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1 Sammendrag- Abstract  
Background - ACE-inhibitors and ARBs are two dominant groups of heart failure and high 

blood pressure medications. The medicines have many effects in common, but they also have 

some differences that make them two separate groups. Therefore, it is interesting for me to do 

a "comparative assessment of ACE inhibitors and ARB in the treatment of heart failure and 

high blood pressure", since in the clinic there is still disagreements about whether one or the 

other is better. 

Method: I used the PubMed database to search for several previous studies and then gather 

the results to come to a conclusion. I chose the studies done on patients with hypertension 

and/or heart failure using ACEI and /or ARB. 

Result - ACEI can reduce cardiovascular mortality and myocardial infarction, while some 

studies, including CHARM, VALUE and VALIANT showed that ARB could increase the 

risk of myocardial infarction. Due to the results of the studies, ACEI is preferred over ARB in 

the treatment of heart failure. However, when treating hypertension, ACEI and ARB have the 

same antihypertensive effect, therefore ARB may be preferred over ACEI because of less side 

effects.  

In 2018, Messerli published a meta-analysis of 119 clinical studies which found no 

differences in efficacy between the two medicine-groups with regard to hypertension 

treatment and cardiovascular mortality. 

Conclusion - Use of ACEI or ARB depends on whether you emphasize bradykinin-related 

side effects such as cough and angioedema with ACEI, or increased risk of cardiovascular 

events with ARB. The reason why ACEI is still the most widely used is because of many 

studies which led to the known effects of the medicine. There are not as many ARB-studies as 

studies done on ACEI, so further investigation can change the results and the conclusion.  
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Ordforklaring  

ACEI – angiotensin-converting enzyme hemmere  

ARB – angiotensin reseptor blokkere (AT1-angiotensinreseptorantagonister) 

RAAS – Renin-angiotensin-aldosteron system 

Ang – angiotensin  

AT –angiotensinreseptor  

CCB – calcium channel blockers (kalsium-kanal blokkere) 

HFrEF – heart failure with reduced ejection fraction 

HFpEF – heart failure with preserved ejection fraction 

LVEF – left ventricular ejection fraction (venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon) 

SOLVD – Studies of left ventricular dysfunction 

SAVE – The Survival and Ventricular Enlargement  

HOPE – Heart Outcomes Prevention Evaluation 

EUROPA – Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with 

stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial 

PEACE – Predictors of heart failure in patients with stable coronary artery disease  

LIFE – The Losartan Intervention For Endpoint reduction 

VALUE – The Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation 

VALIANT – Valsartan in acute myocardial infarction 
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2 Innledning  
I våre dager er kardiovaskulære sykdommer en viktig sykdomsgruppe. Blodtrykket øker med 

alderen, og i samfunnet vårt som har en god del av eldre befolkning, vil vi forvente å ha 

mange med høyt blodtrykk (hypertensjon). Det høye blodtrykket kan være en av årsakene 

som fører til hjertesvikt. Derfor er behandlingen av begge sykdommene viktig for medisinsk 

samfunn. Det å finne de riktige medisinene spiller en viktig rolle for behandling av 

sykdommer og kan redusere komplikasjoner. To viktige medikamentgrupper som brukes i 

behandling av hypertensjon og hjertesvikt er angiotensin-converting enzyme hemmere 

(ACEI) og angiotensin reseptor blokkere (ARB). De har mange effekter til felles, men de har 

også noen forskjeller som gjør dem til to separate grupper. Siden de to nevnte 

sykdomsgruppene forekommer hyppig og vi har to medisiner med nesten lik effekt som 

brukes til behandling, valgte jeg å fokusere på likheter og forskjeller mellom de to 

medikamentgruppene for å klargjøre hva som er fordeler og ulemper med dem, og eventuelt 

hvilken er en bedre medisin for behandling av hypertensjon og/eller hjertesvikt. Og siden det 

ikke er gjort mange studier som sammenligner de medisinene, var det spennende for meg å 

samle resultater fra de studiene som allerede er gjort for å vise effekt av ACEI og ARB og 

noen studier som sammenligner dem for å se om jeg kan komme til en konklusjon. 

Problemsstilling blir da en sammenlignende vurdering av ACE-hemmere (ACEI) og AT1 

angiotensinreseptorantagonister (ARB) ved behandling av hypertensjon og hjertesvikt. 

Gjennom mange tiår har det kommet nye og bedre medisiner for behandling av hjerte-kar- 

sykdommer. Angrepspunkter for medisinene som brukes retter seg mot forskjellige systemer 

som f.eks. det sympatiske- og parasympatiske nervesystemet, renin-angiotensin aldosteron 

systemet og nyrenes filtrasjon og absorpsjon. Renin-angiotensin-aldosteron systemet (RAAS) 

kan hemmes i flere trinn. Medisiner som brukes er blant annet renin-hemmere, angiotensin-

converting enzyme hemmere (ACEI), angiotensin reseptor blokkere (ARBs) og aldosteron 

antagonister.  

For å forstå oppgaven bedre kan vi se nærmere på RAAS-systemet: 

RAAS er et system som via utskilling av hormoner regulerer væskebalansen og blodtrykket i 

kroppen. Ved hypovolemi eller hypotensjon aktiveres RAAS som fører til konstriksjon av 

arterioler, stimulering av tørstsentret i hjernen og dermed mer inntak av væske, og påvirker 

nyrene for å redusere diurese. Resultat av en slik aktivering er økt blodtrykk og væskevolum.  
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Dette skjer ved at hypotensjon registreres av baroreseptorer i nyrearteriolenes vegg som 

sender signal via det sympatiske nervesystemet til juxtaglomerulære celler i nyrene som 

produserer renin. 

Lav urinproduksjon registreres av macula densa celler i nyrene og gir deretter beskjed til 

juxtaglomerulære celler for mer produksjon av renin.  

Renin er et enzym som virker ved å omdanne angiotensinogen (dannes i lever) til angiotensin 

I (Ang I). Ang I har ingen kjent effekt. Angiotensinkonverterende enzym (ACE) som finnes i 

lungene, spalter Ang I til angiotensin II (Ang II) som er en kraftig vasokonstriktor av 

arteriolene og blodtrykket øker som et resultat av det. Ang II stimulerer utskillelse av 

aldosteron fra binyrebarken som fører til gjenopptak av natrium og vann fra urin, og samtidig 

øker kalium utskilling. Det øker væskevolumet i kroppen og øker dermed blodtrykket. Siden 

RAAS er en sterk regulator av blodtrykket, virker mange blodtrykkssenkende medisiner på 

dette systemet. Som sagt fokuserer vi i denne oppgaven på medisiner som hemmer ACE og 

Ang II AT1 subtype reseptorer. (1) 

2.1 ACE-hemmere – ACEI  

ACE, angiotensin converting enzyme, er en peptidyl dipeptidase, et enzym som katalyserer 

omdannelsen av angiotensin I til angiotensin II (Ang II). Som sagt vil Ang II føre til økt 

aldosteronsekresjon fra gl. suprarenalis (binyre) som igjen gir økt tubulær natrium (Na+) og 

klor (Cl-) reabsorpsjon og kalium (K+) ekskresjon. Andre effekter av Ang II er økt 

sympatikusaktivering, vasokonstriksjon av arterioler som igjen øker blodtrykket, og sekresjon 

av ADH fra hypofysen som da øker vannkanaler i samlerørene slik at mer vann reabsorberes. 

