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❙ ❙ Jag läste med intresse Hans Perssons
och Karl Swedbergs referatet av
CHARM-studierna och den medicinska
kommentaren av Ulf Dahlström i LT
9/2004 (sidorna 764-6 respektive 742-
3). 

Saknar kritisk diskussion
Den gynnsamma effekten avseende
mortalitet och inläggning på sjukhus för
hjärtsvikt av kombinationsbehandling
med ACE-hämmare och angiotensin II-
receptorblockerare kan ha betydelse för
klinisk praxis. Dock anser jag att det i
båda artiklarna saknas en kritisk diskus-
sion av studieresultaten, och inget 
nämns om bieffekter eller risker med
kombinationsbehandlingen. Jag vill
dessutom ifrågasätta om patienterna i
CHARM-Added är representativa för de
patienter med hjärtsvikt som vi möter i
den kliniska vardagen. Ingen av artiklar-
na i LT tar upp denna viktiga fråga. 

Patientdata
Patienterna i CHARM-Added var i ge-
nomsnitt 64 år, och endast 17 procent av
de patienter som fick kombinationsbe-
handlingen var över 75 år. Dessutom var
endast 21 procent av studiepopulationen
kvinnor. De patienter som vårdades för
hjärtsvikt vid min klinik under 2003 var
i genomsnitt 80 år, och 43 procent var
kvinnor. Patienter över 75 år svarade för
en majoritet (77 procent) av alla vård-
tillfällen där hjärtsvikt var en av diagno-
serna. Kvinnor svarade för 46 procent av
alla vårdtillfällen för hjärtsvikt i gruppen
över 75 år. Endast 212 patienter som fick
kombinationsbehandling i CHARM-
Added var över 75 år, och av dessa var
troligtvis färre än 50 kvinnor. 

Om man förutsätter att min klinik är
representativ för åtminstone små och
mellanstora sjukhus i Sverige är resulta-

ten från CHARM-Added tillämpliga en-
dast på en mindre del av de patienter som
vårdas för hjärtsvikt. 

Biverkningar och risker
Inget nämns om biverkningar och risker
med kombinationsbehandlingen i refe-
ratet i LT eller i den medicinska kom-
mentaren trots att detta har klinisk rele-
vans. Nedsatt njurfunktion innebär ökad
risk för biverkningar av behandling med
ACE-hämmare och angiotensinrecep-
torblockerare. Njurens glomerulära filt-
ration avtar med stigande ålder, och man
kan därför inte utan vidare extrapolera
resultaten från CHARM-Added till att
omfatta äldre patienter än studiepopula-
tionens. I den kliniska vardagen finns
dessutom sällan samma möjligheter till
monitorering av allmäntillstånd, elekt-
rolytstatus och njurfunktion som i en lä-
kemedelsprövning. 

I såväl CHARM-Added som andra
studier innebar kombinationsbehandling
med ACE-hämmare och angiotensinre-
ceptorblockerare en ökad incidens av
njurfunktionsförsämring och hyperkale-
mi [1-3]. Fler patienter i CHARM-Ad-
ded med kombinationsbehandling fick
avbryta behandlingen på grund av bi-
verkningar än patienter som behandla-
des med enbart ACE-hämmare (24 pro-
cent jämfört med 18 procent, P=0,0003).
Det hade varit intressant att veta om bi-
verkningarna av kombinationsbehand-
lingen var relaterade till ålder och njur-
funktion. Ett intakt renin–angiotensin-
system har stor betydelse för människo-
kroppens förmåga att klara brist på salt
och vatten samt upprätthålla njurens glo-
merulära filtration vid sjunkande artär-
tryck. 

Det är vanligt att äldre patienter som
behandlas med ACE-hämmare eller an-
giotensinreceptorblockerare vårdas på
grund av allvarlig dehydrering och njur-
funktionsförsämring i samband med 
infektioner med hög feber och/eller
gastroenteriter. Ofta har patienterna
fortsatt medicineringen trots att de haft

svårt att försörja sig med vätska, vilket
förvärrat tillståndet. Kombinationsbe-
handling med ACE-hämmare och angio-
tensinreceptorblockerare innebär en
kraftfullare blockering av renin–angio-
tensinsystemet, vilket ytterligare för-
sämrar kroppens förmåga att klara av
salt- och vätskeförluster. 

