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Verkningsmekanismer
Enalapril, ramipril, lisinopril och kaptopril är alla läkemedel mot bland annat högt blodtryck och verkar
genom att hämma aktiviteten av angiotensin converting enzyme (ACE). Ramipril är en prodrug och
metaboliseras i kroppen till den aktiva metaboliten ramiprilat. Enalapril administreras också som en
prodrug och metaboliseras till aktivt enalaprilat (en etylester hydrolyseras till motsvarande
karboxylsyra). Kaptopril kräver liksom lisinopril ingen biotransformation utan är aktivt. Jämförande
bedömning av miljörisk har gjorts av modersubstanserna och när tillämpligt även för de aktiva
metaboliterna ramiprilat och enalaprilat.
Exponeringsbedömning
Enalapril utsöndras primärt via urinen och ca 40% av dosen återfinns som enalaprilat och 20% som
enalapril (Renitec, fass.se). Ramipril metaboliseras till ramiprilat och övriga inaktiva metaboliter. Två
av metaboliterna är glukuronsyrakonjugat av ramipril och ramiprilat (Ramipril Teva, fass.se). Då
glukuronsyrakonjugat lätt spjälkas i reningsverk till glukuronsyra och modersubstans kan sådana
inaktiva metaboliter ändå utgöra en miljörisk (Larsson et al, 1999). Lisinopril metaboliseras inte alls i
kroppen utan utsöndras till 100% som aktiv modersubstans (Zestril, fass.se). Kaptopril utsöndras till
knappt 50% som aktiv substans, resten som inaktiva disulfidmetaboliter (Captopril Mylan, fass.se). För
enkelhets skull, och som ett initialt konservativt angreppssätt, har PEC beräknats utan justering för
metabolism för alla fyra ACE-hämmarna. Även för enalaprilat och ramiprilat så har PEC beräknats som
om allt enalapril/ramipril metaboliserats och exkreerats till de aktiva metaboliterna.
Vid beräkning av försäljning och PEC har även kombinationspreparat inkluderats (tabell 1).
Tabell 1. Försäljningsdata i Sverige för undersökta ACE-hämmare 2018, predikterad
miljökoncentration (PEC), uppmätta koncentrationer (MEC) och avskiljningsgrad i Region
Stockholms mätserie av orenat/renat kommunalt avloppsvatten 2004-2015 samt mätningar
(maxhalter) i orenat avloppsvatten (IN Max NV-screen), renat avloppsvatten (UT Max NV-screen)
respektive ytvatten (YT Max NV-screen) i Naturvårdsverkets nationella övervakningsrapporter.
Substans

Försäljning
2018
(kg)

DDD

DDD 2018
riket

PEC

MEC Max

typisk

IN Max

UT Max

YT Max

effluent, ng/L

avskiljningsgrad

NV-screen
(ng/L)

NV-screen
(ng/L)

NV-screen
(ng/L)

