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1. Intro  

1.1 Det betaadrenerge systemet ved hjertesvikt 
Det er påvist mange skadelige forandringer som skjer i hjertet på molekylnivå ved 
hjertesvikt. Likevekten som cellene har i sin normale fysiologiske tilstand er forstyrret, 
og fokuset har i lang tid vært på langtidseffekter av kronisk forhøyede 
plasmakonsentrasjoner av katekolaminer, og dermed kronisk stimulering av det 
betaadrenerge systemet.   
Det beta-adrenerge systemet blir ofte overforenklet, under antagelsen at en ekstern 
stimulus produserer en enkel kjede av hendelser som resulterer i ett produkt eller én 
spesifikk hendelse, men systemet er mye mer komplekst enn som så – alle prosessene i en 
celle er multiple prosesser som bedre illustreres som et tre enn som en linje. 
Endringer som inntrer ved hjertesvikt i dette systemet har dermed også vist seg å være 
nokså komplekse. En del har man klart å nøste opp i disse prosessene, men enda står mye 
uklart.  

1.2 Paradoks farmakologi 
Betablokkere har gått fra å være kontraindisert til å bli indisert som et av de viktigste 
medikamentene ved diagnosen hjertesvikt.  
Kroppens fysiologiske svar på nedsatt hjerteminuttvolum ved hjertesvikt er økt utskillelse 
av adrenalin og noradrenalin, altså transmittere som gir økt kontraktilitet og frekvens av 
hjertemuskulaturen. Siden betablokkere nedsetter begge disse tilsynelatende 
kompensasjonsmekanismene i hjertet, er det ikke så rart at man fryktet å bruke dem hos 
pasienter med hjertesvikt.  
Fra pionerarbeidet på 70-tallet tok det to tiår før betablokkerne kom på listen over 
indiserte medikamenter gitt ved hjertesvikt.  
I dag har store randomiserte, placebokontrollerte studier med bisoprolol, metoprolol og 
carvedilol bl.a. vist en tilsvarende reduksjon i dødsrisiko med 30 % eller mer, en 
reduksjon større enn noe annet medikament som er brukt ved hjertesvikt kan vise til.  
Medikamentet er nå standard behandling av alle pasienter med stabil, mild, moderat og 
alvorlig hjertesvikt. 
Hvordan er det mulig for et medikament å gjøre 180 graders helomvending; fra å være 
antatt skadelig til å bli dokumentert helbredende? 
I denne artikkelen vil jeg beskrive hvilke patologiske endringer som skjer i det 
betaadrenerge systemet ved hjertesvikt. Jeg har fordypet meg til cellenivå, og spesielt sett 
på hva kronisk betareseptorstimulering gjør med Ca-bearbeidingen i cellene. Det er 
mange studier som har vist at Ca-strømmene forandrer seg under utviklingen av 
hjertesvikt, og at disse endringene er nært koplet med utvikling av hjertesvikt.  
Behandling med betablokkere fører til interessante endringer i de patologiske prosessene 
som har inntrådt i cellene, og ut fra de patologiske endringene som inntreffer i cellene 
ved hjertesvikt vil jeg diskutere mulige virkningsmekanismer bak betablokkerne. 
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2. Metodebeskrivelse 
Jeg har gjort en litteraturstudie, hvor jeg har hentet det meste av kunnskapen fra artikler. 
Jeg har tatt utgangspunkt i oversiktsartikler og derfra gått inn i originalartiklene som 
disse refererer til, og deretter gjort en sammenstilling og systematisering av stoffet. Jeg 
har tatt med de referansene jeg har vurdert som de viktigste. Artiklene er stort sett funnet 
på PubMed. De fire oversiktsartiklene jeg har brukt mest, er ”Novel therapeutic 
approaches for heart failure by normalizing calcium cycling” (Xander H.T. Wehrens and 
Andrew R. Marks, 2004)(se: 1), “Cardiac excitation-contraction coupling” (Donald M. 
Bers, 2002) (se: 2),  “What is the role of β-adrenergic signaling in heart failure?” (Martin 
J. Lohse, Stefan Engelhardt, Thomas Eschenhagen, 2003) (se: 3),  “Mechanisms of 
disease: β-adrenergic receptors – alterations in signal transduction and 
pharmacogenomics in heart failure” (David S. Feldman, Cynthia A. Carnes, William T. 
Abraham and Michael R Bristow, 2005) (se: 4). 
I tillegg har jeg hentet noe stoff fra Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, utgave 15/06. 
Min egen medisinske basalkunnskap har også kommet til nytte i artikkelen. 
 

3. Forkortelser 
ECC – Excitation-contraction coupling 
ICa – Innovervendt Ca-strøm 
RyR – Ryanodin Reseptor 
TTCC – T-Type Ca-Channel 
NCX – Na/Ca-exchanger 
[Ca2+]i – intracellulær Ca-konsentrasjon 
SERCA2a – SR Ca-ATPase 
PLB – Phospholamban 
PKA – Protein Kinase A 
CaMK – Ca/calmodulin-avhengig protein kinase 
PKC – Protein Kinase C 
LTCC – L-Type Ca-Channel 
PP-1 – Protein phosphatase-1 
PPI-1 – Protein phosphatase inhibitor-1 
GRK – G-protein-coupled receptor kinase 
PCr – Kreatinfosfat (Creatine Phosphate) 
MyBP-C – Myosinbindende Protein C 
MAPK – Mitogen-Aktivert Protein Kinase 
NHE – Natrium-proton-veksler 
α-MHC – α-Myosin heavy chain 
β-MHC – β-Myosin heavy chain 
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4. Hjertesvikt og behandling 
 

4.1 Patofysiologi 
Hjertesvikt er et klinisk syndrom med symptomer og tegn på at hjertets minuttvolum er 
for lavt i forhold til kroppens behov. Det stuves opp blod i lungekretsløpet og/eller i det 
store kretsløp, og dette manifesterer seg som lungeødem eller ødem i ekstremiteter. 
Symptomene er blant annet tungpustethet, hjertebank, utmattelse og brystsmerter, og 
alvorlighetsgraden avhenger av hvor lite fysisk aktivitet som skal til for å utløse 
symptomer. The New York Heart Association, NYHA, har klassifisert hjertesvikt ut fra 
pasientens funksjonsnivå fra klasse I til IV.5 Ved funksjonsklasse I har pasienten 
hjertesvikt uten symptomer ved vanlig fysisk aktivitet, og ved klasse IV har pasienten 
hjertesvikt som ikke tillater noen form for fysisk aktivitet, og han har sviktsymptomer i 
hvile.6 

Hjertesvikt skyldes tilstander som forverrer hjertets arbeidsvilkår – enten ved en svekket 
hjertepumpe, som følger hjerteinfarkt og kardiomyopati, ved nedsatt tilførsel av 
næringsmidler til hjertet som ved koronarsykdom, eller ved økt arbeidsbelastning på 
hjertet som ved hypertensjon, som fører til hypertrofi av hjertemuskelen og dermed til 
redusert ejeksjonsfraksjon. 

 

4.2 Betablokkere  
Betablokkere virker ved å blokkere adrenerge β-reseptorer, som fører til at transmittere 
som adrenalin, noradrenalin, dopamin og syntetiske adrenerge stoffer blir reversibelt 
hemmet. Betablokkere reduserer hjertets frekvens, kontraktilitet, ledningshastighet og 
metabolisme, som igjen fører til nedsatt minuttvolum, nedsatt oksygenbehov til hjertet og 
senket blodtrykk. De virker også på nyrene, sympatiske nerveendinger, bronkier, lever, 
blodårer, skjelettmuskulatur og CNS.  
I kroppen finnes både β1- og β2-reseptorer. De er tilstede i alle vev, men i ulike 
konsentrasjoner. Selektive betablokkere (metoprolol, bisoprolol) virker hovedsakelig på 
β1–reseptorene, mens ikke-selektive betablokkere (karvedilol, bucindolol) både virker på 
β1- og β2-reseptorene.  
Som behandling for funksjonsklasse I-svikt brukes ACE-hemmer og betablokker. For 
klasse II brukes ACE-hemmer, diuretika og betablokker, og for klasse III og IV brukes 
ACE-hemmer, diuretika, betablokker, digitalis og spironolakton. 6 
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5. Hva skjer på cellenivå ved hjertesvikt? 
 
