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Genterapi ved hjertesvikt
Leif Erik Vinge, Medisinsk avdeling,  

Diakonhjemmet sykehus og Rikshospitalet

Hjertesvikt er det sørgelige endelikt på et 
utall kardiovaskulære sykdommer og 
utgjør i dag en betydelig andel av den 

totale mortalitet og morbiditet i den vestlige 
verden. Til tross for stor satsning på utvikling 
av legemidler for behandling av hjertesvikt, vir-
ker det i dag som om man har nådd en terskel 
for behandlingseffekt, og nye farmakologiske 
behandlingsprinsipper har ikke medført store 
endringer av prognose. På bakgrunn av dette er 
det et behov for utvikling av nye, forbedrede 
behandlingsstrategier. De siste 10-15 år har vi 
fått en betydelig økt forståelse for de moleky-
lære og cellulære forandringer som finner sted 
ved utvikling av hjertesvikt. Disse erkjennel-
sene har gjort oss i stand til å danne hypoteser 
for hvorledes man på det molekylære/cellulære 
plan ser for seg behandling av hjertesvikt, men 
også teste ut disse teoriene eksperimentelt med 
direkte genetisk intervensjon i myokard. I ut-
gangspunktet er det kun to nødvendige forut-
setninger for effektiv genterapi av hjertesvikt: 
en sikkert etablert molekylær mekanisme og 
effektive måter å levere nødvendig genetisk 
materiale til hjertevev/-celler. Genterapi av hu-
mane kardiovaskulære sykdommer er fortsatt å 
regne som “fremtidsmedisin”, dog er tidsgapet i 
dag mellom basal eksperimentell erkjennelse og 
human terapeutisk applikasjon betydelig kortere 
enn tidligere, og det er allerede igangsatt to fase 
1-studier med genterapi av sviktende humant 
myokard og kardiomyocytter. Dette sammen-
draget har som mål å definere status for gente-
rapi ved hjertesvikt.

Praktiske forutsetninger for 
effektiv kardial genterapi

Genterapi av hjertesvikt er introduksjon av 
DNA eller RNA til hjerteceller der konsekven-
sen av overført genmateriale er korrigering av 
patogen intracellulær prosess/signalvei. På dette 
grunnlag må nødvendigvis de molekylære end-
ringer i hjerteceller som fører til dødelige aryt-
mier, akutt hjertesvikt og progresjon av kronisk 
hjertesvikt, adresseres. I utgangspunktet virker 

det urimelig at intervensjon i kun et molekylært 
system vil være tilstrekkelig for betydelig end-
ring av prognose. Det finnes derimot flere ek-
sperimentelle studier der nettopp mono-genetisk 
intervensjon har vært tilstrekkelig for betyde-
lig endring av hjertesviktforløp. Det er videre 
flere eksperimentelle observasjoner som viser 
at visse molekylære endringer ved hjertesvikt er 
felles for hjertesvikttilstander med ulike etiolo-
giske utgangspunkt.    Likevel virker det rimelig 
å gen-behandle flere patogenetiske signalveier 
i ulike kardiale celletyper. I tråd med denne 
tanken vil genterapi av hjertesvikt etablert på et 
iskemisk grunnlag måtte: 

 ● gen-regulere koronare vaskulære celler 
med hensikt å stabilisere koronare plakk 
samt indusere neoangiogenese 

 ● forhindre apoptose av kardiomyocytter og 
indusere økt inotropi og relaksasjon uten 
utilsiktede effekter 

 ● forhindre ugunstig ekstracellulær remo-
dellering via gen-regulering av ulike kar-
diale celletyper 

 ● forhindre arytmier ved endring av pato-
gene kardiale elektrofysiologiske signal-
molekyler 

Felles for disse mål er behovet for grundig for-
ståelse av de molekylære endringer som ligger 
til grunn for den patologiske utviklingen. Selve 
den genetiske intervensjon kan være: 

1. øke nivået (overekspresjon) av mål-mole-
kyl (les protein), 

2. endre måten mål-proteinet transporte-
res inne i cellen/hindre mål-proteinet å 
komme frem til virkested inne i cellen 
ved utrykk/ekspresjon av annet blokke-
rende protein (“narresubstrat”, jamfør 
mekanisme for βARKct/GRK2ct skissert 
i figur 6), 

3. “tap-av-funksjon”-strategier, altså hindre 
målproteinet i å bli produsert eller forhin-
dre allerede produsert målprotein å virke.