Kort sagt vil Ang II øke blodtrykket. Dermed vil en hemmer av enzymet føre til 

blodtrykksfall. Ang II er i tillegg en mediator av vaskulær skade som fremmer utvikling av 

aterotrombose og komplikasjoner ved aterosklerose.  

I friske individer vil ACEI gi et lite blodtrykksfall, mens hos hypertensjon pasienter gir den 

større effekt. ACEI reduserer hjertebelastning og blodtrykk, men den endrer ikke 

myokardkontraksjon i særlig grad, dermed vil minuttvolumet normalt øke. Spesielt virker de 

på angiotensin-sensitive blodkar som fins i nyrene, hjertet og hjernen. ACE har to funksjonelt 

aktive domener, et C-domene – som spiller rolle i blodtrykksregulering; og et N-domene – 

som er involvert i differensiering av hematopoietiske stamceller. ACEI har mer affinitet for 
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C-domenet og mye mindre for N-domene i hjerte og koronarkar. Affiniteten er 

organavhengig. (2) 

ACEI gir økt bradykinin. Som vist på figur 2.1.1 omdanner ACE bradykinin til inaktive 

produkter, men ACEI hemmer enzymet og dermed stoppes degradering av bradykinin til 

inaktive produkter, og det gir opphopning av bradykinin som bidrar til arterioledilatasjon og 

dermed hypotensjon som er gunstig for pasienter med hjertesvikt og hypertensjon; men kan 

også gi bivirkninger i form av angioødem og hoste. 

Figur 2.1.1 viser renin-angiotensin-aldosteron systemet, og hvordan ACEI fører til både 

redusert dannelse av Ang II og opphopning av bradykinin. (3) 

 

 

Figur 2.1.1 Kilde: khanacademy (se kildeliste) 

Ulike medisiner innenfor ACEI-gruppen har ulik farmakokinetikk og medisinering 

bestemmes dermed utfra dette. En liten oppsummering kan du finne i tabell 2.1.1  

Bivirkninger av medisiner er et viktig hensyn ved behandling. ACEI kan gi hypotensjon 

spesielt hos hjertesvikt pasienter som blir behandlet med slyngediuretika, der renin-

angiotensin systemet er veldig aktivert. Tørrhoste, som muligens er pga. bradykinin 

akkumulering, er den mest plagsomme bivirkningen. Angioødem er en annen bivirkning som 

forårsakes av kinin-akkumulering.  

Tabell 2.1.1 oppsummerer egenskaper til noen av ACEI undergrupper. (4) 

Medisin  Struktur og kjemisk formel Farmako-kinetikk/dynamikk    

Tabell 2.1.1  

Figur 2.1.1. Virkning av ACEI på RAAS  
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https://www.drugbank.ca/ støttet av Canadian Institutes of Health Research.  

 

Kaptopril  

 

C9H15NO3S 

Elimineres hepatisk.  

t ½: 2 t.  

Enalapril  

 

C20H28N2O5 

Er prodrug, aktiv form: 

enalaprilat.  

t ½: 11-14 t. Eliminasjon: 

renal. 

Perindopril  

C19H32N2O5 

 

Prodrug, aktiv metabolitt: 

perindoprilat.   

t ½: perindopril: 1-2 t. 

Peridoprilat: 30-120 t. 

Eliminasjon: renal 

Ramipril  

 

C23H32N2O5 

 

Prodrug, aktiv form: 

ramiprilat.   

t ½: 2-4 t. 

Eliminasjon: 60% renalt, 

40% via feces.   

Trandolapril  

 

C24H34N2O5 

Prodrug, aktiv form: 

trandolaprilat.  

Distribusjonsvolum: 18 L.  

t ½: 6 t. Aktiv form: 10 t. 

Renal eliminasjon.  

https://www.drugbank.ca/
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2.2 Angiotensin reseptor blokkere – ARB  

Den andre medikamentgruppen jeg har fokusert på er ARB, angiotensin reseptor blokkere. 

Farmakologisk er ARB annerledes enn ACEI, men vi skal etter hvert se nærmere på den 

kliniske effekten. ARB er angiotensin II subtype 1 reseptorantagonist (AT1-antagonister). 

Som navnet sier, blokkerer den effekt av AngII som via påvirkning av RAAS hemmer 

vasokonstriksjon. AT1 er en G-protein-koblet reseptor som medierer effektene av AngII på 

karkonstriksjon og aldosteron-sekresjon.  

AT1- antagonister brukes ofte som behandling av hypertensjon hos yngre pasienter, hos 

diabetikere og hos pasienter med venstre ventrikkel hypertrofi. Andre bruksområder er 

behandling av hjertesvikt og diabetisk nefropati.  

Som vist i figur 2.1.1, vil ikke ARB føre til opphopning av bradykinin og dermed har den ikke 

tørrhoste som bivirkning. Man kan da bytte ACEI med ARB hos pasienter som sliter med 

tørrhoste av ACEI.  

ARB har også en del bivirkninger som bl.a. svimmelhet, hypotensjon og hyperkalemi. Som 

omtalt tidligere, utskilles aldosteron fra binyren og fører til Na+ og Cl- reabsorpsjon, og K+ 

ekskresjon. ARB hemmer aldosteronsekresjon og fører dermed til mindre K+ ekskresjon, dvs. 

mengden av K+ øker i kroppen, hyperkalemi. I følge mindre aldosteron vil reabsorpsjon av 

Na+ og Cl- reduseres og det fører til blodtrykksfall. Dersom blodtrykket faller mye kan det gi 

hypotensjon og svimmelhet som bivirkning. I tillegg er reduksjon av den vasokonstrigerende 

effekten av AngII den viktigste blodtrykkssenkende effekten av ARB (og også av ACEI).  

Tabell 2.2.1 oppsummerer egenskaper til undergrupper av ARB. (4) 
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https://www.drugbank.ca/ støttet av Canadian Institutes of Health Research.  

 

 

Medisin  

 

Struktur og kjemisk formel 

 

Farmakokinetikk 

Valsartan  

 

C24H29N5O3 

Biotilgjengelighet: ca. 25%. Effekt starter 

etter ca. 2 timer. Distribusjonsvolum: 17 L. 

Ca. 83% elimineres via feces og ca. 13% 

via urin.  

t1/2: ca. 6 timer.  

Losartan  

 

C22H23ClN6O 

Biotilgjengelighet: 33% 

Distribusjonsvolum: 34 L. 

Metaboliseres hepatisk, og 35 % skilles ut 

renalt, mens ca. 60% utskilles via feces.  

t1/2: 2 timer.  

Kandesartan  

 

C24H20N6O3 

Prodrug. Ca. 40 % biotilgjengelighet.  

50% utskilles renalt, 50% via feces.  

t1/2: 5-11 t.  

Irbesartan  

 

C25H28N6O 

Biotilgjengelighet: 60-80% 

Distribusjonsvolum: 53-93L  

Eliminasjon: både renalt og via feces.  

 

Telmisartan  

 

C33H30N4O2 

Distribusjonsvolum: 500 L 

Eliminasjon: >97 % utskilles uendret i 

feces.  

t1/2: ca. 24 t.  