 
 

 
 
 
Figur 1: Ca-transport i myocytter 
(D.M. Bers Nature 2002; 415; 198-205) 
 
 

5.1 Ca-bearbeiding i normalhjertet 
 

5.1.1 Hjertets ECC og Ca-bearbeiding 
Ca blir betraktet som det viktigste av ionene involvert i hjertets arbeidssyklus. Det er 
avgjørende i alle delprosesser som får hjertet til å kontrahere og relaksere, en prosess som 
blir kalt ”excitation-contraction coupling”(ECC), se Figur 1. 
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Hjertets ECC er betegnelsen på prosessen fra elektrisk eksitasjon av myocytten til 
kontraksjon av hjertet. Ca er også en direkte aktivator av myofilamentene som fører til 
kontraksjon av hjertet.7  
 

5.1.2 Frigjøring av Ca under systolen 
Først må kardiomyocytten depolariseres (ved et aksjonspotensial). Under hjertets 
aksjonspotensial entrer Ca cellen gjennom depolariseringsaktiverte Ca-kanaler, som 
innovervendt Ca-strøm (ICa), som fører til aksjonspotensialets plateau-nivå (se figur). 
Dette trigger Ca-utslipp fra sarcoplasmatisk retikulum (SR), og Ca strømmer inn i cellen 
gjennom Ryanodin-reseptor (RyR) i SR-membranen og setter dermed inn det virkelige 
støtet.  
I tillegg til dette, strømmer Ca også inn i cellen gjennom T-type Ca-kanaler (TTCC) og 
Na/Ca-exchanger (NCX) i cellemembranen. 
Kombinasjonen av Ca-influx utenfra og Ca-utslipp fra SR øker den frie intracellulære Ca-
konsentrasjonen ([Ca2+]i), som tillater Ca å binde til myofilamentproteinet troponin C, 
som igjen aktiviserer kontraksjonsapparatet, og hjertet kontraheres.  
Aktiveringen av myofilamentene er gradert, og den avhenger både av [Ca2+]i og andre 
faktorer. Det er to hovedmåter hjertets kontraksjonkraft blir forandret på, enten ved å 
endre amplituden eller varigheten av [Ca2+]i, eller ved å forandre myofilamentenes 
sensitivitetet for Ca2+.  
 

5.1.3 Fjerning av Ca fra cytosol under diastolen 
For at hjertet igjen skal kunne relaksere må [Ca2+]i reduseres, slik at Ca dissosierer fra 
troponin C. Dette skjer på fire måter; SR Ca2+-ATPase (SERCA2a), sarcolemmal 
Na+/Ca2+-utveksling (NCX), sarcolemmal Ca2+-ATPase eller mitrokondriell Ca2+ uniport. 
Ca 70 % av intracellulært Ca blir under diastolen pumpet inn i SR, og 30 % blir pumpet 
ut av cellen. Alle disse prosessene bruker energi i form av ATP, se under. 
Aktiviteten til SERCA2a blir regulert av fosfolamban (PLB), som er bundet til SERCA2a 
og som i sin ufosforylerte form hemmer dets aktivitet.  
 

5.1.4 Energiforbruk  
I tillegg til basalmetabolismen, som er uavhengig av både stimulering og kontraksjon, 
trenger cellen energi til depolarisering og repolarisering av sarcolemma, til Ca-frigjøring 
og -reopptak, og til myofilament-aktiverin, se over. Ca-behandlingen i cellene er nært 
knyttet opp til cellenes energiforbruk, siden konsentrering av Ca bruker ATP-avhengige 
pumper. Trekker man energien brukt til basalmetabolisme fra totalforbruket av energi, 
kan man regne ut kostnad-nytte-effektiviteten til cellen, der kostnaden er energiforbruk 
og nytten er hjertekontraksjon. Dette forholdet er imidlertid ikke konstant; ved hjertesvikt 
forbrukes forholdsvis mer energi enn kontraksjonens energiforbruk.8  
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5.1.5 Sarkoplasmatisk retikulums rolle 
Ca-konsentrasjonen i SR, [Ca2+]SR, har betydning for både åpningssannsynligneten til 
RyR, for hjertets kontraksjonskraft og for risiko for utvikling av arytmier. 
Ved høy [Ca2+]SR økes sjansen for etterdepolariseringer, som kan trigge til 
arytmidannelse7 og dermed plutselig død. 
Ved moderat [Ca2+]SR kan innovervendt Ca2+-strøm ICa gjennom spenningsregulerte Ca2+-
kanaler i cellemembranen mislykkes i å indusere Ca2+-utslipp fra SR9,10. Dette kan hjelpe 
SR i å fylles på nytt hvis den er relativt tappet, som ved hjertesvikt, fordi lavt utslipp av 
Ca2+ fra SR fører til økt ICa (gjennom redusert inaktivering) og mindre tendens til Ca2+-
utpumping gjennom Na+/Ca2+i cellemembranen. En nedgang i [Ca2+]SR, selv lokalt, kan 
bidra til å stanse Ca2+-utslipp fra SR i ECC. Det fører også til redusert ECC-ytelse og 
bidrar til svekket systolisk kontraktilitet, se nedfor.11 
 [Ca2+]SR kan økes ved å øke Ca2+-influx ICa, redusere Ca2+-utslipp fra cellen, eller ved å 
forsterke Ca2+-opptak inn i SR (eksempelvis ved adrenerg stimulering eller ved økning i 
frekvens av stimuli, varigheten av aksjonspotensial, ICa eller [Na+]i).  
 

5.1.6 Regulering av Ca-sylus i hjertet 
Ca-strømmene i myocytten reguleres gjennom fosforylering av Ca-pumper og 
ionekanaler, og dermed reguleres også hjertets kontraksjonskraft. Flere kinaser medvirker 
til dette, deriblant protein kinase A (PKA), Ca/calmodulin-avhengig protein kinase 
(CaMKII) og protein kinase C (PKC).  
Både PKA og CaMKII får økt aktivitet ved økt aktivitet i det betaadrenerge systemet, og 
de fosforylerer LTCC, RyR2 og PLB. Fosforylering av PLB, som gir økt aktivitet i 
SERCA2a, er klart den mest dominerende reguleringsmekanismen både for reduksjon i 
[Ca2+]i og for den lusitrope effekten under diastolen, se senere.12 PKC-α (det 
predominante PKC-isoensymet uttrykket i hjertet13) reduserer aktiviteten i SERCA2a ved 
å fosforylere protein phosphatase inhibitor-1 (PPI-1), som fører til økt aktivitet i protein 
phosphatase-1 (PP-1), og PP-1 hypofosforylerer PLB.14 

 

