
Nye losartan-undersøgelser med negative resultater. 

 

Et netop offentliggjort studie fra et stort Marfan center i Paris viste at forebyggende behandling 

med det medicinske præparat losartan ikke havde nogen som helst indvirkning på 

legemspulsåresygdom ved Marfan Syndrom. 

I undersøgelsen indgik der 303 patienter, som blev delt op i to grupper og fulgt i ca. 3,5 år. Den 

ene gruppe blev behandlet med losartan i relativ høj dosis (100 mg), og den anden gruppe fik en 

snydetablet (placebo). Langt størstedelen af deltagerne (86 %) fik i forvejen en betablokker-tablet 

(Selozok, atenolol, propranolol etc.), så losartan-behandlingen var et supplement lagt oveni.  

Gennemsnitsalderen var ca. 30 år, og en tredjedel var under 18 år. 

Ved studiets ophør kunne man kun finde en minimal forskel på udvidelsen af legemspulsåren på 

0.0825 mm per år, hvilket i realiteten er så lidt, at der ikke er tale om en egentlig forskel. 

Forskerne bag studiet konkluderede således også, at losartan ikke har nogen effekt ved Marfan 

syndrom. 

(European Heart Journal Advance Access, offentliggjort den 2. maj 2015).  

I efteråret 2014 blev der offentliggjort et andet studie fra USA, som sammenlignede losartan med 

betablokkeren atenolol (bruges ikke særlig meget i Danmark grundet bivirkninger).  Her blev de to 

præparater sammenlignet hos børn og unge med Marfan syndrom (608 deltagere, hvilket er flere 

end der findes i Danmark).  Gennemsnitsalderen var 11 år, og deltagerne blev fulgt i 3 år. Dette 

studie var også ganske neutralt. Der var ingen forskel på de to præparater, når man undersøgte 

legemspulsårens størrelse i de to grupper efter 3 års behandling. Det var dog betryggende at se, at 

det var ganske få som fik behov for en operation eller som oplevede at udvikle en revne i 

legemspulsåren hos denne unge patientgruppe. 

Konklusionen blev at begge præparater var lige virksomme til behandling af Marfan syndrom 

(The New England Journal of Medicine, offentliggjort den 27.november, 2014). 

Samlet set er effekten af losartan på legemspulsåresygdom beskeden, når man undersøger stoffet 

i lodtrækningsforsøg, som de to ovennævnte. Det betyder ikke, at der skal laves en masse om hos 

alle danskere med Marfan. Holdningen må stadig være at medicinsk behandling kan overvejes hos 

hver enkelt og man må tage individuelle hensyn.  Enkelte har højt blodtryk, som skal behandles, og 

hos disse, bør betablokker-præparater nok foretrækkes som det første valg. 

Niels Holmark Andersen, overlæge. Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital. 


