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Den hemodynamiske modellen var 
utilstrekkelig for å forklare den gunstige 
effekten av betablokade og den skuffende 
effekten av vasodilatasjon ved kronisk 
hjertesvikt. En mer nyansert hemodynamisk 
analyse kan gi bedre innsikt i disse 
tilsynelatende gåtefulle effektene. 
        Det er få studier av venstre ventrikkels 
ejeksjonsdynamikk sammenlignet med 
den omfattende forskningen på koblingen 
mellom venstre ventrikkels fylning og 
ventrikkelens egenskaper. Imidlertid 
kan en analyse av interaksjonen mellom 
venstre ventrikkel og aorta gi ny og viktig 
informasjon om mekanismene som 
bestemmer det arterielle blodtrykket og 
hvordan medikamenter påvirker både 
ventrikkelen, arteriene og blodtrykket (1). 
Det er, for eksempel, grunn til å hevde at de 
hemodynamiske forholdene i proksimale 
aorta kan bidra til å øke forståelsen av 
medikamentell behandling av hjertesvikt. 
        Den hemodynamiske modellen som 
opprinnelig lå til grunn for å forklare årsaker 
og konsekvenser av hjertesvikt og strategier 
for medikamentell behandling av hjertesvikt, 
viste seg å være mangelfull (2). Forsøk 
med økt inotropi og redusert afterload 
var skuffende, selv om en slik tilnærming 
intuitivt var innlysende. Tvert imot viste 
det seg at betablokkere hadde en gunstig 
effekt ved hjertesvikt (3). Det er imidlertid 
fortsatt uklart hvordan betablokade bidrar 
til økt ejeksjonsfraksjon (EF) til tross 
for negativ inotropi (4-6). Kan en mer 
nyansert tilnærming til den hemodynamiske 
modellen, basert på ventrikkelens 

ejeksjonsdynamikk og egenskapene til 
aorta, bidra til å forklare både den gunstige 
effekten av betablokade og den skuffende 
effekten av vasodilatasjon (7-9)?
        Ved hjertesvikt og hos undergrupper 
av hypertonikere er den sentrale 
hemodynamikken preget av økt adrenerg 
aktivering med økt akselerasjon av 
slagvolumet. Den raske ejeksjonen 
interagerer med blodsøylen i aorta, 
trykket i aorta ved start av kontraksjonen 
og de viskoelastiske egenskapene til 
aortaveggen. Dette medfører økt motstand 
mot ejeksjonen, med andre ord økt 
afterload. Betablokade kan, under slike 
omstendigheter, ha en gunstig effekt 
på venstre ventrikkel med reduksjon av 
afterload og økt EF, muligens på grunn av 
langsommere ejeksjon av slagvolumet 
kombinert med redusert hjertefrekvens     
(8, 9). 
        Det arterielle blodtrykket som vanligvis 
måles på overarmen, gir en pekepinn på 
venstre ventrikkels afterload. Pulstrykket er 
en konsekvens av slagvolumet og av venstre 
ventrikkels ejeksjonsdynamikk, mens 
middeltrykket er bestemt av minuttvolumet 
og perifer motstand. Det er viktig å merke 
seg at en reduksjon i middeltrykket 
kan nøytraliseres ved samtidig økning 
av pulstrykket når det gjelder venstre 
ventrikkels afterload. 
        Målet med afterload-reduksjon ved 
hjertesvikt var å avlaste ventrikkelen 
slik at den kunne utføre samme arbeid 
med mindre energi. Afterload-reduksjon 
var derfor et attraktivt prinsipp ved 
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behandlingen av hjertesvikt. Forsøk med 
vasodilatasjon var imidlertid skuffende (10). 
Problemet var at en simpel tilnærming til 
den hemodynamiske modellen der en bare 
vurderte perifer motstand var utilstrekkelig 
for å forklare denne tilsynelatende 
logiske bristen. En analyse av de pulsatile 
hemodynamiske forholdene i proksimale 
aorta kan oppklare saken. En reaktiv 
adrenerg aktiveringen ved vasodilatasjon 
med økt hjertefrekvens og hyperdynamisk 
ejeksjon vil nemlig øke afterload selv om den 
perifere motstand reduseres (11). En slik 
hemodynamisk analyse kan også forklare at 
betablokkere kan redusere afterload. 

Konklusjon
Studier av venstre ventrikkels 
ejeksjonsdynamikk kan øke vår forståelse 
av mekanismer som påvirker det arterielle 
blodtrykket og mekanismer involvert ved 
medikamentell behandling av hjertesvikt 
og dermed bidra til å oppklare uløste og 
tilsynelatende gåtefulle fenomener. Det 
oppfordres derfor til økt forskning på dette 
spennende feltet.
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