Slutsatsen behöver nyanseras
Slutsatsen i LTs medicinska kommen-
tar, »Den kliniska implikationen av
CHARM-Added är att patienter med
symtomatisk hjärtsvikt trots optimal
konventionell behandling kan erhålla yt-
terligare förbättring vid kombina-
tionsbehandling med kandesartan«, be-
höver nyanseras. Kombinationsbehand-
ling med ACE-hämmare och angioten-
sinreceptorblockerare kan eventuellt
(olika resultat i olika studier) vara av
värde för yngre (<70 år) patienter med
svår hjärtsvikt [1-3]. 

De flesta patienter som vårdas för
hjärtsvikt är äldre, har ofta nedsatt njur-
funktion och ökad risk för biverkningar
av kombinationsbehandling jämfört
med de patienter som ingick i CHARM-
Added. 

I väntan på resultaten av studier där
äldre patienter ingår bör de flesta patien-
ter med hjärtsvikt även i fortsättningen
behandlas med enbart en ACE-hämma-
re eller, vid intolerans, en angiotensin-
receptorblockerare i tillägg till övrig
konventionell hjärtsviktsbehandling.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Patienter med hjärtsvikt bör i första
hand behandlas med ACE-hämmare

I väntan på resultaten av studier där äldre patienter ingår bör de fles-
ta patienter med hjärtsvikt även i fortsättningen behandlas med en-
bart en ACE-hämmare eller, vid intolerans, en angiotensinreceptor-
blockerare i tillägg till övrig konventionell hjärtsviktsbehandling. Det
anser Mats Johansson i polemik mot ett par artiklar i Läkartidningen.
Författarna replikerar.

MATS JOHANSSON
med dr, överläkare, medicinkliniken,
Sjukhuset i Varberg
m.johansson@bostream.nu



❙ ❙ Mats Johansson konstaterar att
CHARM-resultaten kan ha betydelse för
klinisk praxis, vilket vi naturligtvis in-
stämmer i. Han saknar dock en kritisk
diskussion om biverkningar av kombi-
nationsbehandling av ACE-hämmare
och angiotensinreceptorblockerare samt
huruvida CHARM populationen är re-
presentativ för sjukhusvårdade patienter
med hjärtsvikt. 

Patienter behandlade med ACE-hämmare
I vår kortfattade översikt av fyra artiklar
i Läkartidningen [1] kunde vi på grund
av utrymmesbrist inte vara tillräckligt
uttömmande vad gäller säkerhetsbe-
skrivningen för CHARM-resultaten [2-
5]. Man behöver naturligtvis studera ori-
ginalpublikationerna. CHARM-patien-
terna var överlag ambulanta patienter
och inte vårdade på sjukhus. Vad gäller
CHARM-Added så var de patienterna
mer symptomatiska än i övriga studier,
med 73 procent i NYHA klass III. Vi
menar därför att dessa patienter är utsat-
ta för en särskilt hög risk och att de redan
sviktade på behandling med ACE-häm-
mare, vilket ju är första behandlingen
vad gäller renin–angiotensinsystem-in-
hiberare. I CHARM-Added har vi dock
visat att förbättrad hämning är gynnsam
och motverkar ytterligare sjukhusvård
samt kardiovaskulär dödlighet.

Anmärkningsvärd brist på monitorering
Såväl i originalartikeln som i Läkartid-
ningen har vi understrukit betydelsen av
att patienterna monitoreras regelbundet
under insättande av dessa kombina-
tionsbehandlingar. Motsvarande riktlin-
jer finns angivna i såväl europeiska kar-

diologföreningens riktlinjer [6] som Lä-
kemedelsverkets riktlinjer i Sverige [7].

