
Antallet af solgte døgndoser har ligget meget stabilt siden 2010

Ca. 71.000 

 59.300 

Doping

Under sommer-OL i 2008 fik en nordko-
reansk atlet frataget sine bronze- og 
sølvmedaljer i luftpistolskydning, efter 
han blev testet positiv for proprano-
lol. Betablokkere bliver nemlig brugt 
som doping i præcisionssport, såsom 
skydning og dart, da stoffet mindsker 
kroppens reaktion på stress og nervø-
sitet, hvilket kan give større kropsro og 
fjerne rystelser i hænderne.  

 danskere ramt af en  
 hjerte-kar-sygdom om året

Komplikationer som følge af hjer-
te-kar-sygdomme er i dag den næst-
hyppigste dødsårsag blandt danskere. 
Antallet af tilfælde er stadig stigende 
og dermed også behovet for hjerte-
medicin, herunder betablokerende 
midler. Betablokkere mindsker nemlig 
belastningen på hjerte-kar-systemet, 
hvilket har stor betydning for dem, der 
i forvejen har et svækket hjerte eller et 
for højt blodtryk. Det kan i sidste ende 
redde liv. 

 Liv efter døden 
Mens James Black læste til læge, døde 
hans far af et hjerteanfald efter en 
stressende dag på arbejdet i en kul-
mine. Det motiverede Black til at finde 
noget medicin, der kunne modvirke 
adrenalins effekt på hjertet og dermed 
forebygge hjerteanfald. Det førte ham 
ind i den gryende forskning inden for 
alfa- og betareceptorer, og i 1962 lyk-
kedes det ham at syntetisere proprano-
lol, der blokerer betareceptorerne og 
dermed mindsker effekten af adrenalin 
og noradrenalin på hjertets funktion. 
Blacks systematiske tilgang med 
receptorbindende medicin revolutione-
rede medicinforskningen fremover, især 
inden for hjertemedicin, for hvilket han 
modtog Nobelprisen i medicin i 1988.  

R U N D T  O M

50 % Off-label brug

Omkring halvdelen af den samlede 
mængde betablokkere, der udskrives 
i USA, bliver brugt off-label. Det viser 
studier fra henholdsvis 2006 og 2019, 
der også beskriver den meget varie-
rende off-label brug af betablokkere: 
fra symptomlindring af præstations-
angst over brug hos patienter, hvor 
det kan være kontraindiceret eller der 
skal udvises forsigtighed (fx astma og 
diabetes), til behandling af børn, hvor 
indikationen ikke er godkendt.  

betablokkere
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