5.1.7 Modulering av Ca-strømmer ved PKA  
PKA-aktivitet fører til inotrope effekter i hjertet, ved at PKA fosforylerer PLB(se avsn. 
over), RyR og spenningsstyrte ionekanaler i cellemembranen. PKA’s lusitrope effekter 
blir mediert av fosforylering av PLB og troponin I, som henholdsvis påskynder Ca-
reopptak i SR og dissosiasjon av Ca fra myofilamentene. (Og som tidligere skrevet er 
fosforylering av PLB den dominerende mekanismen både for lusitropi og for reduksjon 
av Ca under diastolen. (se: 15)) Fosforylering ved PKA fører til en økt ICa og økt 
tilgjengelighet av SR-Ca. Denne synergistiske kombinasjonen forsterker i stor grad Ca2+-
strømmens amplitude, og mer enn oppveier reduksjonen i myofilamentenes Ca2+-
sensitivitet, og som i seg selv vil redusere slagkraften.(se: 15)  
PKA kan også modulere åpningsterskelen (åpningssannsynligheten) for RyR-kanalene.  
I isolerte enkeltkanal-forsøk økte PKA åpningssannsynlighet av RyR ved en brå økning i 
[Ca2+]i, men forårsaket en nedgang i steady state åpningssannsynlighet ved en gitt 
[Ca2+]i.16 I kontrast til dette fant Marx et al.17 at PKA forsterket steady state 
åpningssannsynlighet av enkle RyR i bilayers, og tilskrev dette dislokasjon mellom 
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FKBP-12.6 og RyR (FKBP-12.6 er et protein som stabiliserer RyR-proteinet). Dessuten 
fant de at RyR var hyperfosforylert ved hjertesvikt, noe som kan forårsake en diastolisk 
lekkasje av SR Ca2+ og bidra til redusert SR Ca2+-innhold ved hjertesvikt.  
Men i mer intakte cellulære systemer kunne man ikke finne noen effekt av PKA-
avhengig RyR-fosforylering på diastolisk lekkasje av SR Ca2+ (som Ca2+-fyringer) i 
fravær av PLB (med uforandret SR Ca2+-innhold)18. Fosforylering av RyR kan også 
forandre responsen til SR Ca2+-utslipp for en gitt ICa-trigger, men studier på dette området 
har vist blandede resultater19-21. Om PKA-avhengig fosforylering forandrer RyR ved 
hvile eller ECC er dermed omstridt (se også avsnitt om RyR dysfunksjon ved hjertesvikt)  
Uansett kan økt diastolisk lekkasje av SR Ca2+ bidra til redusert SR Ca2+-innhold og 
systolisk funksjon ved hjertesvikt, se senere.  
    
 
 

5.2 Ca-bearbeiding ved hjertesvikt 
 

5.2.1 Defekt Ca-bearbeiding ved hjertesvikt  
Defekt intracellulær Ca-behandling er en sentral årsak til den reduserte kontraktiliteten og 
den svekkede kontraktile reserven til hjertet ved hjertesvikt. Isolerte myocytter fra 
sviktende hjerter er forbundet med en reduksjon i systolisk Ca-amplitude, en økning i 
diastolisk intracellulær Ca-konsentrasjon, samt en forsinket diastolisk Ca-reduksjon 
gjennom ECC.22,23 Disse forandringene resulterer i lavere SR Ca-innhold og dermed i 
dårligere ECC-ytelse.24,25  
Kronisk forhøyede plasmakonsentrasjoner av katekolaminer bidrar til forandringene i 
intracellulær Ca-bearbeiding ved hjertesvikt.26,27 Dette resulterer i maladaptive 
forandringer i hjertet, som inkluderer nedgang i ekspresjon og kobling av β-
adrenoceptorer28,29(nedregulering og desensitisering, beskrevet senere), økning i 
ekspresjon av det inhibitoriske G-proteinet Gi, økning i β-reseptor kinase (GRK) (som 
fosforylerer og dermed desensitiserer β-adrenoceptorene 30), og reduksjon og funsjon av 
adenylate cyclase.31 

En økt intracellulær kinase-aktivitet i sviktende hjerter inkluderer PKA-mediert 
hyperfosforylering av LTCC, NCX og RyR2. Defekt Ca-syklus i sviktende hjerter kan 
også tilskrives forandring i ekspresjon og funksjon til proteiner som er nødvendige for 
Ca-homøostase. I sviktende hjerter er ekspresjonen av SERCA2a og RyR2 nedregulert, 
og ekspresjonen av NCX er generelt oppregulert.32-34 

 

5.2.2 Energi og hjertesvikt 
Hjertemuskelen er et oksidativt vev som produserer mer enn 90 % av sin energi ved 
mitokondriell respirasjon, hvor det blir produsert ATP. Cellen kan også bruke 
kreatinfosfat (PCr) som energikilde – denne inneholder en høyenergibinding som kan 
danne ATP, men PCr tjener kun som energireserve for hjertet.35 I sviktende hjerter er 
ratioen PCr/ATP redusert, som innebærer at energireserven i hjertet er redusert.35  
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Ved hjertesvikt har man, som nevnt tidligere, også et forholdsvis større energiforbruk enn 
kontraksjonsarbeidet skulle tilsi, en såkalt ”mismatch” mellom energiforbruk og 
kontraksjonsarbeid,8 og cellene blir utmattede og tappet for energi. Dette henger nøye 
sammen med Ca-behandlingen i cellen. Ca-homøostasen avhenger av effektive 
energidrevne Ca- og Na-pumper, som bestemmer energikostnaden for cellen gjennom 
cellulære ATPaser. (se: 8)  
I tillegg er nivået av frie radikaler er høyere ved hjertesvikt enn uten,36 og disse 
disponerer blant annet for økt apoptose og nekrose av kardiomyocytter.37 

 
 

5.2.3 Studier av Ca-strømmer hos kanin og menneske med hjertesvikt 
Fjerning av Ca fra cytosol under diastolen blir utført av forskjellige transportsystemer, og 
den kvantitative betydningen varierer mellom artene.38  
I fysiologisk kanin- og menneskeventrikkel fjerner SERCA2a ca 70 % av sirkulerende 
Ca2+, NCX fjerner 28%, mens sarcoplasmatisk Ca2+ ATPase og mitokondriell Ca2+ 
uniporter tilsammen fjerner 1% (disse to sistnevnte kalles ”slow systems”). Altså vil 
dette medføre at 70% av Ca2+ mellom hvert hjerteslag blir pumpet tilbake til SR, mens 
omtrent 30% blir pumpet ut av cellen under fysiologiske omstendigheter.  
Ved hjertesvikt hos menneske og kanin er ekspresjonen av SERCA2a nedregulert og 
NCX oppregulert39, slik at de to systemene i kvantitativt likere grad bidrar til reduksjonen 
i [Ca2+]i

40,41 mellom hvert aksjonspotensial. Disse forandringene balanserer hverandre når 
det gjelder [Ca2+]i-reduksjon, slik at denne forblir uforandret. Begge systemforandringene 
bidrar imidlertid til redusert Ca2+-innhold i SR, som begrenser SR Ca2+-strøm under 
aksjonspotensialet, og dette kan være en sentral årsak til systolisk svikt og redusert 
ejeksjonsfraksjon ved hjertesvikt. 
Mengden Ca2+ som blir pumpet ut av cellen under relaksasjonen må være den samme 
som blir pumpet inn ved hvert slag, ellers vil cellen øke eller tape Ca2+ og således ikke 
være i steady state. Komplementære målinger av Ca2+-influx og SR Ca2+-utslipp under et 
aksjonspotensial bekrefter denne forventningen hos kanin og rotte40,42, og det gir dermed 
et kvantitativt rammeverk rundt dynamiske Ca2+-strømmer i  
ventrikkelmyocytter. 
 

