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NYE MEDIKAMENTER VED 
HJERTESVIKT

Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Hjertesvikt er en hyppig og viktig årsak til 
sykdom og død i den vestlige verden. Den 
årlige insidensen er ca. 1 % hos personer 
over 65 år. Prevalensen i den generelle 
befolkningen er 1 - 3 %, mens de over 75 år 
har en prevalens på mer enn 10 %. Bed-
ret    behandling av hypertensjon og akutt 
hjerteinfarkt har bidratt til å bedre leveutsik-
tene vesentlig de senere år. Samtidig eldes 
befolkningen. Man regner derfor med at 
antallet pasienter med hjertesvikt vil øke 
betydelig i årene som kommer og med-
føre en «hjertesviktepidemi». Halvparten 
av dem som har hjertesvikt, har redus-
ert pumpefunksjon («Heart Failure with 
reduced Ejection Fraction», HFrEF), mens 
pumpefunksjonen hos den andre halvparten 
er bevart («Heart Failure with preserved 
Ejection Fraction», HFpEF). Mens behand-
lingen ved HFrEF er betydelig forbedret med 
medikamenter, implanterbare hjertestartere 
(ICD) og resynkroniseringsterapi (CRT) de 
siste årene, har behandlingen av pasienter 
med HFpEF ikke bedret seg tilsvarende. 
Retningslinjer fra European Society of 
Cardiology (ESC) (1) og American Heart 
Association/American College of Cardiol-
ogy (AHA/ACC) (2) danner grunnlaget for 
dagens behandlingsanbefalinger. Førstelin-
jebehandlingen av hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon er angiotensin-konver-
tase-(ACE-)hemmer eller angiotensin 
II-reseptorblokkere (ARB), betablokkere og 
aldosteronblokkere, mens diuretika, digi-
talis, antikoagulasjon og statiner gis etter 
individuell vurdering. 

I løpet av 2015 er det tilkommet data 
vedrørende flere nye medikamenter som 
vil medvirke til at retningslinjene skrives 
om, og som ganske sikkert vil medvirke til å 
endre dagens praksis. Under beskrives fire 
nye medikamenter.

Angiotensin-reseptor  
-blokker og neprilysin-
hemmer 
Kombinert ACE-hemmer og 
neprilysinhemmer
De første forsøkene med neprilysinhem-
mere ble gjort i kombinasjon med ACE-
hemmere, og de første dyreeksperimentelle 
studiene og prekliniske studier hos mennes-
ker var lovende. En større hjertesviktstudie 
ble derfor påbegynt med omapratilat, et 
molekyl sammensatt av en neprilysinhem-
mer og en ACE-hemmer. Studien ble kalt 
«Comparison of omapatrilat and enalapril 
in patients with chronic heart failure: the 
Omapatrilat versus Enalapril Randomized 
trial of utility in reducing events (OVER-
TURE)» (3). Den viste en ikke-signifikant 
reduksjon av det primære endepunktet (død 
og hospitalisering pga. hjertesvikt) på 6 % 
blant de pasientene som fikk omapatrilat. 
Det var imidlertid flere tilfeller av angioø-
dem i omapratilat-gruppen enn i gruppen 
som fikk ACE-hemmer, slik at studien ble 
stoppet. 

Kombinert ARB og neprilysin-
hemmer
Mekanismen for angioødem ved bruk av 
omapratilat er kompleks, men antas å ha 
sammenheng med opphoping av bradykinin. 
ACE-hemmere hemmer nedbrytning av bra-
dykinin, mens angiotensin-reseptorblokade 
ikke har denne virkningen. Derfor ble det 
utviklet en ny klasse medikamenter som 
kombinerer angiotensin-reseptorblokade og 
neprilysinhemmende virkning, kalt «angio-
tensin reseptor neprilysin inhibitor» (ARNI). 
Tanken er at denne kombinasjonen skal 
motvirke de ugunstige effekter av angioten-
sin II samtidig som de gunstige effektene 
av natriuretiske- og andre peptider blir 
stimulert (figur).
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I PARADIGM-studien (4) ble mer 
enn 8000 pasienter med systolisk hjertes-
vikt og NYHA-klasse II-III randomisert til 
medikamentet sacubitril-valsartan (se figur) 
eller ACE-hemmeren enalapril, som har vist 
gunstig effekt i mange store hjertesvikt-
studier. Studien viste en 20 % reduksjon av 
det kombinerte primære endepunktet som 
var kardiovaskulær dødelighet eller syke-
husinnleggelser for forverret hjertesvikt. 
Videre reduserte sacubitril-valsartan total 
dødelighet med 16 %, antall akuttbesøk på 
legevakt med 34 %, antall hospitaliseringer 
for forverret hjertesvikt med 21 %, antall 
innleggelser i overvåkingsavdelinger med 
18 %, behov for inotrope medikamenter 
med 31 % og antall implantasjoner av ICD 
og CRT med 22 %. I tillegg bedret sacu-
bitril-valsartan funksjonell status uttrykt 
ved NYHA-klasse. Bivirkningsprofilen var 
gunstig med mindre utvikling av nyresvikt 
og færre tilfeller av hyperkalemi enn i enal-
april-gruppen. Dette er første «gjennom-
brudd» med tanke på medikamentell behan-
dling av HFrEF på 15 år, og medikamentet 
vil sannsynligvis få en fremtredende plass 
etter at det kom på markedet i begynnelsen 
av 2016. Dersom de gode resultatene fra 

PARADIGM holder stikk, har medikamentet 
potensiale for på sikt å erstatte ACE-hem-
mer/ARB ved HFrEF. 