4. korreksjon av patogene mutasjoner (skift 
av geninformasjon)/delesjoner (tap av 
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gen-informasjon) på genom (ar-
vemassen)- eller primær-mRNA-
nivå (forløper for mRNA, det som 
til slutt leses/oversettes til protein) 
eller 

5. installasjon av genetisk modifi-
serte celler (stamceller eller dif-
ferensierte celler). Noen av disse 
strategiene er brukt i studier som 
er referert i denne oversiktsartik-
kelen. I tillegg må man ha vektorer 
(”gen-transportører”) som evner å 
installere genetisk materiale til et 
nødvendig antall hjerteceller, samt 
robuste intervensjons-teknikker 
for effektiv kardial deponering av 
ekspresjonssytemene/-vektorene.

Vektorer 
(ekspresjonssystemer) for 

myokardial genterapi
Et krav til genterapi ved hjertesvikt er ef-
fektiv overføring av genetisk materiale. Man 
må også sikre langtidsekspresjon av transgen 
(dvs. det genetiske materialet som overføres og 
som oversettes til ”terapeutisk” protein). Dette 
utelukker genterapi med ”nakent” DNA og fore-
løpig tilfredsstiller kun virale vektorer (altså 
virus som er ”pakket” med ønsket genetisk ma-
teriale) disse krav. Ved overføring av ”nakent” 
DNA vil det genetiske materialet raskt brytes 
ned og uttrykk av terapeutisk gen raskt opp-
høre. Selv ved tilstander der man teoretisk ser 
for seg at kortvarig produksjon av terapeutisk 
molekyl kan være tilstrekkelig (forårsake neo-
angiogenese ved produksjon av vekstfaktorer), 
viser prekliniske studier skuffende resultater 1. 
Dette har i ettertid vist seg å være konsekvens 
av genoverføring til for få kardiale celler og at 
ekspresjonen totalt sett har vært marginal eller 
ikke målbar (som sannsynligvis reflekterer hvor 
ustabilt ”nakent” DNA er når det blir overført 
til vev/celler). Ved bruk av virus som genvektor 
(gentransportør), har man genmanipulert virus 
til å uttrykke ønsket genmateriale etter infek-
sjon av hjerteceller. Dette overførte genmate-
rialet vil produsere ønsket protein når det blir 
satt inn i en celle. Det finnes i dag flere lovende 
virale vektor-systemer, alle med sine fordeler og 
ulemper. De hyppigst brukte og mest lovende 
er virus i adenovirus-gruppen (AdV) og med-

lemmer av parvovirus-/dependovirus-gruppen, 
nærmere bestemt adenoassosierte virus (AAV) 
(se figur 1).

Adenovirus er lette å genetisk manipulere 
og har plass til mye genetisk informasjon. Det 
er videre svært lett å produsere store mengder 
virus; en nødvendig forutsetning for adekvat 
genoverføring til større organer som et humant 
hjerte er. Disse virusene har vist tilstrekkelig 
potensial for effektiv, funksjonsendrende geno-
verføring in vivo 2. Den desidert største utfor-
dringen og ulempe ved bruk av rekombinante /
genmanipulerte adenovirus er den betydelige 
inflammatoriske responsen man ser ved bruk in 
vivo. Denne immunologiske reaksjon medfører 
at man kun oppnår en forbigående ekspresjon 
av virus-overført transgen. Et tilleggsproblem er 
at sekundær immunitet umuliggjør ny infeksjon. 
Nyere generasjoner rekombinante adenovirus 
(“gutted” adenovirus) har atskillig færre immu-
nogene overflatestrukturer og er således mer lo-
vende med tanke på stabil, langstidsekspresjon 
av overført transgen.