Tabell 2.2.1 

https://www.drugbank.ca/
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2.3 Farmakologiske forskjeller mellom ACEI og ARB 

I avsnittene om ACEI og ARB har vi pekt på noen forskjeller som bl.a. opphopning av 

bradykinin ved bruk av ACEI, som ikke sees ved bruk av ARB, og dermed gir den ikke 

bivirkninger som hoste, hypotensive symptomer og angioødem som kan oppstå når 

bradykinin via B2R reseptor fører til vasodilatasjon som øker hyperpermeabilitet og ødem. 

ACEI hemmer omdannelsen av AngI til Ang II og dermed reduseres mengden tilgjengelig 

Ang II for stimulering av både AT1- og AT2-reseptorene. ARB hemmer påvirkning av Ang II 

på AT1-reseptorer og senker dermed blodtrykket via hemming av vasokonstriksjon og 

hemming av aldosteronutskillelsen. ARB blokkerer ikke andre reseptorer som AngII kan ha 

påvirkning på. Siden ARB ikke spiller noen rolle på omdannelsen av AngII fra AngI, vil 

dermed mengden av AngII ikke reduseres. Blokkering av AT1-reseptorer fører til at AngII er 

tilgjengelig for andre reseptorer som AT2, og AT3 og AT4 når Ang II degraderes til 

angiotensin III og IV. Figur 2.3.1 viser en oversikt over effekter av AT2-reseptorer. Økt 

bradykinin og NO-utskillelse og dermed økt cGMP fører til vasodilatasjon og natriurese. AT2-

reseptorer har antiinflammatorisk, antifibrotisk og antiproliferatorisk effekt via ERK og 

MAPK signalveier. (5) 

 

 

Siden ARB ikke blokkerer ACE, kan dermed angiotensin II degraderes til angiotensin III og 

IV og virke via AT3R og AT4R. Det gir en protrombotisk effekt.  

ACEI hemmer omdannelsen av Ang I til Ang II, men Ang I kan omdannes til angiotensin 1-7 

via ACE, ACE2 (en homolog av ACE) eller andre enzymer som vist på figur 2.3.2. 

Angiotensin 1-7 kan også dannes fra AngII via ACE2. Dvs. at omdannelsen av AngI til 

Figur 2.3.1. AngII-effekter via AT2-reseptor 
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angiotensin 1-9 og angiotensin 1-7 ikke påvirkes av ACEI. Angiotensin 1-7 virker via Mas 

reseptor og kan føre til vasodilatasjon, antiinflammatorisk, antitrombotisk og antifibrotisk 

effekt og redusert proliferasjon. (6) 

 

 

 

Figur 2.3.2 Furukawa Y. Heart. 2017;103(17):1310-1312 (6) 

Nå som vi er bedre kjent med den farmakologiske forskjellen av ACEI og ARB, er det på tide 

å se på de sykdommene som skal fokuseres nærmere på med hensyn til behandling, nemlig 

hypertensjon og hjertesvikt.  

2.4 Hypertensjon  

Normalt blodtrykk er 120/70. Hypertensjon er høyt blodtrykk som graderes fra normalt høyt 

trykk til grad 1, 2 og 3 som vist på figur 2.4.1 hentet fra ESC guidelines for the management 

of arterial hypertension, 2018. (7) 

Figur 2.3.2 AngI kan omdannes til Ang 1-9 og 1-7  
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Figur 2.4.1 ESC guidelines for the management of arterial hypertension, 2018. European Heart Journal. 

2018;39(33):3021-3104. 

Ofte kaller man det essensiell/primær hypertensjon når det ikke foreligger klar årsak til 

tilstanden. 95 % av tilfellene er primær HT. Tilstanden som kalles sekundær hypertensjon 

utgjør ca. 5 % av tilfellene og ses f.eks. ved endokrin sykdom, nyresykdom og ved bruk av 

medisiner som f.eks. NSAIDs og p-piller. Feokromocytom, steroid-sekreterende tumores eller 

aortainnsnevring kan også føre til økt blodtrykk.  

Høyt blodtrykk gir en del symptomer som vi kan oppsummere her:  

• Trombedannelse  

• Hjertet: iskemi, hjertesvikt  

• Sentralnervesystemet: hodepine, synsforstyrrelser, kramper, uro, hjerneslag 

• Øyne: forandringer i retina; hypertensiv retinopati er forandringer i øyets netthinne 

som fører til redusert syn 

• Nyre: nyresvikt  

Vedvarende økt blodtrykk kan gi venstre ventrikkel hypertrofi og atherosklerose.  

For å hindre komplikasjoner er det nødvendig å behandle hypertensjon. Behandlingen er 

farmakologisk der ACEI og ARB er blant førstevalgene. De kan kombineres med kalsium-

kanal blokkere (CCB) eller diuretika. CCB kan virke både på hjertet og karsystemet. For 

behandling av hypertensjon brukes karselektive CCB som virker ved å hemme utslipp av 

kalsium fra intracellulære lagre og dermed fører til vasodilatasjon. Diuretika er vanndrivende 

Figur 2.4.1 
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midler som senker blodvolumet. Kombinasjon av hypertensjon og koronar arterie sykdom 

behandles som følgende: ACEI/ARB + beta-blokkere eller karselektive CCB, eller 

karselektive CCB + diuretika eller betablokkere, eller betablokkere + diuretika. Trippel 

kombinasjon av de nevnte medisinene vurderes ved systolisk blodtrykk over/lik 130 mmHg i 

veldig høy risiko pasienter med etablert kardiovaskulær sykdom. Pasienter med hypertensjon 

og hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon behandles med ACEI/ARB + diuretika + 

betablokkere; spironolakton eller epleronon kan legges til dersom ønsket effekt ikke er nådd. 

Den ikke-farmakologiske behandlingen dreier seg om trening, mindre salt, mer frukt, 

vektreduksjon og mindre alkoholbruk..  

Figur 2.4.2 er hentet fra ESC guidelines for the management of arterial hypertension, 2018 og 

gir kort oversikt over behandling av ukomplisert hypertensjon. (7) 

 

 

Figur 2.4.2. ESC guidelines for the management of arterial hypertension, 2018. European Heart Journal. 

2018;39(33):3021-3104. 

I følge Legevakthåndboken, innlegges pasienten akutt dersom blodtrykket overstiger 220/125, 

eller ved blodtrykk over 140/90 dersom pasienten har papilleødem eller er gravid. I disse 

tilfellene er ro og sengeleie viktig. Av medikamenter kan det gis nifedipin (Adalat) 10 mg 

p.o., ved mye uro kan man gi 5-10 mg diazepam. Furosemid 40 mg i.v. gis ved mistanke om 

nyresvikt, hjertesvikt eller encefalopati. (8) 

 

Figur 2.4.2 Behandling av ukomplisert hypertensjon  
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2.5 Hjertesvikt  

Ved hjertesvikt svikter pumpefunksjonen. Tilstanden kan være akutt, forbigående eller 

kronisk. Det mest kjente symptomet er dyspnoe som øker med graden av sykdomsalvorlighet. 

Andre symptomer kan være fatigue, ankelødemer, trettbarhet og slapphet. Hjertesvikt kan 

forårsakes av hjerteinfarkt, langvarig hypertensjon, klaffefeil (stenose, insuffisiens) som gir 

økt belastning, immunmedierte og inflammatoriske tilstander, og genetiske abnormaliteter. 

Utfra ejeksjonsfraksjonen deles hjertesvikt i HFrEF (heart failure with reduced ejection 

fraction) og HFpEF (heart failure with preserved ejection fraction).  

