Elsevier.)Figur 1. Kardiovaskulär respektive icke-kardiovaskulär död.

(HR = Hazard ratio; KI = konfidensintervall.) (Från [8], publiceras
med tillstånd från Elsevier.)



linje med de signifikanta resultat som iakttagits i de två andra
studierna. Den förplanerade Coxregressionsanalysen med-
förde i denna studie att skillnaden ökade till 14 procent
(P=0,051). Det totala antalet sjukhusinläggningar på grund
av hjärtsvikt var 29 procent lägre i kandesartangruppen (402
jämfört med 566, P=0,014). Minskningen i sjukhusinlägg-
ningar för hjärtsvikt i denna patientgrupp visar på kliniska
fördelar. Toleransen var god, och medeldosen av kandesartan
var 25 mg. 

CHARM-Overall. En sammanvägd analys av de tre studierna
visade att kandesartan minskade totaldödligheten med 9 pro-
cent (absolut minskning 1,6 procent, P=0,055; justerat med
Cox regression 10 procent, P=0,032), vilket var en gränssig-
nifikans. Antalet dödsfall av kardiovaskulär orsak var signi-
fikant minskat med 12 procent (P=0,012) (Figur 1). Antalet
patienter som behövde sjukhusvård på grund av hjärtsvikt
minskade med 21 procent (absolut minskning 4,3 procent;
Tabell I), medan antalet sjukhusinläggningar på grund av
hjärtsvikt minskade med 28 procent i kandesartangruppen
(P<0,0001 för båda). Även det totala antalet vårdtillfällen i
kandesartangruppen minskade med 7 procent jämfört med i
placebogruppen (P=0,012). Ett intressant fynd var även det
minskade nyinsjuknandet i diabetes med 22 procent: 163 nya
diabetesfall upptäcktes hos patienter som tog kandesartan
jämfört med 202 hos placebopatienterna. I de två studierna av
patienter med nedsatt systolisk funktion sågs en minskning av
totaldödligheten med 12 procent (absolut minskning 3 pro-
cent, P=0,018). 

Det fanns ingen signifikant skillnad i resultaten vad gäller
totaldödlighet eller kardiovaskulär död/sjukhusvård på grund
av hjärtsvikt (primär effektvariabel i varje delstudie) mellan
de tre studierna (Figur 2). Man kan därför konkludera att kan-
desartan är effektivt oavsett om patienterna behandlas med
ACE-hämmare eller inte samt oavsett grad av systolisk 
vänsterkammarfunktion. 

Implikationer
Hos patienter med kronisk hjärtsvikt ger resultaten från
CHARM ytterligare möjligheter att minska allvarliga konse-
kvenser i form av död samt sjukhusvård på grund av hjärt-
svikt. Det återstår nu att omsätta resultaten i klinisk praxis och
definiera de patientgrupper som kan komma i åtnjutande av
denna behandlingsmöjlighet.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarna har
erhållit forskningsanslag från AstraZeneca.
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