Adenoassosierte virus er på et generelt 
grunnlag oppfattet atskillig mer lovende enn 
andre virale vektorer med tanke på human, kar-
dial genterapi. Dette skyldes at adenoassosierte 
virus er atskillig mindre immunogene enn f.eks. 
tradisjonelle adenovirus. Det er videre slik at 
adenoassosierte virus har vist evne til å infisere 

Figur 1. Panel A: Elektronmikroskopisk bilde av et adenoasso-
siert virus. Den krystallinske fremstilling sees i panel B. Panel 
C: Skjematisk skisse av oppbygningen av modifisert adenovi-
rus. For tiden er det de humane adenovirus serogruppe 2 og 5 
som utgjør de vanligste platteformene.
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og forårsake transgen-
overføring av mål-molekyl 
med virkning som varer 
i måneder og år. Epide-
miologisk finnes data som 
tyder på at adenoassosierte 
virus ikke er assosiert med 
noen kjent human sykdom 
3. Men det finnes naturlig 
forekommende antistoffer 
mot adenoassosierte virus 
som kan begrense nyttever-
dien av denne vektoren 4, 5. 
Et svært spennende aspekt 
ved adenoassosierte virus 
er at ulike serotyper viser 
ulik grad av tropisme (for-
kjærlighet) mot ulike vev. 
Stor kardial tropisme har 
bl.a. vært vist ved serotype 
1, 6 og 9 6-8, egenskaper 
ved adenoassosierte virus 
som i dag brukes ved ulike 
genterapi-strategier.

Intervensjonsstrategier
Den ideelle intervensjonsteknikk for gente-
rapi av myokard ville være å ha en viral vektor 
som etter intravenøs administrasjon effektivt 
og spesifikt blir tatt opp av kardiomyocyt-
ter. Som nevnt over finnes allerede i dag virale 
vektorer som delvis har denne egenskapen 7, 8. 
Dokumentasjonen for slik effekt foreligger bare 
med gnagere som eksperimentell modell, og i 
disse forsøk er det brukt store mengder virus. 
Det er derfor ikke sikkert om man uten videre 
kan oppskalere en slik intervensjons-strategi til 
å gjelde større arter, herunder menneske. Det 
virker derfor i dag nødvendig at virale vektorer 
må hjelpes til myokard for optimal kardiomyo-
cytt-infeksjon og genoverføring. Det er kun to 
intervensjonsstrategier som har vist seg effek-
tive i så måte; 1) intravasal administrering og 
2) intramyokardial administrering. Intrakoronar 
administrering av virale vektorer (se figur 2 for 
eksperimentell demonstrasjon) ville av natur-
lige årsaker være å foretrekke dersom dette lot 
seg effektivt gjennomføre. Slik administrering 
er derimot oftest svært lite effektivt med mindre 
man samtidig benytter helt bestemt forbehand-
ling (øke endotel-permeabilitet med vasoaktive 
stoffer som histamin, VEGF, substans P mm., 

tilføre virus under stort perfusjonstrykk og øke 
kontakttid mellom kardiomyocytt og virus) 2, 9, 