Praktisk bruk av sacubitril-valsartan 
(Entresto®)
Indikasjon 
Pasienter med HFrEF i NYHA klasse II-IV og 
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) 
under 40 %.

Hos hvilke pasienter bør man skifte?
 y Pasient med nyoppdaget hjertesvikt. Her 

starter man rett på sacubitril-valsartan 
og går ikke veien via ACE-hemmer/ARB 
(det er mulig SLV vil kreve manglende 
effekt av ACE-hemmer/ARB)

 y Pasienter med kjent hjertesvikt som 
bruker ACE-hemmer/ARB som blir verre 
(økende NYHA-klasse, fallende ejek-
sjonsfraksjon, økende konsentrasjon av 
natriuretiske peptider)

 y Pasienter med kjent hjertesvikt som bru-
ker ACE-hemmer /ARB og som innlegges 
for akutt hjertesvikt

Figur 1 viser effekten av sacubitril-valsartan (LCZ 696). Valsartan blokkerer angiotensin II-reseptoren, 
og dermed motvirkes de ugunstige effektene av dette hormonet, som inkluderer vasokonstriksjon, vann- 
og saltretensjon samt utvikling av fibrose/hypertrofi. Samtidig hemmes enzymet neprilysin, slik at en 
rekke andre hormoner (natriuretiske peptider etc.) ikke nedbrytes som tidligere og «gunstige» effekter 
fremmes. 
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 y Alle med kjent hjertesvikt, NYHA klasse 
II - IV og EF < 40 %

Selv om resultatene av studien tyder på 
at man oppnår en klinisk relevant effekt 
av å bytte til dette medikamentet, vil nok 
den praktiske innføringen variere. Noen vil 
hevde at ideelle pasienter for oppstart med 
medikamentet vil være dem med nyopp-
daget HFrEF eller dem som blir verre under 
pågående behandling med ACE-hemmer/
ARB. Andre, derimot, vil hevde at man bør 
skifte så snart som mulig fordi hjertesvikt er 
en kronisk, progredierende sykdom. Dette 
understøttes av data fra PARADIGM-stud-
ien, der forekomsten av død og hjertesvikt-
relaterte hendelser var høy, også blant 
pasienter i NYHA klasse II. I tillegg hadde 
pasientene høy NT-proBNP og troponin 
under pågående behandling, som indikerer 
pågående myokardskade. 

Praktisk skifte/oppstart 
Se tabell 1.

Opptrapping
Etter at man har seponert ACE-hemmer 
eller ARB starter man med sacubitril-valsar-
tan i henhold til tabell over. Deretter dobles 
dosen hver andre uke opp mot anbefalt 
vedlikeholdsdose på (200 (97/103) mg × 
2). Noen vil si at man kan trappe raskere 

opp, men behandlingen er livslang, og man 
taper ikke mye på en slik tilnærming. 

Dersom det utvikles bivirkninger 
som skyldes sacubitril-valsartan, velger man 
en lavere dose som vedlikeholdsdose.

Kontroll
Noter ned blodtrykk, hjertefrekvens, kreat-
inin og kalium før oppstart. Det er rimelig 
med kontroll av klinisk status, kreatinin 
og elektrolytter etter ca. 2 uker, etter hver 
doseopptrapping og når stabil vedlikeholds-
dose er nådd. Kontroll av klinisk status, 
kreatinin og kalium er indisert hver 3 - 6 
måned, avhengig av klinisk status, resten av 
livet.

Praktiske tips
Sacubitril-valsartan kan som ACE-hemmere 
og ARB redusere nyrefunksjonen, men i 
PARDIGM-studien var det færre tilfelle med 
kreatinin- og kaliumstigning med sacubitril-
valsartan enn med enalapril. En viss stigning 
i kreatinin er vanlig, men innebærer ikke 
forverret prognose. Sacubitril-valsartan 
kan initieres når kreatinin er mindre enn 
ca. 200 µmol/l. Pasienter med høyere 
kreatinin og pasienter som får stigning til 
over 200 µmol/l under behandlingen, bør 
vurderes av spesialist. Etter oppstart av 
behandling kommer den kraftigste stignin-
gen av kreatinin gjerne i løpet av de første 

Tabell 1. Oppstartsdose

Bruk av ACE-hem-
mer/ ARB

Dose pr dag Intervall før 
sacubitril-valsartan

Startdose sacu-
bitril-valsartan *

ACE-hemmer Lav: Enalapril ≤ 10 mg
Lisinopril ≤ 10 mg
Ramipril ≤ 5 mg
Kaptopril ≤ 25 mg

Seponer ACE-hem-
mer og start sacu-
bitril-valsartan etter 
36 timer

50 mg × 2

Høy: Enalapril >10 mg
Lisinopril >10 mg
Ramipril >5 mg 
Kaptopril > 25 mg

Seponer ACE-hem-
mer og start sacu-
bitril-valsartan etter 
36 timer

100 mg × 2

ARB Lav: Losartan ≤ 50 
mg
Candesartan ≤ 16 mg
Valsartan ≤ 160mg

Seponer ARB og 
start sacubitril-val-
sartan direkte

50 mg × 2

Høy: Losartan >50 
mg
Candesartan > 16 mg
Valsartan > 160mg

Seponer ARB og 
start sacubitril-val-
sartan direkte

100 mg × 2

Bruker ikke ACE- 
hemmer eller ARB 

Start direkte 50 mg × 2

*Entresto® 50 mg tilsvarer hhv. 24 mg/26 mg av sacubitril-valsartan, og 100 mg tilsvarer  
49 mg/51 mg av sacubitril-valsartan. 
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2 – 3 ukene. Pasientene (spesielt dem med 
forhøyet kreatinin i utgangspunktet) bør 
kontrolleres 1 – 2 ganger i løpet av denne 
tiden. Senere bør kreatinin kontrolleres etter 
doseendringer både av sacubitril-valsartan 
og diuretika. Kreatininstigningen er som 
oftest reversibel ved redusering/seponering 
av medikamentet.