(g)
(ng/L)
Stockholm
%, Stockholm
enalapril*
2 334 0,0100
206 075 930
234
6
98
ramipril
245 0,0025
96 889 725
37
15
55
lisinopril
35 0,0100
3 519 770
5
kaptopril
39 0,0500
771 826
8
enalaprilat
234
ramiprilat
37
*Då försäljning och DDD av enalapril syftar på maleatsaltet så har PEC justerats så att det åsyftar rent enalapril.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Man kan notera att enalapril och ramipril dominerar stort både m a p antal försålda DDD och i kg. Det
gäller inte bara nationellt utan även i Region Stockholm. Enalapril förefaller avskiljas mycket effektivt i
reningsverken, så trots nästan 10 ggr större användning av enalapril jämfört med ramipril (mätt i kg)
så är halterna i renat avloppsvatten ungefär desamma. Uppmätta maximala koncentration om 6 ng/L
enalapril i renat avloppsvatten ger en koncentration i vattendrag om 0,6 ng/L om man tillämpar den
standardutspädning (faktor 10) som används vid Europeiska läkemedelsmyndighetens
miljöriskbedömningar för PEC-beräkning. Det är ca 500 ggr lägre än PEC beräknat från försäljning. Även
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uppmätta koncentrationerna av ramipril är lägre (ca 25 ggr) än vad som skulle förväntas om ingen
metabolism/avskiljning sker i kroppen/reningsverken. Kaptopril och lisinopril liksom de aktiva
metaboliterna enalaprilat och ramiprilat har inte studerats i svenskt avloppsvatten eller ytvatten. En
utländsk studie har parallellt analyserat enalapril och enalaprilat (Kostich et al, 2014). De fann något
högre halter enalaprilat (upp till150 ng/L) än enalapril (upp til 38 ng/L) i renat avloppsvatten från 50
amerikanska städer. PEC, på amerikansk nationell basis, var 369 ng/L i ytvatten, d v s snarlikt det i
Sverige. Därför kan sannolikt deras resultat även reflektera den svenska situationen. Medelvärdet av
enalaprilat i amerikanskt renat avloppsvatten var dock endast 14 ng/L vilket tyder på omfattande
metabolism/eliminering.
I samma amerikanska studie analyserades även lisinopril. Med ett amerikanskt PEC om 814 ng/L (d v s
mer än 100 ggr högre än det svenska) fann författarna i medeltal 180 ng/L i renat avloppsvatten och
en högsta koncentration om 13 000 ng/L. Lisinopril förefaller därmed vara betydligt svårare än
enalapril att avskilja i reningsverken. De höga halterna är sannolikt också en konsekvens av att
lisinopril, som tidigare nämnts, utsöndras till 100% i helt oförändrad form.
Kaptopril har studerats mycket sparsamt i miljön. I en portugisisk doktorsavhandling (Salgado R, 2011)
detekterades kaptopril i ett av nio prover av utgående avloppsvatten, men i relativt hög koncentration
(1 376 ng/L). I en annan studie i samma avhandling detekterades upp till 2 267 ng/L i inkommande
avloppsvatten som mest, men i många prover var halterna under detektionsgränsen (5 ng/L).
Noterbart att proverna var ”grab-samples” och inte dygnsintegrerade prover som normalt är fallet.
Potential för farmakologiska effekter i vattenlevande biota enligt fiskplasmamodellen
Måltavlan för alla undersökta substanser är konserverad i ryggradsdjur och även i många ryggradslösa
djur, till exempel vattenloppor, men inte alger och bakterier (Gunnarsson et al, 2008). Även om en s k
ortolog måltavla finns så skall man dock vara medveten om att sekvenslikheten kan vara så låg i
avlägset besläktade arter jämfört med människa att läkemedlen inte längre är aktiva i dessa.
Fiskplasmamodellen har tillämpats för alla undersökta substanser samt de två aktiva metaboliterna
(Fick et al, 2010). Bedömningen för de båda prodrugs enalapril och ramipril har baserats på respektive
prodrugs fettlöslighet (baserat på att dessa kan förekomma i ytvatten och biokoncentrera i fisk) medan
HtPC för respektive aktiva metabolit har använts för att bedöma deras potens (baserat på att det är
rimligt att anta att en prodrug som tas upp i fisk till del kan metaboliseras till aktiv substans, precis som
hos människa).
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Tabell 2. Fettlöslighet för undersökta ACE-hämmare (uttryckt som logP vid pH 7) från Fass eller olika
källor i PubChem samt det värde som använts (logP) för att beräkna kritisk miljökoncentration (CEC),
d v s den koncentration som förväntas ge upphov till motsvarande en humanterapeutisk
plasmakoncentration (HtPC, beräknad på Cmax) i exponerad fisk
Substans

CEC

LogP

logP (pubchem)

log P

-1

Fass (mg mL-1)

(ng L ) (för CEC)

enalapril
ramipril
lisinopril
kaptopril
enalaprilat
ramiprilat

HtPC Referens för HtPC

28138

0,59

-0,01; 0,07: 2,1

0,59

29
294829

3,32
-1,22

1,4; 2,9; 3,32
-2,9; -1,22; -1,01

3,77
1,01

0,001 (HtPC avser aktiv metabolit - ramiprilat)
0,005 Schulz et Schmoldt. Pharmazie 2003; 58:447-474

214176

0,34

0,3; 0,34; 0,6

-

0,05 Schulz et Schmoldt. Pharmazie 2003; 58:447-474

23388

0,70

-0,7; -0,74

-

0,01 Schulz et Schmoldt. Pharmazie 2003; 58:447-474

2339

0,70

0,7

-

0,001 Schulz et Schmoldt. Pharmazie 2003; 58:447-474

0,01 (HtPC avser aktiv metabolit - enalaprilat)