10. Dyreeksperimentelt er dette tiltak som for-
bedrer overføring av vektor/transgen (se figur 
2), men de er klart forbundet med økt risiko 
og sannsynligvis ikke umiddelbart forsvarlig å 
gjøre på pasienter. Man har derimot med suk-
sess overført en adekvat mengde virus til myo-
kard i større dyr (gris og sau) ved for eksempel 
intrakoronar administrasjon av virus og samti-
dig blokkert venøs tilbakestrøm, eller ved såkalt 
retroinfusjon (perfusjon via kanylering av sinus 
coronarius) av virus-vektorer. Dette øker perfu-
sjonstrykket og tillater lengre kardiomyocytt-
virus-kontakttid 11, 12. Det er også utviklet helt 
bestemte koronare resirkulasjonssystemer for å 
øke overføring av virale vektorer til myokard 13. 
Direkte intramyokardiale deponeringer av virale 
vektorer (se figur 3) er også vist å være effektivt 
for genterapi av myokard i større dyr14. Effekti-
viteten vil her selvsagt begrenses til tilgjengeli-
ge områder av myokard og antall deponeringer. 
Det er også en risiko for skade ved gjentatte nå-
lestikk i myokard. Slik administrasjonsstrategi 
er likevel appellerende ved human hjertesvikt i 
forbindelse med prosedyrer der myokard blott-
legges (hjertekirurgi).

Figur 2. (Egne upubliserte data). Koronar perfusjon av rotte-hjerte. Perfu-
satet inneholder et adenoassosiert virus serogruppe 6 pakket med en CMV 
(cytomegalovirus)-promotor-drevet Luciferase-gen (genet som koder for pro-
teinet som gjør at ildfluer lyser). Et 2 F ballongkateter (”custom made”, Mil-
lar Inc.) blir plassert supravalvulært i aorta (panel A), hjertet blir stanset med 
adenosin og med høyt trykk blir AAV6-Luciferase sammen med kontrast og Sub-
stans P injisert intrakoronart (panel B). Fire uker etter genoverføring blir dyret 
anestesert og injisert med Luceferin (stoffet som etter Luciferase-behandling blir 
lysende). Luciferase-aktivitet blir så detektert (panel C). Som det fremgår av fo-
tografiet, er Luciferase-aktivitet i all hovedsak konsentrert til hjertet.

Figur 2
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Lovende genterapi-
kandidater

Det er flere molekylære systemer som i dag 
virker lovende med tanke på genterapi ved hjer-
tesvikt. I de følgende avsnitt vil jeg diskutere 
tre hovedfelt noe mer inngående: 1) Genterapi 
av molekylære mål involvert i Ca2+-håndtering 

i kardiomyocyttene, 2) genterapi 
av molekylære mål i kardiomyo-
cyttens β-adrenerge signalveier 
og 3) genterapi av monogenetiske 
årsaker til hjertesvikt. Dette valg er 
en konsekvens av at disse feltene 
har vært gjenstand for betydelig 
forskning (spesielt de to første) og 
at visse molekylære medlemmer i 
disse systemene allerede er, eller er 
nære, human klinisk utprøvning. 

Genterapi av 
molekylære mål 
involvert i Ca2+-

håndtering i 
kardiomyocyttene

Håndtering av Ca2+ under eksi-
tasjon-kontraksjon (EC)-koplin-
gen er en vesentlig egenskap ved 
kardiomyocytten (se figur 4). 
Forskning relatert til forståelse av 
de molekylære mekanismer som 
styrer normal og patologisk EC 
Ca2+, utgjør en høy andel av den 
totale basale forskningsaktivi-
tet innenfor det kardiovaskulære 

felt, og dette felt er også det første terapeutiske 
mål for genterapi ved human hjertesvikt. En 
detaljert beskrivelse av EC Ca2+-homeostase lig-
ger ikke innenfor rammene av denne oversik-
ten. Jeg velger likevel å gi en kort beskrivelse 
av de basale trekk da dette er nødvendig for å 
danne et konseptuelt grunnlag for genterapi-