5.2.4 RyR dysfunksjon ved hjertesvikt.  
Kronisk hyperaktivitet i β-adrenerg reseptor-signalveiene fører til PKA’s 
hyperfosforylering av RyR2.11,43,44 Dette fører til en venstredreiing av RyR-sensitivitet 
for Ca2+, det vil si at kanalen får økt åpningssannsynlighet ved de samme Ca-nivåene, se 
over. I tillegg kan RyR åpnes avvikende i diastolen, slik at det lekker ut Ca fra SR, og 
dette kan resultere i et lavere SR Ca-nivå. Redusert SR Ca-nivå reduserer ECC-ytelsen og 
bidrar til svekket systolisk kontraktilitet.11 Lekkasje av Ca i diastolen kan også føre til 
ventrikkelarytmier og plutselig død hos pasienter med hjertesvikt.45  
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5.3 Betaadrenerg signalisering  
 
 
 

 
 
Figur 2: Betareseptor-aktivering og fosforylerings-målproteiner i ECC 
(Under hjertesvikt øker mengde og rate av Ca i syklus, samt at dissosiasjonsraten av Ca 
fra myofilamentene øker.) 
(D.M. Bers Nature 2002; 415; 198-205) 
 
 
 

5.3.1 β-Adrenerge reseptorer i hjertet 
Hjertemuskelcellene inneholder både β1-, β2-, og β3-reseptorer, hvor forholdet mellom β1- 
og  β2-reseptor i et normalt hjerte er 70:30. β3 er hovedsakelig inaktiv under normale 
fysiologiske tilstander, og dens rolle ved hjertesvikt er uviss.  
Den klassiske subdivisjonen av β-reseptorer definerer β1-subtypen som den som 
stimulerer hjertemuskulatur, og β2-subtypen som den som relakserer glatt muskulatur.  
Begge reseptorene kopler til Gs og øker dermed cAMP, men forskjellige nedstrøms-
signalisering øker kontraktiliteten i kardiomyocytter og nedsetter kontraktiliteten i glatte 
muskelceller. β1-reseptoren bidrar imidlertid også til relaksasjonen av blodårer, og β2-
reseptoren til hjertekontraktilitet. Selv om den predominante β1-subtypen er den sterkeste 
stimulusen til hjertets funksjon, er ekspresjonsnivåene ganske små hos de fleste artene, og 
det er derfor lite reseptorreserver for denne subtypen. (se: 3)  
Ekspresjonen av β3-subtypen er essensielt begrenset til fettvev, men flere forskergrupper 
har rapportert β3-reseptoreffekter og mRNA hos menneske-, marsvin- og kaninhjerter og 
kardiomyocytter.46-48 Viktigheten til denne reseptoren gjenstår å finne ut av, men enkelte 
av disse nevnte gruppene foreslår en ikke-klassisk Gi/ NO-signalvei som medierer 
negative inotrope effekter, i kontrast til dens fettvevs-signalvei.  
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5.3.2 β-Adrenerg reseptor-signalisering 
Hvorfor skulle hjertet uttrykke flere forskjellige subtyper av β-adrenerge reseptorer? Det 
akkumuleres stadig mer forskning som hevder at subtype-forskjeller er viktige for hjertets 
normale funksjon, og ved patologiske tilstander som hjertesvikt.  
For det første har de forskjellige reseptor-subtypene forskjellige affiniteter til sine 
ligander. Og for det andre er det økende dokumentasjon for spesifikke subcellulære 
lokalisasjoner og særskilte signalveier. Den grunnleggende hypotesen er at spatiell 
utskillelse av reseptorer tillater assosiasjoner med andre proteiner til å forme 
”signalosomer” som medierer subtype-spesifikke responser i cellen, se under.(se: 3)  
Signalisering via β-reseptorer i hjertet har blitt studert i stor detalj. Så snart en spesifikk 
β-AR blir aktivert, initieres cellulære forandringer ved aktiveringen av en eller flere 
heterotrimere G-proteiner: β1-AR aktiverer Gs-proteiner, mens β2-AR aktiverer både Gs 
og Gi i sin signaliseringskaskade. Man kan si at Gs virker som en akselerator og Gi virker 
som en bremse for reseptoren.  
Den klassiske signalveien er aktivering av adenylyl cyclase via Gs, som resulterer i økt 
cAMP-nivå. Hovedmålet for cAMP er PKA, som igjen modulerer aktiviteten til en rekke 
andre proteiner som er essensielle for hjertefunksjonen: LTCC, PLB, troponin I, RyR, 
Myosinbindende protein C (MyBP-C), og PPI-1. Dette affiserer kardiomyocyttens 
kontraktile egenskaper ved å øke Ca-influx (LTCC), øke Ca-reopptaket inn i SR 
(PLB/SERCA) og modulere myofilamentets Ca-sensitivitet (troponin I, MyBP-C).  
Se Figur 2. Et annet mål for cAMP er (cAMP-gated) HCN pacemaker-kanaler. 
I tillegg viser det seg at cAMP-uavhengige ledd deltar i mange av prosessene i cellen. 
Mens Gs-signalisering starter aktivering av cAMP og PKA, reduserer Gi–signalisering 
cAMP-nivået, aktiverer mitogen-aktiverte protein kinaser (MAPK) og bidrar til 
regulering av reseptor-signalisering og aktivering av nukleær transkripsjon.  

 
 

5.3.3 Studie av energiforbruk ved stimulert hjerteaktivitet 
Hasenfuss et al.49 har gjort en studie på isolert ikke-sviktende humant myokard, i forhold 
til dets energi-turnover, hvor de viste at en økning i hjertets arbeid på grunn av adrenerge 
substrater økte energiforbruket forholdsvis mer enn de økte kontraksjonsarbeidet. De 
brukte isoproterenol (betaagonist) som stoff og målte energiforbruk (i form av varme og 
isometrisk arbeid) i ECC, samt kontraktile proteiner. Isoprotenerol økte signifikant 
cellenes ”peak twich tension”, ”max rate of tension rise” og ”max rate of tension fall”. De 
fant blant annet at forholdet mellom strekk-uavhengig varmeproduksjon og isometrisk 
arbeid økte med 47 %, og at forholdet strekk-uavhengig varmeproduksjon og strekk-tids-
integral økte med 91 %. Energiforbruket som følge av økningen i Ca-strømmer står 
dermed ikke i relasjon til mekanisk ytelse, og det økte energiforbruket kunne vises som 
en 41 % økning i ratio av total aktivitet relatert varme per konsentrasjon-tids-integral.49 

De viste også at ved å forbedre den patologiske Ca-behandlingen i cellene forbedres også 
energiforbruket. (se: 49) 
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5.4 Spatiell og temporal regulering 
Reseptor-genererte signaler blir normalt vurdert som globale forandringer i second-
messenger-konsentrasjoner, som er antatt å være nokså ensartede. Denne forenklende 
måten ville innebære at intracellulær signalisering verken anvender spatiell eller temporal 
informasjon. Men stadig flere studier viser at dette imidlertid ikke er tilfelle, og at 
kompartmentering av intracellulær signalisering er mer enn en forklaringsmodell for 
resultater som man har vanskeligheter med å tolke. Studier på hjerter og intakte 
hjerteceller hjalp på veien mot å tenke kompartmentering.50,51  
Det er nå vanlig å snakke om spatiell og temporal regulering som en nyansering av 
cellulær signalering. Flere forsøksrekker støtter diskrete spatielle interaksjoner som 
regulatorer for cellesignaliseringen, for eksempel anker-proteiner og nærhet mellom 
proteiner (eks dannelse av signalosomer, se under). Temporal signalisering regulerer også 
signaltransduksjon, da ved å forandre reseptoraktiviteten. Disse forandringene kan bli 
inndelt i okkupering av, nedregulering av og desensitisering av reseptor,3,52 og det er 
dette man ser ved hjertesvikt. 
 