HFrEF er stort sett systolisk hjertesvikt, hjertet er da stort og dilatert med redusert 

kontraktilitet, dvs. ejeksjonsfraksjonen er mindre enn 40%. Det betyr at hjertet ikke kan 

pumpe blodet godt nok til kroppen. HFpEF er stort sett diastolisk svikt, hjertet er da tykt og 

stivt, og fylles dårlig, men kontraksjonsevnen er normal, ejeksjonsfraksjon >=50 %. Begrepet 

HFmrEF (mid-range) brukes ved ejeksjonsfraksjon 40 til 49 %. De pasientene har først og 

fremst mild systolisk dysfunksjon, men kan også ha mild diastolisk dysfunksjon.  

Så langt fins det ikke noen spesifikk behandling mot HFpEF, all dokumentert behandling 

retter seg mot HFrEF.   

Figur 2.5.1 er hentet fra ESC Guidelines for treatment of heart failure, 2016, og viser en 

oppsummering av behandling i ulike stadier av hjertesvikt. (9) 
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Figur 2.5.1 ESC Guidelines for treatment of heart failure. European Heart Journal. 2016;37(27):2129-2200. (9) 

Som figuren viser, er ACEI og ARB første valget, i tillegg brukes andre medikamenter som 

aldosteronantagonister, beta-blokkere, ARNI, If-hemmere (Ivabradin) og diuretika. 

Behandlingen startes med ACEI/ARB og betablokkere. Ved fortsatt symptomer og venstre 

ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) =< 35 %, kan man gi aldosteronantagonister. Dersom 

pasienten enda har symptomer og LVEF =< 35 %, kan ACEI/ARB erstattes av ARNI, ved 

hjertefrekvens > 70 kan også Ivabradin tas i bruk, hjertesynkronisering er også en 

behandlingsmulighet på dette stadiet. Dersom symptomene ikke gir seg, kan digoxin, 

hydralazin og isosorbid dinitrat, hjertepumper (LVAD) eller hjertetransplantasjon være neste 

valg. Diuretika gis til pasienter med ødemer. (9) 

Figur 2.5.1 Behandling av hjertesvikt  
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3 Metode  
Problemstillingen i oppgaven er en sammenlignende vurdering av ACE-hemmere (ACEI) og 

AT1 angiotensinreseptorantagonister (ARB) ved behandling av hypertensjon og hjertesvikt. 

For å kunne belyse dette på en så god måte som mulig valgte jeg å gjøre en litteraturstudie og 

hovedfokuset er da å se på flere studier som er gjort for å kunne finne svar på 

problemstillingen. For å forstå artiklene bedre og ha mest mulig nytte av dem, skulle jeg ha 

mer bakgrunnsinformasjon om ACEI, ARB, hjertesvikt og hypertensjon. Derfor har jeg lest 

Rang and Dale’s Pharmacology book (10) og powerpoint-er jeg fikk tilsendt fra Sverre Erik 

Kjeldsen (professor hjertemedisinsk avdeling, forsker relatert til hypertensjon og hypertensiv 

hjertesykdom) om følgende tema: ACEI vs. ARB, Ontarget-, VALUE- og VALIANT studier. 

Artiklene som er brukt til oppgaven er funnet ut ifra aktuelle temaområder.  

3.1 Innsamlingsmetode  

Jeg begynte å søke etter studier som var relevante. For å øke validitet av oppgavens resultat 

har jeg søkt og gått gjennom flere studier, men jeg kan ikke utelukke forekomst av metodiske 

svakheter ved noen av studiene. I tillegg kan det i fremtiden komme nye studier som viser til 

andre resultater enn det jeg har funnet. Ved å bruke stort sett den kjente PubMed nettsiden 

ønsker jeg å øke reliabiliteten, i tillegg er referanselisten oppgitt på slutten av oppgaven slik at 

det kan søkes og etterprøves. Utvalget av litteratur kan endre seg med tiden som nye studier 

med annerledes resultat publiseres, derfor kan reliabiliteten endre seg.  

Disse har jeg søkt på PubMed: ACEI, ARB, PPAR-, forfatters navn og studienavn. Brukte 

Advanced search alternativet for å søke på to ord samtidig, f.eks. «ACEI» and «ARB» og da 

fikk jeg de mer relevante studier. Etter å ha skrevet om farmakologien av de to 

medikamentgruppene, ACEI og ARB, søkte jeg etter artikler som studerte effekten av de hos 

kardiovaskulære pasienter og studier som sammenligner dem. Jeg begynte med å søke etter de 

studiene jeg fant på Sverre Erik Kjeldsens Powerpoint, som jeg kjenner via medisinstudiet; 

deretter fant jeg mer og mer relevante studier ved å bruke relevante søkeord, forfatterens og 

studiens navn. For å finne artikler med en bestemt forfatter søkte jeg på forfatterens navn, 

f.eks. Messerli FH. via alternativet Advanced search → Author, og fikk 686 artikler. Jeg 

brukte to eller tre søkeord for å finne mer relevante artikler, et eksempel vises på bilde 3.1.1. 

Resultatet ble da 34 artikler. Som bilde 3.1.2 viser, brukte jeg også forfatterens og studiens 

navn for å finne den spesifikke studien.  
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Bilde 3.1.1 PubMed Advanced Search Builder 

 

Bilde 3.1.2 PubMed Advanced Search Builder 

Andre kilder enn PubMed som er brukt i oppgaven er nettsiden drugbank.ca/drugs som ble 

brukt for å finne informasjonen oppgitt i tabell 2.1.1 og 2.2.1 om ACEI og ARB, 

informasjonen er også delvis sjekket på felleskatalogen og legemiddelhåndboka ved enkelte 

søk på medikamentets navn, f.eks. «Telmisartan». For å kunne oppgi den riktige nåværende 

behandlingen av hjertesvikt og hypertensjon har jeg brukt de europeiske guidelines fra 

European Heart Journal. 

 

3.2 Utvalgsstrategi  

Utvalget er basert på inklusjon- og eksklusjonskriterier som hjelpemiddel for å velge 

relevante studier blant dem jeg fikk oppgitt ved hvert søk. Jeg leste «Abstract» av artiklene og 

brukte inklusjonskriterier som omfatter: studier som er gjort på pasienter med hypertensjon, 

hjertesvikt, myokardinfarkt, vaskulære hendelser eller koronararteriesykdom som bruker 
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ACEI og/eller ARB. Jeg har deretter lest fulltekst av de relevante artiklene/studiene. 

Eksklusjonskriterier: pasienter som ikke har kardiovaskulære sykdommer, og pasienter som 

ikke behandles med ACEI og/eller ARB.  
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4 Resultat  
Jeg har sett på noen studier som studerte effekt av ACEI eller ARB og noen studier som 

sammenligna dem.  

For å oppsummere resultat av studiene, kan vi lage en tabell som gir oss bedre oversikt.  

 

Studie  Pasientgrupper  Medikament   Resultat  

SOLVD (1990) 

 

Yusuf S. (11) 

Kronisk hjertesvikt med 

ejeksjonsfraksjon =< 

35% 

Antall pasienter: 6 273 

Enalapril vs. 

placebo 

Enalapril reduserte mortalitet 

(placebo: 39.7%, enalapril: 

35.2%) og sykehusinnleggelse. 

Reduksjon av myokardinfarkt 

med 20%.  

SAVE 

(1993) 

 

Pfeffer MA. 