Det står ut att alla aktiva substanser har en låg HtCP (Cmax) d v s de är alla relativt potenta läkemedel.
Allra mest potent är ramipril med Cmax för den aktiva metaboliten ramiprilat om endast 0,001 µg/mL.
I linje med dess låga Cmax är ramipril också det läkemedel som har lägst DDD (Tabell 11). En annan
påtaglig egenskap gemensam för alla (utom ramipril) är deras mycket låga fettlöslighet och därmed
mycket låga sannolikhet att biokoncentrera i biota. Prodrugen ramipril utgör härvidlag ett slående
undantag. Sammantaget leder detta till att CEC är höga till mycket höga för alla substanser utom
ramipril (29 ng/L). Notera att den bedömningen utgår från att ramipril omvandlas till ramiprilat i fisk,
på liknande sätt som i en patient. CEC för ramipril baseras därför på fettlösligheten hos ramipril
emedan potensen (HtPC) baseras på ramiprilat.
Om man relaterar PEC till CEC så förefaller risken mycket liten för alla substanser utom just ramipril
som har en PEC/CEC-kvot på 1,3. Dock är högsta uppmätta koncentration av ramipril i svenskt
avloppsvatten endast 15 ng/L vilket om man tillämpar en utspädningsfaktor om 10 ett reviderat PEC
om 1,5 ng/L. Det skulle ge en PEC/CEC-kvot på ca 0,05 vilket skulle motsvara en betydligt lägre, men
inte utesluten, risk för farmakologisk påverkan.
Data på biokoncentration eller förekomst i akvatisk biota saknas för alla undersökta ACE-hämmare.
Tabell 3. Lägsta observerade effektkoncentrationer (LOEC) av bedömd god kvalitet för undersökta
ACE-hämmare, samt riskkvoter baserade på predikterad miljökoncentration (PEC) och LOEC samt
PEC mot kritisk miljökoncentration (CEC) enligt fiskplasmamodellen. Antal referenser till studier av
effekter på akvatiska organismer i Wikipharma (www.wikipharma.org) är också indikerade.
Substans

LOEC (ng/L)
trovärdig

enalapril
ramipril
lisinopril
kaptopril
enalaprilat
ramiprilat

riskkvot (%) riskkvot (%) antal referenser
(PEC/LOEC) (PEC/CEC) ref. (för LOEC-värden)

184 000 000

0,0000013

0,00830

1 Nalecz-Jawecki G and Persoone G, 2006. Environ Sci Pollut Res 13:22-27

>100 000 000
-

<0,0000004
-

1,30161

0 Miljöriskbedömning för Triatec (Sanofi Ab, fass.se)

0,00002

0

25 000 000
-

0,0000003
-

0,00004

1 Cleuvers M et al, 2003. Toxicology Letters 142: 185-194 (EC-50 värde)

0,00998

0

0,01582

0

-

-

"-" = data saknas
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Toxicitet baserad på effektstudier i vattenlevande organismer
Överlag är ekotoxiciteten av ACE-hämmare mycket dåligt studerad. De data som finns (för enalapril,
ramipril och kaptopril) visar alla på låg toxicitet. Studier av akvatiska organismer och som direkt
adresserar ACE-hämmarnas verkningsmekanism saknas dock helt. Miljöriskbedömningen för Triatec
(Sanofi) i fass.se för ramipril utgår från prodrugen. I ljuset av att ramiprilat är mycket mer vattenlöslig
är sannolikt detta ett bra och konservativt angreppssätt. Dock baseras riskbedömningen endast på
akuttester i de arter (fisk och vattenloppa) som kan antas ha konserverade måltavlor. De höga
effektnivåerna är därför inte betryggande. För kaptopril är lägsta effektnivå (EC50) 25 mg/L (växten
andmat) som dock sannolikt saknar måltavla. I akuttest (48 timmar) med vattenloppa (som har
måltavlan) var toxiciteten ännu lägre (<100 mg/L; Cleuvers et al, 2003).
Sammanfattning:
ACE-hämmare har en stor försäljning men alla jämförda substanser (undantaget ramipril) och aktiva
metaboliter är mycket vattenlösliga med mycket låg potential att ansamlas i akvatisk biota till nivåer
som bedöms medföra någon risk. För ramipril finns en viss risk att substansen når miljön och
biokoncentrerar i biota i tillräckligt hög grad för att orsaka en farmakologisk påverkan. Dock saknas
helt biokoncentrationsdata för de undersökta substanserna. De toxicitetstester som finns att tillgå
visar på låg toxicitet för akvatiska organismer, men de är akuttester och de är inte designade för att
adressera ACE-hämmarnas specifika verkan.
Även om miljörisken är högst för ramipril är ändå den sammanlagda evidensen för miljörisk tämligen
låg. Inga utbyten av miljöskäl förordas därför. Mer forskning kring ramipril och dess potential för
biokoncentration och toxicitet (kronisk och mekanismbaserad) efterfrågas.
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Not: Bedömningen syftar primärt till att klassa relativa risker mellan användning av de aktuella
substanserna, inte absolut risknivå i miljön. Bedömningen är huvudsakligen sammanställd av Professor
Joakim Larsson på uppdrag av Goodpoint AB. Även om det är en expertbedömning med syfte att
beakta och sammanväga relevant litteratur är informationen inte nödvändigtvis heltäckande eller
fullständig.
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