5.4.1 Spatiell regulering 
Arbeid fra 1970-tallet antyder at PKA-aktivisering ved prostaglandin E og beta-agonisten 
isoprenaline setter inn forskjellige effekter på glykogen fosforylase-fosforylering i 
rottehjerter53. På samme måte ble cAMP-akkumulering via den glukagon-lignende 
reseptoren funnet å være komplett frakoplet inotrope effekter i kardiomyocytter.54 
Forskjellige ”efficacies” av cAMP som var generert via β-reseptoraktivering eller via 
direkte adenylyl cyclase-stimulering med forskolin indikerer videre spatial 
kompartmentering av cAMP i cardiomyocytter.55 Flere elektrofysiologiske studier viste at 
lokalisert stimulering av β-reseptorer på kardiomyocytter hos frosk aktiverte L-type Ca-
kanaler (LTCC) i nærheten av reseptorene, mens derimot forskolin i tillegg aktiverte Ca-
kanaler lenger perifert.56 Hemming av isoprenaline-effekter av acetylkolin57 og NO ble 
også lokalt begrenset.58 Fremstilling av cAMP i neonatale kardiomyocytter viste at de 
noradrenalin-induserte cAMP-signalene kun diffuserte omtrent 1 μm, mens 
fosfodiesterase-hemming førte til generalisert cAMP-økning.59 Derfor kan cAMP-
degradering ved fosfodiesteraser trolig begrense cAMP-signaler spatielt.  
Flere forsøksrekker peker på forskjeller mellom β1- og β2-reseptorer når det gjelder 
kompartmentering.60,61 For det første kan β2-reseptorer kople både til Gi og Gs, mens β1-
reseptorer bare kan kople til Gs.62 Gi-koplingen er fremmet ved PKA-mediert β2-reseptor-
fosforylering. For det andre synes PKA-fosforyleringsmønsteret indusert av β1- og β2-
reseptorstimulering i hvert fall hos noen arter å være forskjellige.(se: 3) To 
forskningsgrupper fant bare β1-indusert troponin I-fosforylering hos rotter,63,64 mens 
andre har beskrevet fosforylering via begge subtypene i menneskehjerte.65 PLB-
fosforylering har blitt rapportert etter β1- men ikke β2-reseptoraktivering i kanin- og 
menneske-kardiomyocytter,63 mens begge subtypene  i andre studier førte til 
fosforylering, da spesielt i menneskehjerte.64,65 β1-reseptorstimulering økte PKA-aktivitet 
i den bestemte andelen av kardiomyocytter, mens denne økningen etter β2-
reseptorstimulering derimot var begrenset til den løselige fraksjonen.64 I kardiomyocytter 
hos voksne rotter har komplett fravær av cAMP-signal blitt rapportert.66  
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5.4.2 Temporal regulering 
Nedregulering og desensitisering av reseptorer. 
Det er naturlig å knytte den temporale reguleringen til utviklingen av hjertesvikt. 
Fysiologiske og molekylære analyser indikerer at den β-adrenerge signalkaskaden spiller 
en viktig rolle som regulator av hjertefunksjonen, og flere forsøksrekker bekrefter at 
forandringer i den β-adrenerge reseptorens signaltransduksjonsmekanismer er 
hovedspiller i den naturlige utviklingen av hjertesvikt. Ved progressiv hjertesvikt utvikler 
det seg en reproduserbar rekke av biokjemiske defekter i den β-adrenerge kaskaden. 
Nedregulering er spesifikk for β1-reseptoren, mens desensitisering er mest uttalt for β2-
reseptoren, se neste avsnitt.  
Flere studier viser en reduksjon av β1-reseptor og dens mRNA med opptil 50 %, korrelert 
til alvorlighetsgrad av hjertesvikt,67,68 mens den funksjonelle koplingen mellom de 
gjenværende β1-reseptorene og Gαs–adenylyl cyclase-systemet er redusert.69  
β2-reseptornivået var imidlertid uendret i de fleste studiene. 
Det er ikke klarlagt hvorfor nedregulering ved hjertesvikt er spesifikk for β1-subtypen. De 
gjenværende β-reseptorene er desensitiserte, sannsynligvis mest via G-protein reseptor 
kinase (GRK), se mer om GRK senere. I tillegg sees en dobling av Gαi -og da spesielt 
Gαi2- og dets mRNA, som skjer på et tidlig stadium av hjertesvikt, og kan føre til redusert 
responsitivitet av mange Gs-koplede reseptorsystemer.(se: 3) GRK er også oppregulert 
ved hjertesvikt.70 Sammenfattet er disse forandringene med på å desensitisere β-adrenerge 
signal-transduksjonskaskader, og resulterer i nedsatt hjertefunksjon når hjertet blir 
stimulert av katekolaminer.71  
β-reseptordesensitisering er mest prominent for β2-subtypen,72 i tillegg til hos de 
gjenværende β1-reseptorene.73 Den er i liten grad aktuell for β3-reseptoren. 74 
Desensitisering skjer ved reseptorfosforylering, enten ved PKA eller ved GRK75,76 og β-
arrestiner, som hhv kan kalles heterolog og homolog desensitisering.77 Begge disse 
mekanismeklassifikasjonene kopler G-proteinene fra β-reseptoren. I tillegg rekrutterer 
reseptor/β-arrestin-komplekset flere proteiner som initierer ”ikke-klassiske” signalveier; 
altså ytterligere signalveier som modifiserer Gs/adenylyl cyclase/PKA-signalveien. Siden 
GRK/β-arrestin-mekanismen er mest framtredende for β2-reseptoren, forklarer det 
hvorfor ikke-klassiske signalveier er mest prominent for denne reseptorsubtypen. (se: 3) 
Videre fremmer PKA-indusert fosforylering av β2-reseptorer et skifte fra Gs til Gi.29,78 Og 
vedvarende betaadrenerg stimulering resulterer i nedregulering av reseptor.79 
Ved kronisk hjertesvikt skyldes reduksjonen i β-AR-signalisering en koordinert rekke av 
hendelser. Man kan klassifisere desensitiseringen som enten heterolog eller homolog.52  
Heterolog desensitisering er mediert av second-messenger-avhengig og PKA-avhengig 
signalisering. Det er ikke nødvendig med reseptorstimulering for at denne 
desensitiseringen skal finne sted. PKA desensitiserer simultant β-AR ved fosforylering av 
L-type kalsiumkanaler(LTCC) og intracellulære Ca-regulatoriske proteiner (se:4) 
Homolog desensitisering involverer fosforylering av β-AR ved GRK, med påfølgende 
binding av β-arrestin-regulatoriske proteiner til β-AR.70,52,80 

Man tror nå at hovedfunksjonen til GRK i adrenerg signalkaskade er å øke 
betareseptorens affinitet til β-arrestin.81  
Økt GRK-aktivitet ser ut til å være en hovedfaktor når det gjelder β-reseptor-
desensitisering ved hjertesvikt.82,83 Mange studier har vist oppregulering av GRK-
aktivitet og GRK2-mRNA hos pasienter og dyremodeller med hjertesvikt og 
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hypertrofi.30,84,85 Dette har ledet til hypotesen om at hjertefunksjonen kunne bli restituert 
ved å hemme GRK.83 Ingen GRK-reseptor har til nå blitt beskrevet, som da kunne tillate 
testing av denne hypotesen, men flere studier ser ut til å støtte den.  
Den alternative hypotesen er igjen at økt GRK-aktivitet er del av hjertets 
beskyttelsestilpasning. Hypotesen ville være forenlig både med langtidsskaden forårsaket 
av kronisk stimulering av β1-reseptor eller transgen β1-reseptor overekspresjon,86,87 og 
med fordelsaktige effekter av β-blokkere hos hjertesviktpasienter.88  
 

5.4.3 MAPK 
Data indikerer at β-arrestiner regulerer MAPK-aktiviteten, som resulterer i gruppering av 
diskrete MAPK-pooler i cellen. MAPK-proteinene er involverte i transduksjonen av 
eksternt nedstammede signaler som regulerer cellevekst, celledeling, differensiering og 
apoptose.89,90,91 Pattedyrceller inneholder minst tre hovedklasser av MAPK: Eksternt 
regulerte kinaser, Jun kinaser og p38.92 MAPK’ene fosforylerer mange membran-, 
cytoplasmatiske, nukleære og cytoskeletære proteiner når de er aktiviserte. MAPK’ene 
kan også translokere inn i nukleus, hvor de fosforylerer og aktiverer nukleære 
transkripsjonsfaktorer som er involverte i DNA-syntese, hypertrofi og celledød. (se: 4) 
Men om desensitisering av betareseptorer og forandringer i MAPK-signalveier er 
epifenomener eller er medvirkende i utviklingen av hjertesvikt, vet man ennå ikke. 
Forholdet mellom betareseptorer, reseptorsignalisering og MAPK, samt forandringer i 
cellulær eller genom signalisering ved hjertesvikt er tema for videre forskning. 
 