(12) 

Myokardinfarkt  

Antall pasienter: 2 231 

Kaptopril vs. 

placebo 

Reduserer risiko for venstre 

ventrikkel hypertrofi og 

forbedrer overlevelsen etter 

myokardinfarkt. 20% 

reduksjon i myokardinfarkt.  

HOPE 

(2000) 

 

 

Sleight P. (13) 

Pasienter over 55 år 

med vaskulær sykdom, 

eller diabetes med økt 

risiko for 

kardiovaskulær sykdom 

(f.eks. røykere, 

blodtrykk >140/90 eller 

kolesterol > 5.2 

mmol/L)  

Antall pasienter: >9 500  

Ramipril vs. 

placebo 

Redusert risiko for 

myokardinfarkt, slag og 

kardiovaskulær mortalitet med 

20%  

EUROPA 

(2003) 

 

Fox KM. (14) 

Koronar arterie sykdom  

Antall pasienter: 12 218 

Perindopril vs. 

placebo 

Redusert kardiovaskulær 

mortalitet, ikke dødelig 

myokardinfarkt og hjertestans  

PEACE  Koronar arterie sykdom Trandolapril Klarte ikke å vise noe fordel  

Tabell 4.1.1 



21 
 

(2009) 

 

Eldrin FL. (15) 

(lav risiko 

kardiovaskulære 

hendelser), 

ejeksjonsfraksjon >= 

40% 

Antall pasienter: 8 290 

vs. placebo  

CHARM 

(2004) 

 

Young JB. (16) 

Venstre ventrikkel 

ejeksjonsfraksjon (EF) 

=<40% 

Antall pasienter: 4 576 

Kandesartan 

vs. placebo 

Redusert kardiovaskulær død 

og sykehusinnleggelse i 

pasienter med kronisk 

hjertesvikt og venstre 

ventrikkel EF=< 40%. Økt 

myokardinfarkt. 

Dødsfall: placebo: 41.3%, 

kandesartan: 35.7%   

LIFE 

(1997) 

 

Dahlöf B. 

(17,18)  

Hypertensjon med 

venstre ventrikkel 

hypertrofi  

Antall pasienter: 8 300  

Losartan vs, 

atenolol  

Losartan kan i større grad 

hindre kardiovaskulær 

morbiditet og død. Har samme 

blodtrykksnedsettende effekt 

som atenolol. Nyoppstått 

diabetes var mindre hyppig i 

pasienter som fikk losartan. 

Myokardinfarkt tilfeller 

mindre ved atenolol (188 vs 

198 tilfeller).  

VALUE 

(2004) 

 

Julius S. (19) 

Hypertensjon  

Antall pasienter: 15 245 

Valsartan vs. 

amlodipin 

Valsartan ikke like effektiv 

antihypertensiva som 

amlodipin. Mer 

myokardinfarkt (19% mer) og 

slag (15% mer) tilfeller ved 

valsartan.  

VALIANT  

(2003) 

 

Hjertesvikt og/eller 

venstre ventrikkel 

systolisk dysfunksjon 

Valsartan vs. 

Kaptopril  

Lik effekt på reduksjon av 

mortalitet. ARB kunne øke 

insidens av myokardinfarkt.  
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Strauss MH. 

(20) 

etter myokardinfarkt.  

Antall pasienter: 14 703 

RENAAL og 

IDNT 

(2001) 

 

Brenner BM, 

Parving HH. 

(21,22) 

Pasienter i sent stadium 

av diabetisk nefropati   

Antall pasienter: 

- RENAAL:1 513 

- IDNT: 1 715  

ARB vs. 

placebo. 

ARB ved 

RENAAL: 

losartan  

ARB ved 

IDNT: 

irbesartan 

Reduserer progresjon av 

nyresykdom  

ONTARGET  

(2003) 

 

 

 

 

TRANSCEND 

(2004) 

 

Yusuf S, Teo K. 

(23,24) 

 

Pasienter med tidligere 

vaskulær hendelse, eller 

diabetes mellitus med 

organskade, men 

kontrollert blodtrykk 

uten hjertesvikt.  

Antall pasienter:  

ONTARGET: 25 620 

TRANSCEND: 6000  

Telmisartan vs. 

ramipril  

Ingen betydelig forskjell i 

utfallet av kardiovaskulær død, 

ikke-dødelig myokardinfarkt, 

slag eller utvikling av 

hjertesvikt. Telmisartan dekker 

95% av ramipril effekten. 

Telmisartan vs. 

placebo 

Klarte ikke å vise en fordel 

med ARB-behandling.  

PRoFESS 

(2007) 

 

Yusuf S. (25) 

50 år gamle eller eldre 

pasienter med iskemisk 

infarkt innen 3 siste 

måneder 

Antall pasienter: 20 000 

Telmisartan vs. 

placebo 

Lengre behandling med 

telmisartan kan gi bedre effekt.  

 

I 2018 gjorde Franz Messerli og hans kolleger en meta-analyse og samla data fra 119 

randomiserte kliniske studier av effekten av ACEI og ARB i mer enn 500 000 pasienter. De 

fant ingen forskjell og dermed foreslår de bruk av ARB fremfor ACEI siden bivirkningene er 

mindre. (26)  
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Hvis vi setter sammen resultatet fra de studiene vi så på, kan vi oppsummere dem i noen 

punkter:  

• ACEI kan redusere kardiovaskulær mortalitet, ikke-dødelig myokardinfarkt, slag og 

koronar arterie bypass.  

• I pasienter med gjennomgått myokardinfarkt, kan ACEI redusere dødsrisikoen, 

hjertesvikt innleggelser og ny myokardinfarkt. Mens ACEI reduserer myokardinfarkt 

tilfeller, viste noen studier at ARB sammenlignet med placebo kunne øke risiko for 

myokardinfarkt.  

• Noen kliniske studier av hypertensjon og hjertesvikt har foreslått behandling med 

ARB, siden de kan ha samme effekt som ACEI med mindre bivirkninger som hoste, 

hypotensive symptomer og angioneurotisk ødem som er pga. mindre bradykinin 

akkumulering ved bruk av ARB, dvs. at ARB gir bedre toleranse. 

• Disse studiene indikerer at en ARB kan brukes for vaskulær beskyttelse i høyrisiko- 

pasienter i stedet for ACEI. Selv om ACEI sannsynligvis vil forbli det første valget 

pga. mange studier og støttende bevis som er for effekt av ACEI og opplevelsen man 

har med medikamentgruppen i mange år. 

• Før ARB kom til markedet var mange kliniske studier gjort på ACEI som viste at 

medisinen reduserer kardiovaskulær dødelighet. Senere var det derfor vanskelig å 

gjøre en placebokontrollert studie med ARB på hjertesviktpasienter når ACEI allerede 

var ute i markedet.  

• I 2008 mente Salim Yusuf (professor i medisin) at prisforskjellen kan spille en rolle i 

mange lav-inntektsland der ACEI foretrekkes fremfor ARB siden ACEI er billigere. 

Siden da ble prisforskjellen mindre og mindre og nå spiller den liten rolle, spesielt i et 

land som Norge.  

Vi kan tenke at ACEI foretrekkes fremfor ARB ved behandling av hjertesvikt siden man kan 

være mer sikker på at medikamentgruppen ikke øker risiko for myokardinfarkt. Men ved 

behandling av hypertensjon har ACEI og ARB den samme antihypertensive effekten, derfor 

kan man velge en av de to. Dersom pasienten får bivirkninger av ACEI, har man ARB som et 

like godt alternativ, med mindre bivirkninger.  