Vi finner det därför anmärknings-
värt att Mats Johansson »sällan har sam-
ma möjligheter till monitorering av all-
mäntillstånd och elektrolytstatus och
njurfunktion som vid läkemedelspröv-
ning«. Den rutin vi följde i studien mot-
svarar i allt väsentligt klinisk praxis för
hur monitorering går till vid våra egna
respektive sjukhus vid start av behand-
ling med ACE-hämmare. 

Tycks ha lika bra effekt på äldre
I CHARM-Added förelåg signifikant
fler avbrytanden av behandling i kan-
desartangruppen på grund av hypoten-
sion, kreatininstegring och hyperkalemi
[4]. När behandling med kandesartan
lagts till övrig behandling, inkluderande
ACE-hämmare, fann vi ingen interak-
tion med ålder, och effekterna på patien-
ter över 75 år syntes vara lika bra som
hos övriga patienter. Vi har diskuterat
detta i huvudpublikationen, där detta in-
teraktionstest finns angivet [2]. 

Dessutom kommer behandlingssva-
ret tämligen snabbt, och man finner en
gynnsam effekt på totalmortalitet redan
under det första året [8]. Att mot denna
bakgrund förmena äldre patienter, som
är handikappade av svår hjärtsvikt och
utsatta för stor risk, värdet av en bety-
delsefull behandling menar vi är att ta på
sig ett stort ansvar. Vi instämmer i att yt-
terligare erfarenheter behövs av behand-
ling av multisjuka patienter, men det är
inte detsamma som att avhända dessa
patienter behandling. 

Få kollegor torde idag undanhålla
äldre patienter med hjärtsvikt behand-
lingsförsök med betablockerare eller
ACE-hämmare trots att flertalet studier
också här inkluderade patienter med 10
år lägre medelålder än vad vi ser i vår
svenska vardagssjukvård. 

Istället bör sjukvården organiseras på
ett sådant sätt att erforderlig kompetens
och resurser kan erbjudas när evidens-
baserad medicin visat att behandlingsre-

sultaten kan förbättras för svårt sjuka pa-
tienter. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Författarna har erhållit forsk-
ningsanslag samt arvoden från Astra-
Zeneca, sponsor av CHARM.
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Replik 1:

Stort ansvar förmena äldre patienter 
värdet av en betydelsefull behandling

Att mot bakgrund av de positiva behandlingsresultaten förmena
äldre patienter, som är handikappade av svår hjärtsvikt och utsatta
för stor risk, värdet av en betydelsefull behandling är att ta på sig ett
stort ansvar.

HANS PERSSON
med dr, överläkare, hjärtmedicin, Dan-
deryds Universitetssjukhus
KARL SWEDBERG
professor, hjärt–kärlinstitutionen, medi-
cin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra, Göteborg
karl.swedberg@hjl.gu.se



❙ ❙ Mats Johansson poängterar i sin re-
plik det välkända faktumet att studiepa-
tienter i  stora kontrollerade hjärtsvikts-
studier ofta är betydligt yngre  (medel-
ålder 60–65 år) än hjärtsviktspatienter i
samhället (medelålder 75–80 år) och har
en annan könsfördelning (i studier ofta
70–80 procent män men i samhället ca
50 procent män). Han ifrågasätter följ-
aktligen om man kan extrapolera resul-
taten till att gälla äldre patienter. 

Eftersom det inte finns stora kontrol-
lerade studier på äldre patienter har vi
hittills applicerat våra studieresultat på
alla typer av patienter yngre såväl som
äldre. Detta gäller alla de stora kontrol-
lerade studierna avseende ACE-hämma-
re, betareceptorblockerare, aldosteron-
hämmare och digitalis, och jag kan inte
se att vi kan agera på något annat sätt när
det gäller CHARM-studien. Självfallet
vet alla kliniker att den äldre patienten
ofta har ett flertal komorbiditeter samt
en uttalad polyfarmaci och en fysiolo-
giskt nedsatt njurfunktion, omständig-
heter vilka alla självfallet måste beaktas. 