Hos pasienter som får behandling 
med diuretika, kan det være gunstig å 
redusere dosen eller hoppe over dette 
medikamentet et par dager før man starter 
behandling med sacubitril-valsartan, noe 
som kan redusere tendensen til symptom-
givende hypotensjon.

Sacubitril-valsartan kan gi hyperka-
lemi på samme måte som ACE-hemmere 
og ARB. Opptitrering av dosen kan fortsette 
ved serum-kalium < 5 mmol/l. Ved verd-
ier mellom 5,0 og 5,4 mmol/l bør dosen 
holdes uendret. Dosen bør reduseres med 
50 % ved serum-kalium 5,5 - 5,9 mmol/l, 
og sacubitril-valsartan bør seponeres ved 
serum-kalium ≥ 6,0 mmol/l.

Under behandling med sacubi-
tril-valsartan øker serumkonsentrasjonen 
av en rekke peptider, deriblant natriure-
tiske peptider. Dermed øker nivået av BNP 
(hvilket er ønskelig), og dette peptidet 
vil ikke lenger reflektere underliggende 
sykdom. Derimot påvirkes ikke nedbryting 
av NT-proBNP, som fremdeles kan være en 
godt egnet biomarkør hos disse pasientene. 

Empagliflozin ved diabetes 
mellitus type 2
Risiko for både mikro- og makrovaskulære 
komplikasjoner er forhøyet hos pasien-
ter med diabetes mellitus (DM) type 2. 
Hjerte- og karsykdommer kommer tidligere, 
er mer uttalt og forkommer like ofte hos 
kvinner som hos menn. Mortaliteten av 
hjerte-karsykdommer er 2 - 3 ganger høyere 
enn i normalbefolkningen (5,6). Sykdoms-
byrden er derfor betydelig både på sam-
funnsnivå og for den enkelte pasient. Det 
har vært et uttalt mål å bedre livskvalitet 
og leveutsikter i denne gruppen. Ettersom 
blodsukkernivået er en utvilsom faktor 
for disposisjon og utvikling av hjerte- og 
karkomplikasjoner, har reduksjon av blod-
sukkeret vært et primært mål i behandling. 
Det har vært utført en rekke store studier 

som har sammenlignet intensiv blodsuk-
kerkontroll med «standard» behandling 
(tabell 2). Selv om mikrovaskulære komp-
likasjoner har blitt redusert i flere av disse 
studiene, har man samlet sett ikke sett 
effekt av blodsukkerreduksjon på kardiova-
skulær eller total mortalitet, hjertesvikt eller 
slag, mens noen studier viser en effekt på 
ikke-fatale hjerteinfarkt/akutt koronarsyn-
drom. ACCORD-studien (7), som hadde 
det mest ambisiøse målet med tanke på 
sukkerreduksjon (HbA1c < 6,0 %), viste 
endog en økning av kardiovaskulær død i 
gruppen med intensiv blodsukkerkontroll 
etter 3,7 års oppfølging så vel som etter 5 
år (ACCORD-ON) (8). Dette er i kontrast til 
nøytral effekt på mortalitet både ved kort- 
og langtidsoppfølging i ADVANCE (9) eller 
i VADT (10). Derimot så man i UKPDS (11) 
som inkluderte pasienter med ny diagnos-
tisert type 2 DM en signifikant reduksjon i 
mortalitet blant 342 pasienter randomis-
ert til metformin i så vel primæranalysen 
som i langtidsoppfølgingen (tross liten 
effekt på HbA1c), mens man hos pasienter 
randomisert til intensiv glukosebehandling 
med sulfonylurea/insulin ikke så mor-
talitetsgevinster ved primæranalysen, kun i 
langtidsoppfølgingen.

På bakgrunn av blant annet disse 
studiene, samt den multifaktorielle STE-
NO-2-studien, anbefales det nå en bredt 
anlagt behandling med røykestopp, 
blodtrykkskontroll, vektreduksjon, fysisk 
aktivitet, statiner og acetylsalisylsyre hos 
pasienter med type 2 DM. Videre, på bak-
grunn av spesifikke legemiddelkontroverser 
(for eksempel vedrørende glitazoner), 
har amerikanske så vel som europeiske 
legemiddelmyndigheter nå satt krav til å 
dokumentere effekten av nye blodsukkerre-
duserende medikamenter på sikkerhet og 
på kardiovaskulære komplikasjoner. De siste 
årene har det kommet en rekke publika-
sjoner over effekten av ulike medikamenter 
(tabell 3)

Førstevalgsmedikament ved DM 
type II har vært metformin, som i UKPDS 
hadde effekt på kardiovaskulære endepunk-
ter. Dokumentasjon er imidlertid ikke 
overbevisende basert på studiedesign og 
studiens størrelse (342 pasienter), og flere 
mindre randomiserte studier og metaanal-
yser har satt spørsmål ved robustheten. De 
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Tabell 2. Effekt av intensiv vs. konvensjonell blodsukkerreduserende behandling av pasienter med 
diabetes mellitus type II i randomiserte studier

Studie ACCORD ADVANCE VADT UKPDS 
n 10251 11140 1791 3867
Alder (år) 62 66 60 63
Kjønn (% menn) 62 42 97 60
Varighet 
type 2 DM 
(gjennomsnitt)