strategiene. EC-koplingen begynner 
med kardiomyocytt-aksjonspotensialet 
(AP). Dette medfører en innstrømning 
av Ca2+ gjennom de spennings-reguler-
te L-type Ca2+-kanalene (som vi klinisk 
kan blokkere med verapamil og diltia-
zem ). Denne initiale Ca2+-innfluksen 
trigger frigjøring av en større mengde 
Ca2+ fra sarkoplasmatisk retikulum 
via ryanodin-reseptoren (RyR), såkalt 
Ca2+-mediert Ca2+-frigjøring 15. Cyto-
plasmatisk Ca2+ igangsetter kardiomyo-
cytt-kontraksjon ved å binde troponin 
C i myofilamentene i sarkomeren. Vel 
så viktig som frigjøringen av Ca2+, er 
reopptaket av Ca2+ fra cytosol tilbake 
til SR. Dette medieres av den kardiale 

Figur 3. (Egne upubliserte data). Panel A: Skisse av injeksjonsområ-
der for direkte intramyokardiell injeksjon i mus og rotter. Kanyle blir 
plassert langsetter myokard i gitte regioner, og virus blir injisert under 
tilbaketrekning av kanyle. Panel B: Histologi av tverrsnitt-seksjoner av 
fremrevegg av venstre ventrikkel fra mus fire uker etter injeksjon av et 
adenoassosiert virus serogruppe 6 med en CMV-drevet ekspresjon av 
”green fluorescent protein” (GFP). Panel C: Histologi av tverrsnitt-
seksjon av høyre ventrikkel, som her sett ikke tilgjengelig for injeksjon. 
Panel D: Rotte-kardiomyocytter høstet fire uker etter intramyocardiell 
injeksjon av samme overnevnte virus (AAV6-CMV-GFP) scannet i et 
konfokal laser-mikroskop. Infiserte, GFP-uttrykkende celler sees grønt 
fluorescerende.
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Figur 4. Enkel, skjematisk skisse av normal EC Ca2+-håndtering. 
Lovende gen-terapeutiske mål-molekyler angitt med tall.
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SR Ca2+-ATPasen (SERCA2a) og den sarkolem-
male Na+-Ca2+-bytteren (NCX) som kvantita-
tivt er de viktigste bidragsyterne 15. I tillegg til 
de overnevnte molekylære elementene er også 
nøkkelmolekyler som styrer aktiviteten til disse, 
samt molekyler som bufrer cytosolisk Ca2+, kri-
tiske for vedlikeholdelse av EC Ca2+-homeos-
tase-stabilitet. Av sistnevnte molekyler vil dette 
sammendraget redegjøre for phospholamban (en 
nøkkelregulator av SERCA2a, phospholambans 
aktivitet er igjen sterkt influert av β-adrenerg 
aktivitet) og S100A1 (som regulerer både SER-
CA2a og RyR).

Derangert strømning av Ca2+ i kardiomyo-
cytten er et kjernetrekk ved hjertesvikt. Det 
foreligger nedsatt konsentrasjon av SR-Ca2+ og 
forlengede Ca2+-transienter (forlenget tid for 
reopptak av Ca2+ fra cytosol til SR i diastole). 
Studier har vist at disse endringene er konse-
kvens av økt NCX, reduksjon av SERCA2a og 
økt phospholamban/SERCA2a-ratio, samt økt 
tendens til lekkasje fra RyR 16, 17. De sistnevnte 
endringene er dog ikke unisont rapportert og er 
mulig avhengig av hjertesviktetiologi samt valg 
av dyre-eksperimentell modell 18.