Vi skal diskutere disse resultatene i diskusjonsdelen av oppgaven.  
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5 Diskusjon  

ARB = ACEI?  

Nå som vi har oppsummert behandlingen av hjertesvikt og hypertensjon, og fikk kjennskap til 

hvordan ACEI og ARB virker, er det på tide å se nærmere på oppgavens problemstilling, 

nemlig sammenligning av ACEI og ARB ved behandling av hypertensjon og hjertesvikt. Her 

skal vi gå detaljert gjennom studiene som vi så resultatet av i «resultat»- delen av oppgaven.  

Målet med all behandling er å redusere symptomene og forhindre komplikasjoner. Men 

hvilken gir bedre effekt og mindre bivirkninger? Viser studiene noen forskjell i 

behandlingseffekt? Hvilken skal man prioritere? Dette skal vi se nærmere på.  

Flere studier ble gjort tidligere for å finne ut om effekten av medisiner i ACEI- gruppen. Vi 

kan bl.a. nevne SOLVD-studien (Studies of Left Ventricular Dysfunction) fra 1990. Det var 

en randomisert dobbeltblind studie som ble gjort i 83 sykehus i USA, Canada og Belgia. 

Studien skulle se på effekt av enalapril på mortalitet og sykehusinnleggelse i pasienter med 

kronisk hjertesvikt og ejeksjonsfraksjon =< 35 % sammenlignet med placebo. Enalapril dosen 

ble titrert til maksimum 10 mg to ganger per døgn. Resultatet viste 510 dødsfall i placebo 

gruppen (39.7 %) sammenlignet med 452 i gruppen som fikk enalapril (35.2 %). Dødsfallene 

var forårsaket av kardiovaskulær død, myokard infarkt, arrytmier og progressiv hjertesvikt. 

Sistnevnte er den viktigste årsaken til hovedforskjellen i dødelighet blant de to gruppene. 

Studien konkluderte med at enalapril reduserte mortalitet og sykehusinnleggelse i pasienter 

med kronisk hjertesvikt og lav ejeksjonsfraksjon. (11)  

En annen studie, SAVE  (The Survival and Ventricular Enlargement ) fra desember 1993 viste 

at kaptopril forbedrer overlevelsen etter myokardinfarkt. Bruk av ACEI over lang tid 

reduserer risiko for venstre ventrikkel hypertrofi. (12) 

Både SOLVD og SAVE studiene fant 20 % reduksjon av myokardinfarkt ved ACEI- 

behandling. Disse observasjonene førte til HOPE-studien (Heart Outcomes Prevention 

Evaluation) som ble gjort for sammenligning av ACEI-effekt vs. placebo. Resultatet var at 

ramipril 10 mg daglig reduserte risiko for myokardinfarkt med 20 %, slag med 32 % og 

kardiovaskulær mortalitet med 26 % i pasienter med høy risiko for kardiovaskulære 

hendelser, men uten hjertesvikt eller lav venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (13). EUROPA 

studien (Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with 

stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre 
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trial) støttet resultatet av HOPE studien, med å vise at perindopril 8 mg per døgn reduserte 

kardiovaskulær mortalitet, ikke-dødelig myokardinfarkt og hjertestans med 20 % i pasienter 

med koronar arterie sykdom (14, 27).  

PEACE studien (Predictors of heart failure in patients with stable coronary artery disease) 

klarte ikke å vise noen signifikant forskjell ved trandolapril 4 mg per døgn i pasienter med 

koronar arterie sykdom vs. placebo (P=0.01). Pasientgruppen hadde lav risiko for 

kardiovaskulære hendelser. Resultatet kan endre seg dersom studien blir gjort på større 

pasientgrupper med høyere risiko for kardiovaskulære hendelser. (15)  

En kombinert analyse av HOPE, EUROPA og PEACE studiene kom frem til at ACEI kunne 

gi betydelig reduksjon av kardiovaskulær mortalitet, ikke-dødelig myokardinfarkt, slag og 

koronar arterie bypass operasjon. (28) 

Det er ikke gjort mange studier som diskuterer forskjellen mellom ACEI og ARB i 

behandling av hypertensjon og hjertesvikt, men etter at ARB kom på markedet og kunne 

konkurrere med ACEI, vekka den interesse for å finne ut mer om effekt og bivirkning 

sammenlignet med den allerede eksisterende gruppen, ACEI.  

CHARM-studien fra 2004 var en randomisert, dobbelt-blind og placebo-kontrollert studie. 

Pasientene i studien var 4576 stykker med venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon =< 40 %. 

Halvparten fikk kandesartan (ARB) og halvparten fikk placebo. Medikamentdosen var 32 mg 

per døgn og observasjonsperioden var 2-4 år. Resultatet viste at i gruppen som fikk 

kandesartan, var det 817 (35.7 %) som døde av kardiovaskulær hendelse eller ble 

sykehusinnlagt pga. kronisk hjertesvikt; sammenlignet med 944 (41.3 %) i placebogruppen. 

Studien ble avsluttet pga. uheldige effekter opplevd av 23.1 % av pasienter som fikk 

kandesartan og av 18.8 % i placebo gruppen. Årsaken var økt kreatinin, hypotensjon og 

hyperkalemi. (16) 

Studien konkluderte med at kandesartan kan gi betydelig reduksjon av mortalitet av 

kardiovaskulære årsaker, og innleggelse av pasienter med kronisk hjertesvikt og venstre 

ventrikkel ejeksjonsfraksjon =< 40 % når det legges til standard behandling inkludert ACEI, 

beta-blokkere, og en aldosteron-antagonist. (16) 

Kombinasjon av kandesartan med ACEI var assosiert med 17 % reduksjon av både 

kardiovaskulær mortalitet og sykehusinleggelse sammenlignet med de som bare fikk ACEI. 



26 
 

De som fikk kombinert de to medisinene hadde 23 % reduksjon av ikke-dødelig 

myokardinfarkt og 12 % reduksjon i kardiovaskulær død. (16)  

CHARM-alternativ studien sammenlignet kandesartan med placebo i pasienter som ikke tålte 

ACEI. Resultatet viste 33 % hjerte-karsykdom eller sykehusinnleggelse pga. kronisk 

hjertesvikt i kandesartan-gruppen (334 av 1013 pasienter), og 40 % (406 av 1015 pasienter) i 

placebo-gruppen. (29) 

LIFE- studien (The Losartan Intervention For Endpoint reduction) fra 1997 tok utgangspunkt 

i angiotensin II virkning. Ang II virker på hjertestruktur og funksjon ved å stimulere celle- 

proliferasjon og -vekst. Derfor ville det være effektivt (redusere morbiditet og mortalitet) å 

blokkere Ang II effekt ved behandling av hypertensive pasienter. Det kunne oppnås med 

ARB, som bl.a. losartan, som på denne tiden var en av de nyeste ARB- medisinene som kom 

på markedet. Det var vist at losartan i tillegg til å ha antihypertensiv effekt, også kunne 

redusere venstre ventrikkel hypertrofi mer effektivt enn allerede eksisterende terapi, og 

dermed kunne prognosen forbedres. (17) 

LIFE-studien var en dobbeltblind, prospektiv, parallell gruppe studie som ble gjort for å 

sammenligne effekt av losartan med betablokkeren atenolol i reduksjon av kardiovaskulær 

morbiditet og mortalitet i 8300 hypertensjonspasienter (systolisk blodtrykk 160-200 mmHg 

eller diastolisk trykk 95-115 mmHg) som hadde venstre ventrikkel hypertrofi. 