10 8 11,5 Nyoppdaget

Koronrsykdom i 
sykehistorie (%)

35 32 40 Ingen

BMI (kg/m2) 32 28 31 29
HbA1c (%) ved 
oppstart

8,1 7.5 9.4 7,9

Protokoll for 
reduksjon av 
blodsukker

Multiple 
medika-
menter

Gliclazide+-
multiple 
medika-
menter

Multiple 
medikamenter 

Sulfonyulurea eller insulin, 
eller metformin + multiple 
medikamenter

Varighet oppføl-
ging (år)

3,5 5 5,6 8,8

Oppnådd HbA1c 
(%)

6,4 vs. 7,5 6,5 vs. 7,3 6,9 vs. 8,4 7.0 vs. 7.9 (UKPDS 33 - initialt)
UKPDSv34 metformin hadde 
andre måloppnåelser
8,0 vs. 8,1 % (oppfølging)

Statiner ved slutt 
(%)

88 vs. 88 46 vs. 48 85 vs. 83 Ikke oppgitt (ingen ved 
studiestart)

Vektendring (kg) 3,5 vs. 0,4 -0,1 vs. -1,0 7,8 vs 3,4 1,0 vs -1,0
Primært 
endepunkt

Ikke fatalt 
MI, ikke 
fatalt slag, 
CV død

Ikke fatalt 
MI, ikke 
fatalt slag, 
CV død

Ikke fatalt MI, ikke 
fatalt slag, CV 
død, hospitaliser-
ing for hjertesvikt, 
revaskularisering

Alle DM-relaterte endepunkter

HR primært 
utkomme

0,90 
(0,78-1,04)

 0,94 
(0,84-1,06)

0,88 (0,74-1,05) Sulfonylurea: 0,91 (0,83-0,99)
Metformin: 0,79      
(0,66-0,95)

HR 
total-mortalitet

1,22 
(1,01-1,46)

0,93 
(0,83-1,06)

1,07 (0,81-1,42) 0,87 (0,79-0,96)
0,73 (0,59-89)

HR kardiova-
skulær mortalitet

1,35(1,04-
1,76)

0,88 
(0,74-1,04)

1,25 (KI ikke funnet)

siste årene har effekten av andre blodsuk-
kerregulerende medikamenter vært testet, 
men bortsett fra sodium glucose cotrans-
porter-2- (SGLT-2-) hemmeren empagli-
flozin har ingen kunne vise signifikante 
effekt på kardiovaskulære endepunkter.

Empagliflozin hemmer reopptak 
av glukose i proksimale nyretubuli og 
fremmer dermed glukoseutskillelse og 
redusert glukosekonsentrasjon i blodet 
uavhengig av insulineffekter. I tillegg til 
blodsukkerreduksjonen ses «pleiotrope» 
effekter som reduksjon i blodtrykk (4-6/1-2 
mm Hg), vektreduksjon (2-3 kg), redusert 
mengde visceralt fett, bedret endotelfunk-

sjon, redusert oksidativt stress, redusert 
aktivitet av det sympatiske nervesystem, 
bedret insulinsensitivitet og redusert nivå 
av urinsyre, mens LDL- og HDL-kolesterol 
øker moderat (uendret ratio). I EMPA-REG 
OUTCOME-studien (21) ble 7020 pasienter 
med type II DM, BMI < 45 kg/m2, eGFR > 
30 ml/min, med etablert kardiovaskulær 
sykdom og HbA1c 7,0 - 10,0 % randomisert 
til behandling med empagliflozin 10 mg eller 
25 mg eller placebo. 

Behandling med empagliflozin ga 
en signifikant, men moderat reduksjon 
av blodsukkeret (forskjell i HbA1c i de 
to dosegruppene (10 mg og 25 mg) var 
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Tabell 3. Effekt av ulike blodsukkerreduserende medikamenter på kardiovaskulære endepunkter i 
randomiserte kontrollerte studier

Studie, år publisert Medikament Antall Primært endepunkt Effekt
Studier som sammenlikner intensiv vs. konvensjonell blodsukker senkning
METFORMIN
UKPDS-34 (12) Metformin 341 DM-relatert endepunkter, 

totaldød, DM-relatert 
død

DM-endepunkt ↓ 32 %.
DM-død ↓ 42 %.
Total død ↓ 36 %. 

INSULIN og/eller SULFONYLUREA
UKPDS-33 (13) (insu-
lin eller sulfonylurea)

Insulin eller 
sulfonylurea

3867 DM-relatet endepunkter Nøytral effekt på kardiova-
skulære endepunkter

ORIGIN (14) 
(glargine) 

Glargin 
(Insulin)

12537 Kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt MI, ikke-fatalt 
slag

HR 1,02(0,94-1,11)

Studier som undersøker effekter av blodsukkersenkende midler på kliniske hendelser
GLITAZONER
PROactive (15) Pioglitazon 5238 Totaldød, ikke-fatalt MI, 

slag, hospitalisering for 
ustabil angina pectoris, 
perifer karsykdom

Primært endepunkt ↓ 10 
% (HR 0,90 (0,80-1,02). 
Død ↓ 4% (HR 0,96 
(0-78-1,18).

RECORD (15) Rosiglitazon 4447 Kardiovaskulær hospital-
isering eller død 

Primært endepunkt ↑8 %, 
HR 1,08 (0,89-1,31).
Kardiovaskulær død, MI, 
slag, HR 0,95 (0,78-1,17).