SERCA2a
Genterapi med SERCA2a ved human hjerte-
svikt virker konseptuelt forlokkende. I teorien 
vil dette bedre den derangerte diastoliske Ca2+-
håndteringen man ser ved hjertesvikt, ved å øke 
reopptak av Ca2+ i diastole fra cytosol til SR og 
dermed bedre hemmet relaksasjonsfase. Slik 
genbehandling vil også bygge opp SR-Ca2+ og 
øke den kontraktile reserve. Adenovirus-mediert 
SERCA2a-genoverføring til sviktende humane 
kardiomyocytter viser nettopp dette 19. Denne 
in vitro-observasjonen er igjen styrket ved flere 
basale dyre-eksperimentelle studier på mus, 
rotte og gris der genbehandling med SERCA2a 
har ført til betydelig bedret kardial funksjon og 
dramatisk økt overlevelse20-23. Det foreligger 
derimot også data som indikerer at genterapi 
med SERCA2a kan føre til letale ventrikulære 
arytmier24 og bortfall av inotrop reserve25. Food 
and Drug Administration (FDA) i USA har 
likevel godkjent den første humane genterapi-
studien der mål-cellen er den sviktende kar-
diomyocytt. I den ene av de to nå igangsatte 
fase 1-studiene vil et adenoassosiert virus som 
inneholder SERCA2a-genet (AAV1-SERCA2a, 
i studien kalt MYDICAR – se også http://www.

celladon.net) bli overført intrakoronart 26. Stu-
dien er blitt kalt CUPID (Calcium-Upregulation 
by Percutaneous administration of gene therapy 
In cardiac Disease) og har to deler. Den første 
delen er en dose-eskalerings-studie der fire 
doser MYDICAR vil bli gitt til pasienter med 
iskemisk og ikke-iskemisk hjertesvikt med et 
gitt tidsinterval der hensikten er å finne adekvat 
dose. Den andre delen av studien er en randomi-
sert, placebo-kontrollert studie med predefinert 
terapeutisk dose. Av betydning for studien (og 
som adresserer den prekliniske bekymring) er at 
alle innrullerte pasienter må ha implantert ICD. 
I den andre fase 1-studien vil hjertesvikt-pasi-
enter som får implantert LVAD (left ventricular 
assist device), samtidig motta kodende sekvens 
for SERCA2a; denne gang med et adenoas-
sosiert virus serogruppe 6 (AAV6-SERCA2a). 
Formålet med denne studien er å undersøke sik-
kerhet og biologisk effekt.

Phospholamban
Deaktivert phospholamban (via økt β-adrenerg 
indusert PKA-aktivitet) fører til økt SERCA2a-
aktivitet. Motsatt vil fravær av β-adrenerg 
aktivitet føre til økt phospholamban-mediert 
hemning av SERCA2a. Økt phospholamban-ak-
tivitet fører til kardiomyopati 27, 28, mens tap av 
phospholamban-aktivitet medfører økt kardial 
funksjon 29. Fravær av phospholamban har vist 
dels gunstige effekter på hjertesvikt 30, 31, dels 
indifferente 32, 33. Alle studiene viser forventet 
endring i Ca2+-strømninger (her raskere tømning 
av cytosolisk Ca2+ i diastole) noe som klart indi-
kerer at molekylære endringer som bedrer Ca2+-
homeostase ved hjertesvikt, i utgangspunktet 
ikke er det samme som bedret hjertesviktforløp. 
Genbehandling som fører til tap av phospho-
lamban-aktivitet, viser likevel gunstige effekter 
på hjertesvikt i både smådyrs- og stordyrsmo-
deller 34-36. 

Parvalbumin
Parvalbumin er et cytosolisk Ca2+-sekvestre-
rende protein som normalt ikke er uttrykt i 
myokard. Proteinet kan mediere en energi-uav-
hengig fjerning av diastolisk cytosolisk Ca2+. 
Genbehandling med parvalbumin ved eksperi-
mentell hjertesvikt har vist seg å være gunstig 
37, 38. Ved høye nivåer av parvalbumin eller for-
lengede systoliske perioder vil derimot parval-
bumin også kunne binde Ca2+ i systolisk fase og 
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forringe systolisk funksjon 25. Studier på større 
arter med kontrollert ekspresjon av parvalbumin 
er klart nødvendig før human applikasjon.

