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tion, då fixerat förhöjd lungkärlsresistans
kan medföra en ökad risk för akut höger-

kammarsvikt och tidig död efter transplantationen.
En mindre grupp patienter med pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom utvecklar alltså lungkärlsförändringar. Dessa förändringar liknar till viss del dem man ser vid PAH. Subgruppen med vänstersidig hjärtsjukdom
och samtidig remodellering av lungkärlen
har som tidigare nämnts en särskilt dålig prognos. Det har därför diskuterats om
de pulmonella vasodilatatorer som i dag
används vid PAH skulle kunna användas
även i vissa fall av pulmonell hyperten
sion på basen av vänstersidig hjärtsjukdom. Denna frågeställning har undersökts
i ett antal studier, av vilka den stora majoriteten varit neutrala eller negativa (Tabell 1). En genomgående trend har varit att
patienterna som erhållit PAH-läkemedel
tenderat att samla på sig vätska, vilket resulterat i ökat antal sjukhusinläggningar
på grund av inkompensation och i värsta
fall även i ökad dödlighet [4]. Vätskeretentionen som observerats i dessa studier
kan med största sannolikhet tillskrivas
det faktum att en vidgning av lungkärlen medför ett ökat återflöde av blod från
lungcirkulationen till hjärtat. Det ökade
återflödet medför då en ytterligare belastning på vänster kammare och därmed en
ökad risk för ytterligare stas och förvärrad
inkompensation.

Avrådan vid vänstersidig hjärtsjukdom

Trots avsaknad av evidens för behandling
med PAH-specifika läkemedel vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom och trots negativa resultat från tidigare randomiserade studier vid vänstersidig hjärtsjukdom har, i
takt med ökad kunskap kring behandling
av PAH, användning av de i dag PAH-specifika läkemedlen noterats vid pulmonell
hyperten
sion på basen av vänstersidig
hjärtsjukdom. Vi vill med denna kommentar och i ljuset av aktuell evidens avråda från sådan underhållsbehandling. Att
PAH-läkemedel ska undvikas vid väns
tersidig hjärtsjukdom poängteras också
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tydligt i Europeiska kardiologföreningens
senaste riktlinjer kring pulmonell hypertension [1]. Vården av patienter med väns
tersidig hjärtsjukdom, med eller utan pulmonell hypertension, ska i stället syfta till
att optimera behandlingen av grundsjukdomen utifrån gängse rutiner och riktlinjer. Sådan optimering innefattar förutom
sedvanlig me
dicinsk hjärtsviktsbehandling även ställningstagande till operation
av klaffvitier samt implantation av medi
cintekniska produkter för optimering av
hjärtfunktionen, såsom biventrikulär pacemaker och mekaniskt vänsterkammarstöd. Långtidsbehandling med mekaniskt
vänsterkammarstöd har i flera studier visat sig kunna normalisera endotelfunktionen i lungkärlen och reversera den
eventuella remodelleringen [5]. Denna typ
av behandling kan alltså, utöver att avlasta vänster kammare, även optimera lungcirkulationen och därigenom möjliggöra
hjärttransplantation.
Slutligen bör det dock påpekas att vissa PAH-specifika läkemedel noggrant kan
övervägas i en begränsad patientpopula-

Summary
Pulmonary hypertension due to left
heart disease – not to be confused with
pulmonary arterial hypertension
Pulmonary hypertension is a common
consequence of left heart disease,
associated with poor prognosis. The
pulmonary hypertension in left heart
disease is initially caused by a passive
congestion of the pulmonary circuit
but may, if longstanding, result in
endothelial dysfunction and excessive
vasoconstriction. In some cases pulmonary
vascular remodeling occur, further
complicating the condition and worsening
the prognosis. It has been debated
whether these patients may benefit from
pulmonary vasodilators presently used in
pulmonary arterial hypertension. Several
randomized controlled trials have been
performed on this subject, the vast majority
being negative. As maintenance therapy
may be harmful, they should be avoided
outside clinical trials.
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tion med vänstersidig hjärtsjukdom. Detta
gäller framför allt vid en akut högerkammarsvikt efter hjärtkirurgi, exempelvis efter implantation av mekaniskt vänsterkammarstöd eller hjärt
transplantation.
Denna behandling bör då ske på högspecialiserade avdelningar med möjlighet till
noggrann invasiv monitorering och i kombination med kraftig diuretisk behandling.
I dessa situationer har mindre studier visat
potentiellt gynnsamma effekter, varför utförligare undersökningar nu pågår (se fullständig Tabell 1 på Läkartidningen.se). s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden:
Jakob Lundgren har erhållit föreläsararvode från
Actelion; Göran Rådegran är/har varit prövare i
PAH-studier för Actelion, Bayer, Glaxo Smith Kline,
Pfizer och United Therapeutics och i hjärttrans
plantationsstudier för Novartis samt varit engagerad i rådgivande kommittéer för Actelion, Bayer,
Glaxo Smith Kline, Eli Lilly, MSD och Sanofi och
erhållit föreläsararvoden från Actelion, Bayer, Glaxo
Smith Kline och Nordic Infucare.
Citera som: Läkartidningen. 2019;116:FI6I
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Tabell 1. Avslutade/pågående studier med pulmonella vasodilatatorer vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjuk-

dom.