DPP-4-HEMMERE
SAVOR-TIMI53 (17) Saxagliptin 16492 Kardiovaskulær død, 

ikke-fatalt MI, ikke-fatalt 
slag

Nøytalt kardiovaskulært 
endepunkt, 
HR 1,0 (0,89-1,12).
Hjertesvikthospitaliser-
ing↑27%

EXAMINE (18) Alogliptin 5380 Kardiovaskulær død, ikke 
fatalt MI, ikke fatalt slag

Nøytalt kardiovaskulært 
endepunkt
HR 0,96 (

TECOS19, Sitagliptin 14671 Kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt MI, ikke-fatalt 
slag, hospitalisering for 
ustabil angina pectoris

Nøytalt kardiovaskulært 
endepunkt,
HR 0,98 (0,89-1,08)

GLP-1-RECEPTOR-AGONISTER
ELIXA (20), 2015 Lixisenatid 6068 Kardiovaskulær død, 

ikke-fatalt MI, ikke-fatalt 
slag, hospitalisering for 
ustabil angina pectoris

Nøytalt kardiovaskulært 
endepunkt,
HR 1,02 (0,89-1,17)

SGLT-2-INHIBITORER
EMPA-REG outcome 
(21), 2015

Empagliflozin 7020 Kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt MI eller slag 

Primært endepunkt ↓14 
%, kardiovaskulær død ↓ 
38 %, hjertesvikthospital-
isering ↓ 35 %.

henholdsvis -0,54 og -0,60 % etter 12 uker 
samt -0,42 og -0,47 % etter 94 uker). Etter 
en median observasjonstid på 3,1 år ble 
det primære endepunktet, et kompositt av 
kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt 
og ikke fatalt slag, observert hos 10,5 % av 
pasientene behandlet med empagliflozin 
(begge dosegrupper slått sammen) og hos 

12,1 % behandlet med placebo; en reduks-
jon på 14 % (HR 0,86; 95 % KI 0,74 - 0,99; 
p = 0,04). Mens andel med hjerteinfarkt 
og slag ikke var signifikant forskjellig ble 
kardiovaskulær dødelighet redusert med 
38 % (HR 0,6; 95 % KI 0,49 - 0,77; p < 
0,001), totaldød redusert med 32 % (HR 
0,68; 95 % KI 0,57 - 0,82; p < 0,001). Antall 
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hospitaliseringer gikk også ned: totalt antall 
hospitaliseringer med 11 % (HR 0,89; 95 % 
KI 0,82 - 0,96) % og antall hospitaliseringer 
for hjertesvikt med 35 % (HR 0,65; 95 % 
KI 0,50 - 0,85). Medikamentet var generelt 
godt tolerert med likt antall bivirkninger 
som placebo med unntak av antall genitale 
infeksjoner (6,5 % ved empagliflozin 10 mg, 
6,3 % ved empagliflozin 25 mg vs. 1,8 % 
placebo) (21).

EMPA-REG OUTCOME-studien er 
således første studie som viser overbev-
isende effekt av et blodsukkerreduserende 
medikament. Den blodsukkerreduserende 
effekt av empagliflozin er moderat, og 
effekten på kardiovaskulær sykdom har 
sannsynligvis også sammenheng med effekt 
på andre metabolske og kardiovaskulære 
risikofaktorer. Hvorvidt andre SGLT-2-hem-
mere har tilsvarende effekt eller hvorvidt 
effekten er knyttet til empagliflozin, vil bli 
avklart i fremtidige studier. Imidlertid er 
effekten så markant at det er forventet at 
retningslinjer for behandling av DM type II 
vil endres. 

Praktisk: Pasienter med DM type II 
og påvist kardiovaskulær sykdom settes på 
empagliflozin (Jardiance®) 10 mg × 1. Siden 
medikamentet har en unik virkningsme-
kanisme og ikke interferer med insulin, kan 
det kombineres med andre antidiabetika 
eller insulin. Hvorvidt empagliflozin gis i 
tillegg til andre blodsukkerreduserende 
medikamenter, eller hvorvidt disse sepo-
neres, avgjøres på individuell basis.

Behandling av jernmangel 
ved kronisk hjertesvikt 
Jernmangel er svært vanlig og forekom-
mer med og uten samtidig forekommende 
anemi. Hos hjertesviktpasienter vil forekom-
sten av anemi, definert av WHO som hemo-
globin < 12 g/dl hos kvinner og < 13 g/dl hos 
menn, varierer med alvorlighetsgraden av 
underliggende sykdom. I en metaanalyse 
hadde 37 % anemi (22), og i Norsk hjertes-
viktregister er prevalensen 24 % (23). 
Anemi er assosiert med betydelig økning av 
mortalitet, økt antall innleggelse i sykehus, 
redusert funksjonell kapasitet og redusert 
livskvalitet (24). Årsakene til utvikling av 
anemi er, foruten jernmangel, mange og 
inkluderer nyresvikt, hemodilusjon, kronisk 

inflammasjon, visse medikamenter som 
ACE-hemmere og ARB samt toksisk effekt 
på benmarg. 

Den oppgitte forekomsten av jern-
mangel hos hjertesviktpasienter varierer 
og er avhengig av graden av hjertesvikt i 
tillegg til at analysemetode som brukes 
varierer. I en undersøkelse hadde 73 % av 
37 pasienter med dekompensert hjertesvikt 
jernmangel vurdert ved benmargsaspirasjon 
(25), mens senere studier hovedsakelig 
har basert seg på vurdering av parame-
tere i blod. E. A. Jankowska og kolleger 
fant en forekomst av jernmangel, definert 
som serum-ferritinnivå < 100 µg/l eller 
serum-ferritin 100 - 300 µg/l kombinert 
med transferrinmetning på < 20 %, hos 
37 % i en populasjon bestående av 546 
pasienter med kronisk, systolisk hjertesvikt 
(26). Forekomsten var 57 % ved samtidig 
påvist anemi og 32 % hos dem uten sam-
tidig anemi. Dette betyr at en stor andel av 
hjertesviktpasienter med jernmangel har 
normale hemoglobinnivåer. 