Observasjonsperioden var minst 4 år og til 1040 pasienter hadde primær kardiovaskulær 

hendelse som f.eks. død, myokardinfarkt eller slag. Resultatet fra studien viste 30.2/16.6 

blodtrykksfall i gruppen som fikk losartan og 29.1/16.8 mmHg fall i blodtrykket i gruppen 

som fikk atenolol. 204 losartan og 234 atenolol-pasienter døde av kardiovaskulær sykdom. 

Henholdsvis 232 og 309 hadde dødelig eller ikke-dødelig slag, og 198 og 188 myokardinfarkt 

ble rapportert. Nyoppstått diabetes var mindre hyppig i losartan-gruppen. Studien konkluderte 

med at losartan i større grad kan hindre kardiovaskulær morbiditet og død sammenlignet med 

atenolol, og har samme effekt som atenolol når det gjelder blodtrykksnedsettende effekt, og i 

tillegg er losartan bedre tolerert. (18) 

VALUE- studien (The Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation) studerte effekt 

av valsartan sammenlignet med amlodipin. Selv om studien ikke sammenligner effekt av 

ACEI og ARB, kan man gjennom studien vise at det fins andre antihypertensive 

medikamenter som kan være mer effektive enn ARB-medikamentet valsartan. Pasientene som 

var inkludert i studien var 50 år gamle eller eldre med hypertensjon og høy risiko for 
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hjertehendelser. Studien var randomisert, dobbeltblind og parallell gruppe. Pasienter fra 31 

land ble observert i gjennomsnitt 4.2 år. Konklusjonen var at valsartan ikke var et like 

effektivt antihypertensivum som amlodipin i de dosene som ble brukt i studien. Valsartan-

pasientene hadde 19% mer myokardinfarkt og 15% mer slag tilfeller enn amlodipin-

pasientene, noe som kunne skyldes mindre effektiv blodtrykkssenkning i denne studien. (19) 

Mange studier som var fullført tidligere for å vise effekt av ACEI ved forskjellige tilstander 

innenfor behandlingsvinduet, ga oss informasjonen som senere ble brukt for å sette det i 

sammenligning med ARB medikamentgruppen. Langtidsbruk av ACEI hos pasienter med 

hjertesvikt eller venstre ventrikkel dysfunksjon viste lavere mortalitet sammenlignet med 

placebo-gruppen, 23.4 % vs. 29.1 %. I tillegg førte ACEI til mindre sykehusinnleggelser 

grunnet hjertesvikt, 11.9 % vs. 15.5 %; og mindre tilfeller av ny myokardinfarkt, 10.8 % vs. 

13.2 %. (30) 

Vi pekte på noen studier i denne teksten, men vi skal se på flere etter hvert for å kunne sette 

flere ARB og ACEI i sammenligning.  

VALIANT- studien (Valsartan in acute myocardial infarction) fra 2003 sammenlignet 

valsartan med kaptopril i pasienter med hjertesvikt og/eller venstre ventrikkel systolisk 

dysfunksjon etter myokardinfarkt. 14703 pasienter med gjennomsnittsalderen 65.8 ble 

observert i 24 land. Resultatet viste at valsartan hadde lik effekt som kaptopril på reduksjon 

av mortalitet i pasienter med hjertesvikt eller venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon <40 %. I 

denne studien var myokardinfarkt-tilfeller like hyppig hos valsartan- og kaptopril-pasientene. 

(20) 

En metaanalyse av 106 randomiserte studier utført av Bangalore i 2016 av ARB/ACEI vs. 

placebo inkluderte 254 301 pasienter med kardiovaskulære hendelser, myokardinfarkt, 

angina, slag, hjertesvikt, revaskularisering og diabetes; viste ingen effekt av ARB ved 

dødelighet av alle årsaker. ARB ble ikke anbefalt fremfor ACEI for behandling av hjertesvikt 

pasienter. Andre metaanalyser av ARB vs. placebo rapporterte ingen reduksjon i dødelighet 

hos høyrisikopasienter, diabetes mellitus- og hypertensjon-pasienter. Studiene viste heller 

ingen reduksjon i myokardinfarkt eller kardiovaskulær dødelighet. (31, 32, 33, 34, 35)  

To nefropati-studier, RENAAL og IDNT fra 2001, viste at ARB sammenlignet med placebo 

kunne redusere progresjon av nyresykdom. (21, 22) 
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ONTARGET og TRANSCEND- studiene er det største kliniske forsøksprogrammet som noen 

gang er utført med en angiotensinreseptorblokker. Endepunktet for begge studiene var 

kombinasjon av kardiovaskulær død, ikke-dødelig infarkt, slag eller innleggelse ved 

hjertesvikt. Begge studiene inkluderte høyrisikopasienter med koronar, perifer eller 

cerebrovaskulære hendelser. Rekruttering fra 730 sentre i 40 land til ONTARGET (n = 

25620) ble fullført i juli 2003, og TRANSCEND (n = 6000) i mai 2004. Den planlagte 

oppfølgingsperioden var 3.5 til 5.5 år. I ONTARGET-studien fikk pasientene 80 mg 

telmisartan eller 10 mg ramipril, eller en kombinasjon av telmisartan 80 mg og ramipril 10 mg 

per døgn. I TRANSCEND-studien fikk de 80 mg telmisartan per døgn testet mot placebo. 

(23). Figur 5.1.1 viser en oversikt av dette.  

 

 

Figur 5.1.1. David Fitchett. Vasc Health Risk Manag. 2009;5:21–29. (27) 

Resultatet av ONTARGET viste at utfallet av kardiovaskulær død, ikke-dødelig 

myokardinfarkt, slag eller utviklingen av hjertesvikt ikke skilte seg nevneverdig mellom enten 

telmisartan + ramipril eller telmisartan-gruppen sammenlignet med ramipril-gruppen. 

Konfidensintervallet for relativ risiko av telmisartan sammenlignet med ramipril var innenfor 

grensene, det viser at telmisartan ikke har mindre effekt enn ramipril. Effekt av telmisartan er 

95 % likt som effekt av ramipril. Se figur 5.1.2. (24, 27) 

Figur 5.1.1 Antall 

pasienter og medikament-

bruk ved TRANSCEND 

og ONTARGET-studiene  
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Figur 5.1.2  David Fitchett. Vasc Health Risk Manag. 2009;5:21–29. (27) 

TRANSCEND-studien, som sammenligna telmisartan med placebo i høyrisikopasienter som 

ikke tålte ACEI, klarte ikke å vise en klar fordel med ARB-behandling (se figur 5.1.3). 

Endepunktet for død, slag, myokardinfarkt eller sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt forekom 

hos 15,7 % av pasientene som fikk telmisartan og 17,0 % som fikk placebo. Telmisartan viste 

seg å være godt tolerert av pasienter som ikke tålte ACEI, og de følte seg trygge med denne 

medisinen. (24, 27) 

The Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes (PRoFESS) studien av mer 

enn 20 000 pasienter, sammenlignet effekt av telmisartan 80 mg per døgn med placebo. Til 

tross for en blodtrykksreduksjon på 3.8/2.0 mmHg, var det ingen reduksjon av insidensen av 

slag eller store kardiovaskulære hendelser. Men resultatene ble forbedret etter seks måneders 

behandling. (25) 

I en pre-spesifikk kombinert analyse av TRANSCEND og PRoFESS med mer enn 26 000 

pasienter, kunne man se effekt av telmisartan etter seks måneder behandling. Derfor kan vi si 

at lengre behandling med telmisartan kan gi bedre effekt. (27) 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.2 viser at telmisartan kan være like effektivt som ramipril. 
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Figur 5.1.3 David Fitchett. Vasc Health Risk Manag. 2009;5:21–29. (27) 

 

For å gi bedre oversikt over resultatet av ONTARGET og TRANSCEND studiene kan vi 

ramse det opp:  

• ACEI har vist fordel i reduksjon av kardiovaskulære hendelser hos 

høyrisikopasienter.  