5.4.4 Overekspresjon av β2- og β1-reseptor hos mus 
Transgen overekspresjon av β2-reseptorer i mus ved konsentrasjoner rundt 20-30 
pmol/mg protein førte til markert økning i basal kontraktilitet,93 men forårsaket ingen 
åpenbar hjertepatologi.94 Adenovirus-mediert overekspresjon av β2-reseptor forbedret 
mykardkontraktiliteten hos kanin-modeller med hjertesvikt.95 Imidlertid viser senere 
studier at overekspresjon av β2-reseptor opptil 50-fold ble godt tolerert, mens 350-fold 
overekspresjon induserte hjertepatologi.96 Høy-tetthets overekspresjon av β2-reseptor 
reddet venstre ventrikkel-kontraktilitet etter hjerteinfarkt,97 men forverret hjertefunksjon 
etter aortic banding (strammet bånd rundt aorta for å indusere hjertesvikt) 98 og affiserte 
flere genetiske hjertesviktmodeller i en negativ retning,80 inkludert Gαq-overekspresjon.99 
Lavere nivåer (30-folds overekspresjon) hadde fordelsaktige effekter i samme modell,99 
noe som tyder på at det finnes et ekspresjons-optimum for å lette hjertefunksjonen via β2-
reseptorene. 
Overekspresjon av β1-reseptorer i transgene mus førte til hypertrofi av hjertet, fulgt av 
fibrose og hjertesvikt.86,100 Ca-strømmene ble forlenget, og ekspresjon av SR-
proteinforbindelse ble redusert. Interessant var at β1-transgene mus utviklet markert 
kardiomyocytt-hypertrofi uten betydelig økning av hjertets vekt,86 noe som tyder på et 
dramatisk tap av kardiomyocytter, kanskje via apoptose.100 β1-agonister har lenge vært 
kjent å forårsake hypertrofi.101 Disse data indikerer at β1-reseptorsystemet er tilpasset 
korttidsøkninger i hjertearbeidet, men fører til markert skade ved vedvarende aktivering. 
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5.4.5 Tolkning av forskjeller mellom β1- og β2-reseptorers signalveier  
De rapporterte forskjellene, mellom overekspresjon av β1- og β2-reseptorene hos mus, er 
bemerkelsesverdige. Siden begge subtypene aktiverer cAMP-signalering, må forskjellene 
være på grunn av ikke-klassiske reseptorspesifikke signalveier, som β2-reseptorkopling til 
Gi, og MAPK.29,103,104 I tillegg kan det være at kompartementering av cAMP-signaler 
legger til rette for forskjeller mellom β1- og β2-reseptor-generert cAMP, som nevnt 
tidligere.102 De potensielle kliniske implikasjonene av disse forskjellene er åpenbare. For 
eksempel kunne β1-selektive betablokkere vært bedre enn nonselektive blokkere ved 
hjertesvikt, fordi β2-reseptoren da ikke ville bli hemmet, og det å øke β2-nivået opp til et 
optimumsnivå ville altså kunne vise seg å være hensiktsmessig.95 

 

5.5 Hvilke mekanismer medierer de skadelige β1-reseptor-
effektene? 
De potensielle β1-selektive skadelige effektene må bli mediert via β1-reseptor-initierte 
signaler. Siden hovedsignalet til β1-reseptor i hjertemuskelcellene går gjennom 
cAMP/PKA-signalveien, er det naturlig å sette søkelyset på målproteinene til PKA-
mediert fosforylering. Å identifisere de relevante målproteinene er imidlertid vanskelig, 
siden mesteparten av vår kunnskap på området er hentet fra akutt β-reseptorstimulering, 
og ikke fra modeller hvor β-reseptorstimuleringen har vært tilstede i årevis, som er 
tilfellet ved hjertesvikt. Det er trolig at adaptive endringer og forandringer i transkripsjon 
og translasjon dominerer langtidsresponsene. (se: 3) 
Et påfallende eksempel for motsatte effekter av korttids- versus langtids- β-adrenerg 
stimulering, er natrium-proton-veksler-1 (NHE1), se under.  
 

5.5.1 Phospholamban, PLB 
PLB kontrollerer som nevnt Ca-opptaket i SR ved å hemme SERCA.105 PKA-mediert 
fosforylering av PLB opphever denne hemmingen, som fører til maksimal ATPase-
aktivitet og SR Ca-fylning. Dette fører til økt kontraktil funksjon under systolen.106 Ved 
kronisk hjertesvikt er PLB, pussig nok, hypofosforylert, noe som i sin tur fører til 
hypofunksjon av SERCA2a. Denne hypofosforyleringen av PLB kan være på grunn av 
desensitiseringsregulert reduksjon i cAMP per mengde adrenerg stimulering i SR-
avdelingen i cellen, og/eller en økning av PP-1-aktiviteten.107 I tillegg er SERCA2a-
ekspresjonen nedsatt i det sviktende hjertet.108,109 

Eksperimenter med PLB-knockout-mus tyder på at PLB medierer de positive lusitrope og 
deler av de positive inotrope β-reseptoreffektene.15,110 Selv om PLB er en hovedmål for 
PKA i kardiomyocytter, er den trolig ikke ansvarlig for de skadelige β1-reseptoreffektene. 
For det første reddet PLB-knockout flere, men ikke alle,111,112 hjertesviktmodellene, 
inkludert β1-reseptor transgene mus,113 hvorpå man antok at PLB-hemming ved PKA 
ikke var skadelig. For det andre så man at genterapi-tilnærminger som enten hemmet 
PLB114,115 eller forøkte SERCA,116,117 førte til bedring i flere hjertesviktmodeller. Det kan 
imidlertid finnes viktige forskjeller mellom mus og menneske, siden det ganske nylig er 
funnet to mutasjoner som inaktiverer PLB hos pasienter, som viste seg å indusere 
hjertesvikt hos pasienter!118,119 For øyeblikket er det uklart hvordan disse funnene kan bli 
integrerte i vår kunnskap om hjertesvikt.  
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5.5.2 Andre Calsium-regulatoriske proteiner 
Hyperfosforylering av Ryanodine-reseptor (RyR) ved PKA, som fører til økt 
åpningssannsynlighet for reseptoren, er trolig også innblandet i patogenesen av 
hjertesvikt17. Andre har imidlertid bestridt denne observasjonen,120 eller tilskrevet PKA-
indusert økning i SR-Ca2+-strøm en indirekte mekanisme som involverer PLB.121 Derfor 
er rollen til RyR-fosforylering ennå uklar.122 PKA-mediert fosforylering åpner LTCC, 
hvorpå Ca trigger SR-Ca2+-utstrømming gjennom RyR.15 Basale strømmer gjennom 
LTCC blir opprettholdt123 ved hjertesvikt, men enkel-kanal-målinger viser en økt 
åpningssannsynlighet.124 Andre målproteiner for PKA er MyBP-C og troponin I, som 
henholdsvis kan disinhibere myosin-aktin-samspill125 og redusere myofilamentenes Ca2+-
sensitivitet.126 Det er ennå ikke klart om disse effektene kan bidra til utvikling av 
hjertesvikt.  
Ca-aktivert genekspresjon fører til forandinger i transkripsjon og proteintranslasjon som 
forårsaker langvarige strukturelle og fysiologiske forandringer i hjertet. Dette resulterer i 
en føtal genekspresjonssammensetning for de kontraktile proteinene som direkte bidrar til 
kontraktil dysfunksjon og derved patologisk hypertrofi av hjertemuskulaturen. 
Dette føtale genmønsteret til kontraksjonsproteiner består av oppregulering av føtale 
gener, ”β-myosin tung kjede”(β-MHC) og ANP, og nedregulering av de adulte genene 
”α-myosin tung kjede”(α-MHC) og SERCA2a.108,127 
En funksjonell ubalanse mellom Ca-signalveier eller redusert diastolisk Ca-nivå kan føre 
til forhøyede Ca-nivåer i cytosol som en felles siste signalvei i sviktende 
kardiomyocytter.22  
Nedstrømsmekanismene som iverksetter mulige skadelige Ca2+-effekter, og Ca2+-
avhengige proteiners roller (som calcineurin og CaM kinase), er ennå ikke blitt 
klarlagt.128 