Betydning av jernmangel
Jern har en nøkkelrolle i erytropoiesen, men 
har også betydning for en rekke andre funk-
sjoner (tabell 4). 

Tabell 4. Jerns fysiologiske betydning

 y Erytropoiese
 y Oksygentransport (del av hemoglobin)
 y Oksygenlagring (del av myoglobin)
 y Hjerte- og muskelmetabolisme
 y Syntese og degradering av proteiner, 

lipider og nukleinsyre
 y Mitokondriefunksjon

Konsekvensene av jernmangel kan således 
være mange, og jernmangel er assosiert 
med redusert funksjonell kapasitet og 
maksimalt oksygenopptak, redusert 
livskvalitet, angst og depresjon, økt antall 
sykehusinnleggelser og øket mortalitet (26). 
Dokumentasjon av effekten av jernmangel 
på myokard kommer vesentlig fra dyreeks-
perimentelle modeller der man ser tegn på 
venstre ventrikkel-hypertrofi og -dilatasjon, 
endret sammensetning av ekstracellulær 
matriks, redusert mitokondriefunksjon og 
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redusert kontraktilitet (24). Redusert jern-
innhold vil gjennom innvirkning på oksygen-
transport og vevenes oksidative kapasitet 
ha direkte innflytelse på funksjonskapasitet 
og maksimalt oksygenopptak. 

Diagnose og klassifisering
Jernmangel kan være absolutt eller 
funksjonell 
Absolutt jernmangel reflekterer redus-
erte jernlagre. Jern lagres i ferritin i lever 
(hepatocytter), benmarg (sideroblaster 
og det retikuloendoteliale system) og milt. 
Årsakene kan være redusert inntak, redus-
ert absorbsjon eller transport eller økt tap 
(blødninger). 

Relativ jernmangel reflekter inadekvat 
jerntilførsel med tanke å møte kroppens 
behov tross normale eller adekvate jernla-
gre. Hovedårsaken til dette er sannsynligvis 
en pro-inflammatorisk tilstand med øket 
produksjon av hepcidin som synes å være 
et nøkkelenzym i regulering av jernmetab-
olismen. Økte nivåer av hepcidin medfører 
redusert opptak av jern fra tarmen og 
redistribusjon av jern fra sirkulasjon til det 
retikuloendoteliale system med medføl-
gende redusert tilgjengelighet av jern for 
andre organer. 

Gullstandard for evaluering av 
jernlagre er benmargsaspirasjon, men dette 
er en invasiv og omfattende metode som til 
klinisk bruk er erstattet av ulike biomarkører. 

To av de mest brukte parameterne er 
ferritin og transferrinmetning. Sirkulerende 
ferritin er en surrogatmarkør for jernlagre, 
mens sirkulerende jern bundet til transfer-
rin reflekterer jern tilgjengelig for vevene. 
Imidlertid anbefales det ikke å bruke verken 
serum-jern eller -transferrin alene i diag-
nostikk av jernmangel. I stedet anbefales 
måling av transferrinmetning (TSAT), dvs 
mengden transferrin som har bundet jern 
(forholdet mellom serum-jern og «total iron 
binding capacity» [TIBC]). Ettersom ferritin 

er et akutt fase-protein og ferritinnivået 
endres ved kronisk sykdom, har man nå i 
mange studier brukt definisjonen i tabell 5 
for å diagnostisere jernmangel.

En annen markør som synes rimelig 
robust, er løselig transferrinreseptor. Trans-
ferrinreseptorer finnes på de fleste celler og 
er hovedansvarlig for transport av jern inn i 
cellene. Ved jernmangel oppgraderes antall 
reseptorer, som gjenspeiles i en økning i 
nivåene av løselig reseptor. Imidlertid er 
denne markøren hittil for dårlig validert til 
å brukes rutinemessig i diagnostikken av 
jernmangel.

Behandling av jernmangel ved 
hjertesvikt
Effekten av jernbehandling ved hjertes-
vikt har hittil blitt testet i noen små, åpne 
kontrollerte studier og i 3 mindre, randomis-
erte, dobbelt-blinde studier. 

Tobili et al (27) testet effekten av 
200 mg jern gitt i.v. hver uke i 5 uker i en 
randomisert kontrollert studie blant 40 
pasienter med stabil hjertesvikt, ejeksjons-
fraksjon < 35 %, NYHA-funksjonsklasse 
II - IV og kreatin-clearance over 90 ml/
min. Etter 6 måneder fant de en signifikant 
bedring av arbeidskapasitet, livskvalitet og 
NYHA-klasse ved jerntilskudd sammenlig-
net placebo. 