Besvär av kärlvidgande behandling
Mats Johansson tar upp tillstånd som in-
fektioner och diarreér där man riskerar
dehydrering och ytterligare en försäm-
rad njurfunktion och risk för utveckling
av symtomatisk hypotension. Ett annat
tillstånd där äldre patienter kan få besvär
av kärlvidgande behandling är höga
temperaturer under sommaren (värme-
bölja) som ytterligare förstärker vaso-
dilatationen och ger risk för såväl hypo-
tension som försämrad njurfunktion. 

Ett välkänt faktum är vidare att kärl-
vidgande behandling med t ex ACE-
hämmare eller angiotensin II-receptor-
blockerare medför hos patienter med då-

lig pumpfunktion en försämrad njurge-
nomblödning och därmed en viss njurin-
sufficiens. Denna risk är alltid mer på-
taglig hos äldre patienter där vi redan
från början har en fysiologiskt nedsatt
njurfunktion. 

Nationella riktlinjer
Detta kräver i sin tur att äldre patienter
kanske måste monitoreras oftare avseen-
de njurfunktion och elektrolytstatus.
Detta ingår i basbehandlingen av patien-
ter med hjärtsvikt och följaktligen måste
resurser för detta finnas på alla enheter.
Har man inte dessa basresurser får man
kanske vända sig till dem som har dem.
Enligt de nya nationella riktlinjerna för
hjärtsjukvård är dessa basresurser klas-
sade som högsta prioritet vid handlägg-
ning av patienter med hjärtsvikt tillsam-
mans med basbehandling med konven-
tionella farmaka, vilken i stora studier
visat sig påverka såväl mortalitet som
morbiditet.

Överdriven användning av loopdiuretika
En annan faktor som spelar stor roll i ut-
vecklingen av såväl njurinsufficiens
som elektrolytrubbningar och hypoten-
sion är bruket av onödigt stora doser
loopdiuretika. I många fall kan man ge-
nom minskning av diuretikadoserna sta-
bilisera såväl blodtryck som njurfunk-
tion och elektrolytrubbningar. Den enda
indikation för att använda diuretika hos
patienter med hjärtsvikt är att de visar
tecken på vätskeretention eller utvecklar
detta utan behandling med diuretika. 

Jag vill bestämt hävda att en av de
viktigaste orsakerna till såväl hypoten-
sion, njurinsufficiens och elektrolyt-
rubbningar är ett överdrivet bruk av sto-
ra doser potenta diuretika och detta gäl-
ler i synnerhet våra äldre patienter.

Indikationen för kombinationsbehandling
När det gäller indikationen för kombina-
tionsbehandling med såväl ACE-häm-

mare som angiotensin II-receptorblock-
erare önskar Mats Johansson att jag ny-
anserar mitt uttalande bättre. Vad jag
menar är att om vår hjärtsviktpatient
trots behandling med konventionella
farmaka som titrerats till högsta tolerab-
la dos eller till måldosen använd i de sto-
ra kontrollerade studierna fortfarande
har en refraktär hjärtsvikt så kan kanske
tilläggsbehandling med angiotensin II-
receptorblockerare medföra en ytterli-
gare förbättring. Detta påstående baserar
jag på de data man erhöll i CHARM-
Added-studien med kandesartan och i
Val-HeFT-studien med valsartan. 

Om Mats Johansson vill undanhålla
sin patient denna behandling är det hans
beslut; för min del vill jag ge min patient
(yngre såväl som äldre) – under förut-
sättning att han tål den – den bästa möj-
liga behandlingen för att han ej skall ha
besvär av sin hjärtsvikt.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Replik 2:

Med angiotension II-receptorblockerare 
kan en ytterligare förbättring uppnås

Vad jag menar är att om vår hjärtsviktpatient trots behandling med
konventionella farmaka som titrerats till högsta tolerabla dos eller till
måldosen använd i de stora kontrollerade studierna fortfarande har
en refraktär hjärtsvikt så kan kanske tilläggsbehandling med Angio-
tensin-II-receptorblockerare medföra en ytterligare förbättring. 

ULF DAHLSTRÖM
professor, överläkare, kardiologiska kli-
niken, Universitetssjukhuset Linköping
ulf.dahlstrom@lio.se
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