• ARB har også vist fordel ved behandling av hjertesvikt, og er på lik linje med 

ACEI når det gjelder behandling av pasienter med venstre ventrikkel 

dysfunksjon etter myokardinfarkt.  

• Frem til nå har det ikke vært noen studier som støtter bruken av ARB for 

vaskulær beskyttelse fremfor ACEI.  

• ONTARGET-studien viste at telmisartan (ARB) dekket 95 % av den 

vaskulære beskyttende effekten av ramipril (ACEI), gitt samme dose til 

lignende pasientgrupper som tidligere ved HOPE-studien viste å ha fordeler 

ved bruk av ramipril.  

Figur 5.1.3 TRANSCEND- studien sammenligner telmisartan 80 mg/dag med placebo 

Figuren viser at 

differansen ikke er 

statistisk signifikant (p 

= 0.048). Viser ingen 

stor fordel ved 

telmisartan-behandling.  
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• TRANSCEND- studien viste at pasienter som ikke tålte ACEI, kunne tåle 

ARB veldig bra og hadde god behandlingseffekt av denne 

medikamentgruppen.  

Hva vil resultatet av ONTARGET og TRANSCEND-studiene fortelle oss? Kan vi anta at all 

ARB kan brukes for å erstatte ACEI?  

I de sistnevnte studiene ble telmisartan brukt blant ARB-medikamentgruppen. Telmisartan har 

lang halveringstid, og i tillegg til å være AT1-blokker, er den også PPAR- agonist. 

Telmisartan fosforylerer PPAR- og regulerer dets genuttrykk som igjen fører til 

glukoseopptak i cellene og dermed fungerer det som et generelt insulinsensibiliserende middel 

i adipocytter. Det har vist seg å øke insulinfølsomheten betydelig i kliniske studier og in vitro-

eksperimenter. Det viser at medisinen kan være nyttig for kardiovaskulære pasienter som også 

har diabetes. Derfor kan farmakologi av hvert enkelt medikament innenfor ARB-gruppen ha 

betydning for behandlingseffekten og kan gi ulike behandlingsresultater. Mekanismen bak 

hvordan telmisartan regulerer PPAR- fosforylering og effekt i adipocytter og den 

insulinsensibiliserende effekten på hele kroppen er ikke helt kartlagt enda. (36, 37)  

Resultatet av disse to siste viktige studiene indikerer at både ramipril og telmisartan kan 

brukes i høyrisikopasienter for å redusere kardiovaskulære hendelser. Det å velge enten ACEI 

eller ARB vil avhenge av mange faktorer som bl.a. vane, kosthold og bivirkninger. Kanadiske 

guidelines anbefaler ACEI og ARB som alternativer for vaskulær beskyttelse særlig i 

høyrisikopasienter med diabetes. (38) 

Tredje april 2018 ble en metaanalyse gjort av Franz Messerli, medisinsk professor, og hans 

kolleger publisert, der de samla data fra 119 randomiserte kliniske studier av ACEI- og ARB-

effekt i mer enn 500 000 pasienter. De fant ingen forskjell i effekt mellom de to 

medikamentgruppene med hensyn til hypertensjonsbehandling og dødelighet av 

kardiovaskulær årsak. De peker også på at ARB har mindre bivirkninger og dermed kan 

klinikere foreskrive ARB istedenfor ACEI. De begrunner nærmere at ACEI kan gi angioødem 

som bivirkning, og selv om det er sjeldent kan mange bli utsatt for den dødelige bivirkningen 

dersom alle kardiovaskulære pasienter blir behandlet med ACEI. (26) 

Journalisten Sue Hughes har i 2018 publisert en artikkel med tittelen «Time to ditch ACE 

inhibitors for CVD?» der hun nevner bl.a. Messerli sine resultater. Hun skriver også om at 

hjertesvikteksperten, John McMurray (MD, University of Glasgow, Storbritannia) begrunner 
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bruk av ACEI fremfor ARB med at ACEI var tilgjengelig før ARB og dermed er det gjort 

mange kliniske studier på dem som viste at ACEI reduserer kardiovaskulær dødelighet. 

Senere var det derfor vanskelig å gjøre en placebokontrollert studie med ARB på 

hjertesviktpasienter når ACEI allerede var ute i markedet. Salim Yusuf (McMaster University, 

Hamilton, Ontario, Canada), leder av HOPE-studien, mente at den største forskjellen mellom 

ACEI og ARB er kostnaden, særlig i lav- og middelinntektsland som står for 80 % av 

befolkningen. Hos dem vil ACEI bli foretrukket siden den er billigere medisin. (39) 

Gjennom de nevnte studiene har vi sett på likheter og forskjeller av ACEI og ARB. Noen 

kliniske studier foreslår behandling med ARB siden de kan ha samme effekt som ACEI med 

mindre bivirkninger som hoste, hypotensive symptomer og angioneurotisk ødem, dvs. at ARB 

gir bedre toleranse. Likevel bør trolig ACEI fortsatt forbli det første valget siden studiene 

viste ingen økning i insidens av myokardinfarkt ved bruk av ACEI, men at ARB øker denne 

risikoen (31). Og som John McMurray sa var det vanskelig å gjøre en placebokontrollert 

studie med ARB hos hjertesviktpasienter når ACEI allerede var på markedet og hadde blitt 

testet i kliniske studier. Bruk av det ene eller det andre medikamentet kommer an på om man 

legger vekt på bradykinin-relaterte bivirkninger med ACEI eller økt risiko for 

kardiovaskulære hendelser med ARB.  
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6 Konklusjon  
Ut fra de refererte studiene kan vi trekke konklusjonen at ved hjertesvikt er ACEI førstevalget 

siden den ikke gir økt risiko for myokardinfarkt ifølge noen studier, og at ARB-studiene har 

ikke gitt en så tydelig demonstrasjon av fordel som ACEI-studiene har. Derfor vil ACEI forbli 

foretrukket ved hjertesvikt. Som Salim Yusuf sa vil kostnaden også spille en rolle spesielt i 

lav- og middelinntektsland. Ved hypertensjon er ACEI og ARB like effektive 

antihypertensiva. ARB er bedre tolerert av de som får bivirkninger av ACEI.  

Disse studiene er gjennomført med en bestemt dose. Doseendring kan også endre resultatet. 

Ikke alle ACEI er studert i sammenligning med alle ARB-typer enda, derfor blir konklusjonen 

vår ikke 100 % sikker før vi kan ha flere studier som sammenligner andre typer av ACEI med 

andre ARB-er som ikke er blitt studert enda, og at forskjellige doser kan prøves i forskjellige 

studier for å kunne trekke en mer riktig konklusjon.  

Dette kan være en interessant problemstilling som kan undersøkes videre.  
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