 

5.5.3 PP og PPI-1 
Nyere dokumentasjon indikerer at phosphataser spiller en regulatorisk rolle i 
hjertemuskelceller.129 Phosphatase 2A er tilstede i β2-reseptor-signalosomer i neuroner130 
og kolokaliserer med RyR.17 ProteinPhosphataseInhibitor-1(PPI-1) hemmer PP-1 kun når 
denne er PKA-fosforylert, og antas å forsterke β-adrenerg signalering i 
kardiomyocytter.131,132  
Hjertesvikt er ledsaget av globalt økt protein phosphatase (PP)-aktivitet.129 Nedregulering 
av β-reseptorer og cAMP-avhengig PKA ved hjertesvikt fører til inaktivering av PPI-1 
som gir økt aktivitet av PP-1. Dette fører igjen til redusert aktivitet i SERCA2a, med 
påfølgende redusert SR Ca-opptak, fordi PP-1 defosforylerer PLB, som beskrevet over. 
PPI-1-mRNA, -protein, og -fosforylering er redusert to til fem ganger normalnivået i 
sviktende humane hjerter,131,133 noe som fører til redusert hemming av PP-1.129 
Ekspresjon av konstitutivt aktivt PPI-1 reddet funksjonen til sviktende 
kardiomyocytter.132 Men mye gjenstår imidlertid i kartleggingen av PPI-1’s rolle ved 
hjertesvikt.  
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5.5.4 Na/H-Exchanger NHE1 
Et markert eksempel på hvor fundamentalt forskjellig kort- og langtidseffekter kan være 
er involveringen av hjertets Na-utveksler NHE1, i forhold til utvikling av skadelige 
effekter av kronisk β-reseptor-stimulering. Akutt β-reseptorstimulering hemmer NHE1,134 
mens NHE1 er oppregulert i β1-transgene mus, og farmakologisk hemming av NHE1 
beskyttet mot utvikling av hypertrofi, fibrose og hjertesvikt.135 Mekanismene bak de 
beskyttende effektene av NHE1-hemming, intracellulært Ca’s og Na’s roller, samt 
NHE1-reguleringsmekanismer er enda ikke oppklarte.135,136 

 

5.5.5 Apoptose 
Forskning indikerer at β1-AR-stimulering, gjennom Gs-signalisering, har proapoptotiske 
effekter, og eksponering for katekolaminer har blitt vist å være toksisk for 
kardiomyocytter og resultert i celledød, mens antiapoptotiske effekter av β2-reseptoren er 
vist.137-140 Disse in-vitro-studiene tilsvarer funn hos transgene mus, hvor β1-reseptor og 
overekspresjon av Gαs økte apoptose av kardiomyocyttene markert,100,141 som nevnt over. 
Studiene er imidlertid forskjellige med tanke på hvilke intracellulære signalveier som er 
proapoptotiske og hvilke som er antiapoptotiske, og signalkaskadene er komplekse og 
sammenflettede. Videre er det uklart om apoptose skjer som et resultat av direkte 
stimulering av en av disse signalveiene eller på grunn av nedregulering eller ubalanse 
mellom konkurrerende signalveier. β2-reseptor-mediert stimulering av p38-MAP-
kinase103 og aktivering av Akt kinase via Gi

140 har blitt foreslått som antiapoptotiske 
mediatorer. Den proapoptotiske effekten til β2-reseptor er på grunn av produksjon av frie 
radikaler,142 påstår noen, mens andre hevder at PKA-uavhengig aktivering av CaMK143 er 
årsaken. De mekanistiske koplingene for de motsatte effektene av β1-reseptorstimulering 
versus β2-reseptorstimulering er fortsatt uklare. Det er heller ikke klarlagt i hvor stor grad 
β1-reseptor-mediert apoptose bidrar til hjertesvikt.144  
Selv om mange forskere har fokusert på apoptose, er det flere andre forskningsrekker 
igjen som har vist at forstyrrelser i β-AR, og da spesielt β1, er hovedårsakene til 
hjertesvikt. (se: 4)  
 
 

6. Hvorfor virker β-blokkere gunstig ved hjertesvikt? 

6.1 Kliniske studier 
Kliniske forsøk har vist at en oppregulering eller langtidsaktivering av det adrenerge 
nervesystemet har blitt direkte forbundet med større mortalitet. Dette har blitt bekreftet i 
store kliniske studier hvor betablokkerterapi har blitt vist å resultere i revers 
remodellering (redusert ventrikkeldimensjon og økt systolisk funksjon), forbedring av 
hjertemuskelens molekylfenotype og signifikant reduksjon i både morbiditet og 
mortalitet88,127,145 hos pasienter med hjertesvikt. 
Det foreligger nå omfattende dokumentasjon om tilleggsverdien av å gi betablokkere i 
tillegg til bakgrunns ACE-hemming. For carvedilol146-148, bisoprolol149, metoprolol150,151 
og bucindolol41 er det gjennomført flere randomiserte placebo-kontrollerte studier.  
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Fem av disse placebokontrollerte studiene, og kanskje de mest ansette, er MERIT-HF150, 
CIBIS-II149, Us Carvedilol146, COPERNICUS148 og BEST-studien41, og de tar for seg de 
β1-selektive blokkerne metoprolol og bisoprolol, og de ikke-selektive blokkerne 
karvedilol(kombinert beta-alfa-blokker) og bucindolol. Alle disse studiene viste en 
signifikant reduksjon i dødelighet på 34 – 65 %, utenom BEST-studien (av bucindolol), 
som viste en ikke-signifikant reduksjon i dødelighet på 10 %, og dette kan muligvis 
tilskrives den partielle agonistaktiviteten hos bucindolol. (se: 166)  
En betydelig gevinst med tanke på hospitalisering ble også vist i studiene.  
I følge en meta-analyse av effekten av betablokkere ved hjertesvikt ses en reduksjon i 
risikoen for hospitalisering på 41 %,152 og tilsvarende reduksjon er blitt sett i store 
randomiserte studier. I de fem store studiene ble det vist en reduksjon fra 8 til 27 % i 
totalt antall hospitaliseringer, et økt funksjonsnivå og redusert forverring av hjertesvikt. 
COMET-studien153 var en sammenlikningsstudie mellom metoprolol og karvedilol, hvor 
man ville finne ut om karvedilol har tilleggseffekter med fortrinn sammenliknet med den 
β1-selektive blokkeren metoprolol. Det ble vist at carvedilol var bedre enn metoprolol når 
det gjaldt reduksjon i mortalitet. Tolkningen av dette resultatet er imidlertid vanskelig, 
fordi den formulering og dosering av metoprolol som ble brukt under studien var svakere 
enn anbefalt, og som dermed resulterte i lavere β1-blokking for metoprolol enn for 
carvedilol.  
De gunstige effektene av betablokkere sees uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå, 
LVEF, og ved både ischaemisk og non-ischaemisk etiologi.42,154  
 
 

6.2 Forklaringsmodeller for gunstige virkninger av betablokker 
Betablokkere er en av de få medikamentgruppene som forbedrer hjertets kontraktile 
funksjon og reduserer mortalitetsraten hos hjertesviktpasienter, hvilket observeres ved 
hjertesvikt både av iskemisk og non-iskemisk etiologi.42,154  
Fordelene ble sett hos dem med høy og lav hjertefrekvens, blodtrykk og 
ejeksjonsfraksjon.150 

Hvordan kan langtidsbruk av negativt inotrope sammensetninger øke hjertets kapasitet, 
mortalitet og indeks?  
To hovedmekanismer kan muligens forklare dette paradokset: Enten at betablokkerne 
hindrer de skadelige konsekvensene av opprettholdt β1-reseptorstimulering, eller at de 
resensitiserer hjertets β-reseptorsystem. Per dags dato har ingen studie foreslått noen 
definitiv forklaring, men mange hypoteser har gått i retning av at reduksjon i de skadelige 
β1-effektene kan tilskrives de største effektene. (se: 3)  
Betablokkere normaliserer de patologiske forandringene i myocyttene som er inntrådt ved 
hjertesvikt. Både reseptor-signaltransduksjonen og genekspresjonen i myocyttene 
normaliseres, og det skjer en readaptasjon av det cellulære maskineriet. 
 
