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PIONEER-HF1 studiet
I et nyt studie, Pioneer-HF sammenlignes behandling med Enalapril2 og Entresto2 hos HFpatienter indlagt med akut dekompensation, og efterfølgende stabiliseret. (se
FAKTABOKS herunder)
De primære endepunkter:
• Gennemsnitlige ændring i NT-proBNP fra baseline til uge 4 og 8
• Sikkerhedsprofilen
Man så et fald i NT-proBNP i begge grupper, men der var et betydeligt større fald hos
patienter behandlet med Entresto.
• enalapril gruppen faldt NT-proBNP med 25%
• Entresto gruppen faldt NT-proBNP med 47%

Hvad med sikkerhedsprofilen?
Man fandt ingen markante forskelle mellem de to grupper (symptomatisk hypotension,
hyperkaliæmi, nyrepåvirkning og angioødem)
Var det muligt at optitrere patienterne?
Ja, næsten 60% (56,8%) af patienterne blev optitreret til den højeste dosis Entresto indenfor 6
uger.
Hvorfor starte behandling med Entresto under en indlæggelse?
Hjertesvigtpatienter er særligt udsatte under og efter en indlæggelse med forværring af
hjertesvigt Optimering af deres behandling er kritisk for at reducere sandsynligheden for
genindlæggelse eller CV død, som netop er forhøjet i perioden efter en indlæggelse. Derfor

skal patienten ikke vente med opstart til et evt. ambulant besøg, men optimeres allerede
under indlæggelsen og da Entresto den 20 maj har fået klausuleret tilskud, er den
administrative byrde nu fjernet.
Konklusion:
Behandling med Entresto under en indlæggelse for dekompenseret hjertesvigt,
tolereres godt og NT-proBNP niveauet falder markant mere hos denne gruppe
sammenlignet med enalapril.

ENTRESTO® er indiceret til behandling af voksne patienter med symptomatisk kronisk
hjertesvigt med nedsat uddrivningsfraktion3
Læs produktresumé for Entresto her
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