 I FAIR-HF-studien (28) ble 459 
pasienter med hjertesvikt, påvist jernman-
gel (kfr. tabell 4), hemoglobin 9,5-13,5 g/dl, 
NYHA-funksjonsklasse II-III og ejeksjons-
fraksjon < 40-45 % randomisert (2:1) til 
200 mg jernkarboksymaltose intravenøst én 
gang ukentlig inntil jernlagrene var normale 
og deretter 200 mg i.v. hver fjerde uke, eller 
placebo (saltvann). Etter 2 uker var det en 
signifikant bedre effekt av jern enn placebo 
på det primære endepunktet, som var 
selvrapportert global helse (50 % vs. 28 % 
oppga betydelig eller moderat bedring) og 
NYHA-funksjonsklasse (47 % vs. 30 % var 
i klasse I og II). Jerntilførsel medførte også 

Tabell 5. Diagnose av absolutt og kronisk jernmangel hos friske vs. kronisk syke basert på 
sirkulerende biomarkører

Normale Kronisk sykdom Kronisk sykdom
Absolutt jernmangel Absolutt jernmangel Funksjonell jernmangel

Ferritin < 30 µg/l < 100 µg/l 100-300 µg/l
Transferrinmetning (TSAT) < 20 %
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signifikant bedring av 6 minutters gangtest 
og livskvalitet (EQ-5D og KCCQ).

I CONFIRM-HF-studien (29) ble 
304 pasienter med hjertesvikt, NYHA-
klasse II - III, EF < 45 %, øket nivå av BNP/
NT-proBNP og påvist jernmangel (tilsvar-
ende tabell 4), randomisert til intravenøs 
jernkarboksymaltose gitt som bolusdoser 
à 500-1000 mg ved oppstart og eventuelt 
også senere avhengig av jernstatus, eller 
placebo (0,9 % NaCl). Oppfølgingstiden var 
52 uker. Det primære endepunktet, 6 minut-
ters gangdistanse etter 24 uker, økte med 18 
meter i gruppen som fikk jern og sank med 
16 meter hos pasienter som fikk placebo, 
en statisk signifikant forskjell på 33 meter. I 
tillegg så man en bedring av tretthetsscore, 
NYHA-klasse, livskvalitet og totalopplevelse 
av helse. Jernbehandling medførte også en 
reduksjon av antall sykehusinnleggelser for 
kardiovaskulær sykdom (HR 0.63 (95 % KI 
0,43-1,13) og for forverret hjertesvikt (HR 
0.39 (95 % KI 0,19 - 0,82). 

Samlet sett viser disse studiene at 
intravenøs jerntilførsel hos pasienter med 
systolisk hjertesvikt og påvist jernmangel 
kan ha en klinisk relevant effekt på funksjo-
nell status, livskvalitet og NYHA-klasse. I 
tillegg later det til å være en effekt på antall 
sykehusinnleggelser for hjertesvikt, mens 
effekten på dødelighet ikke er undersøkt. 
Verken europeiske eller amerikanske ret-
ningslinjer har hittil tatt jernbehandling inn 
i sine anbefalinger, men det er grunn til å 
tro at disse retningslinjene blir endret etter 
publikasjon av CONFIRM-HF-studien. Kor-
reksjon av påvist jernmangel bør derfor vur-
deres hos fortsatt symptomatiske pasienter 
med HFrEF. Langtidseffekten av jernbehand-
ling, og effekten ved HFpEF er ukjent. 

Praktisk
Hos ellers friske pasienter korrigeres 
jernmangel normalt peroralt, men absorb-
sjonen er redusert ved kroniske sykdom-
mer. I tillegg krever ofte peroral jerntilførsel 
langvarig behandling og er ofte forbundet 
med bivirkninger fra mage- og tarm og 
redusert etterlevelse. Intravenøs jerntilførsel 
fremstår derfor som mer attraktivt og er det 
som er benyttet i ovennevnte studier. Det 
foreligger hittil få sammenligninger mellom 
de to administrasjonsmåtene, men studier 
er underveis for nærmere avklaring. 

 y Doseringsregime for ferrioksymaltose, 
som ble brukt i studiene nevnt over, kan 
være:

 ◦ Startdose ved hemoglobin < 14,0 g/
dl: 1000 mg gis intravenøst over 15 
minutter

 ◦ Start dose ved hemoglobin 14,0 - 15,0 
g/dl: 500 mg gis intravenøst over 6 
minutter

 ◦ Vedlikehold: Behovet for ny jerninfus-
jon bestemmes ved oppfølging (etter 
3 - 12 måneder). Gi ny dose ved fortsatt 
jernmangel (ferritin < 100 ng/ml eller 
ferritin 100-300 ng/ml + TSAT < 20 %)

 y Antatt kumulativ dose basert på hemo-
globin og kroppsvekt: 

 ◦ Hemoglobin < 10 g/dl: 1500 mg ved 
vekt 35 – 70 kg, 2000 mg ved vekt > 
70 kg

 ◦ Hemoglobin > 10 g/dl: 1000 mg ved 
vekt 35 – 70 kg, 1500 mg ved vekt > 
70 kg

Ivabradin ved hjertesvikt
Ivabradin er et medikament som hem-
mer If-kanalen i sinusknuten og reduserer 
hjertefrekvensen. Det har ingen kjente andre 
farmakologiske effekter enn innvirkning på 
If-kanaler i hjerte og kar, og i motsetning til 
betablokkere har det ingen innvirkning på 
hjertets kontraktilitet eller intraventrikulær 
ledning. 