Betablokkere utøver antiarytmiske effekter, noe som kan forklare hvorfor de forårsaker 
større reduksjoner i plutselig død enn i total dødelighet. Antiarytmiske effekter er spesielt 
viktige siden forandret Ca-bearbeiding gjør sviktende hjerter særlig mottakelige for 
arytmier. Det er vist at betablokkere forhindrer hypertrofe, proapoptotiske og 
pronekrotiske effekter av β1-reseptor-overstimulering. (se: 3) 
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Betablokkere reduserer intracellulære cAMP-nivåer og reduserer dermed aktiviteten til 
PKA, som er oppregulert ved hjertesvikt. Nedstrømseffektene av dette inkluderer en 
normalisering av PKA’s hyperfosforylering av RyR2155, som resulterer i normal 
støkiometri av RyR2 og dermed stabiliserer den og hindrer diastolisk lekkasje av Ca fra 
SR. Som igjen kan forklare forbedringen en ser i hjertekontraktiliteten hos pasienter med 
hjertesvikt som blir satt på behandling med betablokkere. Lekkasjen av Ca fra SR kunne 
også føre til letale ventrikkelarytmier, noe som kan forklare hvorfor man hos denne 
behandlingsgruppen ser en nedgang i arytmier og plutselig død. Det er imidlertid omstridt 
om ustabil RyR2 er en sentral mekanisme i utviklingen av hjertesvikt, se tidligere i 
oppgaven. 
Betablokkere forbedrer energibalansen i sviktende hjerter, hvor myocyttene er tappet for 
energi156 og høy-energi-fosfat (ATP)157.  
I myocytter er Ca og energimetabolisme tett koplet sammen, slik at affeksjon av den ene 
automatisk vil affisere den andre.35 Den nedsatte effektiviteten til mekanotransduksjonen 
og inadekvat Ca-opptak og –frigjøring resulterer i en mismatch mellom energiproduksjon 
og –bruk, og influerer også Ca-homøostasen og kontraktilitet.35 Det er derfor ikke 
overraskende at forbedret Ca-homøostase gjennom betablokking resulterer i forbedret 
energibruk i hjertet, og omvendt.  
 
β-blokkere normaliserer svikt-spesifikke forandringer i hjerte-genekspresjonen, som kan 
være involverte i progresjon av sykdommen.158-161 Genekspresjonsstudier i intakte 
humane hjerter med svikt indikerer at β1-AR er koplet til induksjonen av føtalt mønster i 
genekspresjon til kontraksjonsproteiner, som består av oppregulering av føtale gener; ”β-
myosin tung kjede” og ANP, og nedregulering av de voksne genene ”α-myosin tung 
kjede” og SERCA2a.108,127 En reversering av dette føtale mønsteret i genekspresjon, som 
ses ved betablokker-behandling, kan være en av grunnene til at β-blokkere forbedrer den 
dilaterte kardiomyopatiske fenotypen hos pasienter med hjertesvikt. (se: 4) 
 
 

6.3 Polymorfismer 
Flere studier av polymorfismer i β-AR-genene er gjennomført, og tilstedeværelsen av 
disse kompliserer betablokker-terapien ved hjertesvikt. Som over diskutert er det økende 
bevis for at en gunstig terapeutisk respons kan avhenge av disse polymorfismene.162 
Kartlegging av hver enkelt pasients genotype kan derfor identifisere de mest optimale 
terapivalgene. Betablokkere har vært de viktigste farmakologiske framskrittene gjennom 
tidene med tanke på å redusere morbiditet og mortalitet hos pasienter med hjertesvikt. 
Det er derfor logisk at funksjonelt viktige β-blokker-polymorfismer skulle kunne affisere 
β-blokkernes kliniske responser. Flere studier har understøttet denne hypotesen.163,164 

I studier hvor polymorfismer i β1-reseptoren gjør den mer aktiv enn vanlig165, ble det 
funnet at risikoen for hjertesvikt var økt, og i studier hvor polymorfismer i β2-reseptoren 
gjorde denne mindre aktiv fant de redusert arbeidskapasitet og redusert overlevelse hos 
pasienter med hjertesvikt. 
Disse funnene understøtter hypotesen om at en hemmet β2-reseptor representerer en 
risikofaktor for kardiovaskulær sykdom, og da spesielt for hjertesvikt.  
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7. Konklusjon  
De mange forandringene i hjertet ved β-adrenerge stimulering er mest sannsynlig 
beskyttelsestilpasninger som inntrer ved belastning. Imidlertid ser det ut til at det 
betaadrenerge systemet ideelt er tilpasset korttidsøkninger i katekolaminnivå, og at 
vedvarende reseptorstimulering fører til patologiske endringer på molekylnivå.  
Kronisk betareseptorstimulering er nok mye av årsaken bak utvikling av hjertesvikt, og 
dette forårsaker endringer på mange nivåer i cellen, både i reseptorer, signalmolekyler 
(deriblant Ca), og genekspresjon. 
Myocyttens feilaktige behandling av Ca er nok en sentral årsak både til kontraktil 
dysfunksjon og arytmier ved hjertesvikt. 
 

7.1 Det β-adrenerge systemet og betareseptorer 
Mangfoldige studier støtter hypotesen om at det β-adrenerge systemet spiller en viktig 
rolle ved utviklingen av hjertesvikt. Det ser ut til at systemet ideelt er tilpasset 
korttidsøkninger i hjertets aktivitet, og at oppregulering og langtidsaktivering er skadelig 
og forbundet med kortere overlevelse. 
Det er antakelig β1-reseptor-stimulering som er skadelig, mens β2-reseptor-stimulering 
ikke ser ut til å utvikle hjertesvikt. β3-reseptors rolle er ikke klarlagt. 
Den kroniske β-reseptoraktivering resulterer i maladaptive forandringer i hjertecellene, 
inkludert en nedregulering og desensitisering av β-adrenoceptorer. 
 

7.2 Endret Ca-homøostase og genekspresjon 
Kronisk forhøyet katekolaminnivå og påfølgende nedregulering og desensitisering av 
betareseptorer og deres signalveier fører til mange forandringer i cellens signalmolekyler, 
som blant annet resulterer i endret Ca-homøostase. 
Endring i Ca-homøostasen innebærer økt diastolisk intracellulær Ca-konsentrasjon, 
lekkasje av SR-Ca under diastolen og reduksjon i systolisk Ca-amplitude, samt forsinket 
og nedsatt Ca-reduksjon under diastolen.  
Dette resulterer i redusert kontraktilitet, nedsatt kontraktil reserve, arytmidannelse og en 
”mismatch” i cellens energiforbruk i forhold til muskelarbeid. For pasienten innebærer 
dette nedsatt arbeidskapasitet, hjertebank, utmattelse og brystsmerter, i tillegg til økt 
risiko for plutselig død. 
 

7.3 Betablokkere 
Store randomiserte, placebo-kontrollerte studier har vist at bruk av betablokkere 
reduserer hjertesviktpasientenes morbiditet og mortalitet. Bruk av betablokkere ser ut til å 
reversere de skadelige mekanismene som er inntrådt ved hjertesvikt. Både nedregulering 
og desensitisering av betareseptor, den patologiske genekspresjonen og endringene i 
cellens signalmolekyler ser ut til å normaliseres under behandling med betablokkere. I 
tillegg til dette ser man en bedret energibalanse i sviktende hjerter, hvor myocyttene er 
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tappet for energi og høy-energifosfat. Cellens ”mismatch” mellom energiforbruk og 
kontraksjonskraft forbedres under terapi med betablokkere, og man ser en reduksjon i 
apoptose og nekrose. 
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