Läkemedelsgrupp

Studienamn och
substans

Studiepopulation

PH inklusionskriterium
Primärt effektmått

b REACH-1: Bosentan
[6]

LVEF < 35 %; NYHA IIIb-IV
(n = 370)

Nej

Förändring i kliniskt status

Avbruten i förtid på grund av stegring
i levertransaminaser; färre negativa
utfall efter 3 månader hos patienter
som fullföljde studien

b ENABLE-1 och 2:
Bosentan [7]

LVEF < 35 %; NYHA IIIb-IV
(n = 1 613)

Nej

Mortalitet eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt

Ingen förbättring i primärt effektmått;
ökad risk för försämrad hjärtsvikt,
sannolikt på grund av vätskeretention

b MELODY-1: Macitentan [8]

LVEF ≥ 30 %; NYHA II-III (n = 63)

Ja

Vätskeretention eller försämrad NYHA-klass

Trend mot högre incidens av signifikant vätskeretention

b RELAX: Sildenafil [9]

LVEF ≥ 50 %; NYHA II-IV (n = 216)

Nej

Förändring i maximalt syreupptag

Ingen förbättring i primärt effektmått

b SIOVAC: Sildenafil
[10]

Framgångsrik klaffintervention > 1
år före inklusion

Ja

Komposit av död, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt,
WHO-klass och livskvalitet

Ökad risk för primärt effektmått

b LEPHT: Riociguat [11]

LVEF ≤ 40 % (n = 201)

Ja

Förändring i medelpulmonalistryck

Ingen förbättring i primärt effektmått;
förbättring i vissa hemodynamiska
markörer; väl tolererat

b DILATE: Riociguat
[12]

HFpEF (n = 39)

Ja

Förändring i medelpulmonalistryck

Ingen förbättring av primärt effektmått; väl tolererat

b SOCRATES-REDUC
ED: Vericiguat [13]

LVEF < 45 %; försämring i hjärtsvikt (n = 456)

Nej

Förändring i NT-proBNP

Ingen förbättring i primärt effektmått
i samlad analys; förbättring i primärt
effektmått med höga doser vericiguat

b SOCRATES-PRE
SERVED: Vericiguat [14]

LVEF ≥ 45 %; NYHA II-IV (n=477)

Nej

Förändring i NT-proBNP och
vänster förmaksvolym

Ingen förbättring i primärt effektmått;
förbättring i livskvalitet

b FIRST: Epoprostenol [4]

HFrEF; NYHA IIIb-IV (n = 471)

Nej

Mortalitet

Avbruten i förtid på grund av stark
trend mot ökad mortalitet

b SOPRANO: Macitentan

LVAD inom 45 dagar; klinisk stabilitet (n = 64)

Ja

Förändring i pulmonell vaskulär
resistans

b SERENADE: Macitentan

LVEF ≥ 40 %; NYHA II-III; optimal
diuretika (n = 300)

Ja

Förändring i NT-proBNP

PDE5i

b SilHF: Sildenafil

LVEF ≤ 40 %; NYHA II-III; 6 minuters gångsträcka < 400 m; optimal
medicinsk behandling (n = 210)

Ja

Självskattning samt 6 minuters
gångsträcka

sGC-stimulerare

b VICTORIA: Vericiguat

LVEF ≤ 45 %; NYHA II-IV; nyligen
inlagd på sjukhus/intravenös
diuretika (n = 4 872)

Nej

Kardiovaskulär död/sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt

Resultat

Genomförda studier
ERA

PDE5i

sGC-stimulerare

PGI2
Pågående studier
ERA

PH: Pulmonell hypertension. ERA: Endotelinreceptorantagonist. PDE5i: Fosfodiesteras typ 5-hämmare. sGC: Lösligt guanylatcyklas. PGI2: Prostacyklin. LVEF: Vänster kammares
ejektionsfraktion. NYHA: New York Heart Association. HFpEF: Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. HFrEF: Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. LVAD: Mekanisk hjärtpump för att understödja vänster kammare. NT-proBNP: N-terminalen av prohormonet till BNP.
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