Dokumentasjon
I en randomisert, dobbel-blind, placebokon-
trollert studie, «Systolic heart failure treat-
ment with the If inhibitior ivabradine trial» 
(SHIFT) (30), ble pasienter med symptom-
atisk hjertesvikt, ejeksjonsfraksjon < 35 %, 
sinusrytme med hjertefrekvens > 70 slag/
min og som hadde vært hospitalisert for 
hjertesvikt de siste 12 måneder randomisert 
til ivabradin titrert opp til en maksimal dose 
på 7,5 mg × 2 eller placebo. Det primære 
endepunktet var et sammenslått endepunkt 
av kardiovaskulær død eller sykehusinnleg-
gelse for hjertesvikt. Totalt 6558 pasien-
ter (3268 ivabradin, 3290 placebo) med 
gjennomsnittsalder 60,5 år, 24 % kvinner, 
gjennomsnittlig ejeksjonsfraksjon 29 %, 
75 % koronarsykdom og gjennomsnittlig 
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hjertefrekvens 80 slag/min ble inkluder. 
99 % av pasientene brukte betablokker, 
92 % ACE-hemmere/ARB og 60 % aldoste-
ronantagonist. I gruppen som fikk ivabradin 
var det som forventet et fall i hjertefrekvens 
med ca. 10 slag/min etter 12 uker og 8 slag/
min ved avslutning etter 22,9 måneder. Det 
ble observert en reduksjon av det primære 
endepunkt på 18 % med ivabradin vs. 
placebo (HR 0,83, 95 % KI 0,75-0,90, p < 
0,0001). Endepunktet ble hovedsakelig dre-
vet av redusert antall sykehusinnleggelser 
for hjertesvikt; 16 % i ivabradingruppen vs. 
21 % i placebogruppen (HR 0,74; 95 % KI 
0,58-0,94, p < 0,04), mens kardiovaskulær 
død ikke var signifikant forskjellig, 14 % i 
ivabradingruppen vs. 15 % i placeboplacebo 
(HR 0,91, 95 % KI 0,80-1.03, p < 0,092). 
Det var også en bedring av venstre ven-
trikkel-funksjon og bedret livskvalitet etter 
behandling med ivabradin. Medikamentet 
var godt tolerert med færre bivirkninger 
enn ved placebo, bortsett fra symptomatisk 
bradykardi (5 % vs. 1 %) og lette synsfor-
styrrelser (3 % vs. 1 %). 

Studien støtter opp om adekvat 
reduksjon av hjertefrekvens som en målset-
ting hos pasienter med hjertesvikt. I denne 
studien var det en signifikant interaksjon 
med hjertefrekvens, og det var kun gruppen 
med hjertefrekvens over medianen (77 
slag/min) som tilsynelatende hadde nytte 
av behandling. 

I «Ivabradine for patients with 
stable coronary artery disease and left 
ventricular systolic dysfunction (BEAUTI-
FUL)-studien» (31) ble pasienter med kjent 
koronarsykdom og venstre ventrikkel-dys-
funksjon og ejeksjonsfraksjon < 40 % 
randomisert til ivabradin eller placebo. 
10.917 pasienter med gjennomsnittsalder 
65 år og gjennomsnittlig ejeksjonsfraksjon 
32 % ble inkludert. 87 % av pasientene 
brukte betablokkere, 89 % ACE-I/ARB og 
30 % aldosteronantagonist. Det primære 
endepunktet var kardiovaskulær død, 
sykehusinnleggelse for hjerteinfarkt eller 
sykehusinnleggelse for hjertesvikt. Etter 
en oppfølgingstid på 19 måneder og en 
gjennomsnittsreduksjon av hjertefrekvens 
på 6 slag/min i behandlingsgruppen fant 
man ingen effekt på det primære endepunk-
tet, som forekom hos 15,4 % behandlet 
med ivabradin vs. 15,3 % etter behandling 

med placebo (HR 1,00; 95 % KI 0,91 - 1,10, 
p = 0.94). Det var heller ingen effekt på 
kardiovaskulær død, innleggelse for hjertes-
vikt eller nye hjerteinfarkter. I en prespe-
sifisert subgruppeanalyse av pasienter 
med hjertefrekvens over 70 slag/min så 
man heller ingen effekt av ivabradin på det 
primære endepunktet, men i denne gruppen 
observerte man en 36 % reduksjon av nye 
hjerteinfarkter hos pasienter behandlet med 
ivabradin. Det var ingen forskjell i antall 
uønskede hendelser. 

Kommentar: Disse to studiene er 
vanskelig å tolke. Begge inkluderte pasienter 
med systolisk hjertesvikt, der hovedforsk-
jellen var andel med koronarsykdom (73 % 
i SHIFT, 100 % iBEAUTIFUL), men effekt på 
utkomme var forskjellig. ESC gir en IIa-an-
befaling med følgende tekst: «Should be 
considered to reduce the risk of heart failure 
hospitalization in patients in sinus rhythm 
with an EF ≤ 35 %, a heart rate remaining ≥ 
70 bpm., and persisting symptoms (NYHA 
class II – IV) despite treatment with an 
evidence-based dose of beta-blocker (or 
maximum tolerated dose below that), ACE 
inhibitor (or ARB), and an MRA (or ARB)». 
Det anbefales således at betablokkere titre-
res adekvat først, og det kan bemerkes at i 
SHIFT var gjennomsnittsdose av karvedilol 
ca. 25 mg/dag, bisoprolol 6,2 mg/dag og 
metoprolol succinat 90 mg/dag. 44 % 
hadde lavere dose, og kun 26 % brukte 
anbefalt måldose av betablokkere.  

Praktisk
Ivabradin (Procoralan®) kan forsøkes som 
tilleggsbehandling hos utvalgte pasienter 
med kronisk hjertesvikt der hvilefrekvens 
ikke er tilstrekkelig redusert (HR > 70 slag/
min) tross behandling med betablokker eller 
ved intoleranse for betablokker. Anbefalt 
startdose er 5 mg × 2 daglig. Etter to uker 
kan dosen økes til 7,5 mg × 2. Det tilstrebes 
en hvilepuls på 50-60 slag/min.
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