S100A1
S100A1 er et lite Ca2+-bindende cytosolisk 
protein som påvirker RyR (der den stabilise-
rer reseptor under diastole og derved forhindrer 
tendens til ”lekkasje” av Ca2+, i tillegg promote-
res Ca2+-frigjøring i systole) og SERCA2a (der 
den øker SERCA2a-aktivitet under diastole) 
39-41. Studier på S100A1-transgene mus, S100A1 
”knockout”-mus og S100A1-genbehandlede 
rotter med iskemisk hjertesvikt viser klart gun-
stige effekter av overproduksjon av S100A1 og 
motsatt svært ugunstige effekter av bortfall av 
S100A1 ved hjertesvikt 42, 43 40. Genterapi med 
S100A1ved human hjertesvikt virker i så måte 
å være et hensiktsmessig foretagende. Flere 
eksperimentelle studier (fortrinnsvis i større 
forsøksdyr) må til for å bane vei for humane ut-
prøvninger. En større grisestudie (utgående fra 
miljøet i Heidelberg og München, Tyskland) der 
AAV6-S100A1-overføring skjer via retroperfu-
sjon etter etablering av hjertesvikt er allerede 
igangsatt.

Genterapi av molekylære 
mål i kardiomyocyttens 
ß-adrenerge signalveier

Det β-adrenerge reseptor-signalveisystemet har 
lenge vært kjent å være endret ved hjertesvikt. 
Det er nå drøye 25 år siden Bris-
tow og kolleger demonstrerte 
at følsomheten for β-adrenerge 
agonister (adrenalin, noradrena-
lin mm.) er nedsatt ved hjerte-
svikt 44. I kjølvannet av denne 
observasjonen har det vært ned-
lagt en betydelig mengde basal 
og translatorisk forskning for å 
kartlegge, forstå og terapeutisk 
utnytte det sviktende β-adrenerge 
reseptor-systemet. Klinisk fore-
ligger to erkjennelser: 1) bruk av 
β-adrenerg reseptor-antagonister 
ved hjertesvikt er gunstig 45 og 
2) bruk av medikamenter som 
øker β-adrenerg signalering ved 
hjertesvikt, er ugunstig 46. Det er 
likevel en rekke basale studier 
som nå klart viser at visse mo-

lekylære intervensjoner som øker β-adrenerg 
signalering ved hjertesvikt, har positive effekter 
på hjertesviktforløpet. Sistnevnte kan virke pa-
radoksalt gitt overnevnte kliniske observasjon, 
dog er kompleksiteten i dette signalveissystemet 
slik at man neppe kan konkludere ”på er ugun-
stig, av er gunstig” 47. Kardiomyocytter har både 
β1-adrenerge reseptorer og β2-adrenerge resep-
torer på cellemembranen med en 4:1 fordeling 
i myokard 48, 49. Ved hjertesvikt er ca. 50 % av 
de β1-adrenerge reseptorerene nedregulert, re-
sten er partielt frikoplet fra videre signalvei 48. 
Sistnevnte øker betydningen av β2-adrenerge 
reseptorer for inotrop støtte. En enkel skisse der 
hovedmediatorene i den β-adrenerge signalvei 
vises er fremstilt i figur 5. β-adrenerge resepto-
rer i kardiomyocytter kopler via et G-protein til 
sitt effektor-molekyl som ved inotrop signale-
ring er adenylyl cyclase (AC). Aktivering av 
adenylyl cyclase fører til økte mengder cAMP, 
som igjen aktiverer protein kinase A (PKA) (se 
figur 5). PKA er selve nøkkel-enzymet i den 
β-adrenerge signalvei med en rekke sentrale 
mål-molekyler (bl.a. RyR, phospholamban).

ß2-adrenerg reseptor
Historisk sett vurderte man den observerte 
β-adrenerge reseptor-nedreguleringen som 
mulig ugunstig, og via basale transgene mu-
seforsøk så man hvordan overekspresjon av 
β-adrenerge reseptorer påvirket kardial funk-
sjon. Resultatene av disse basale forsøkene 
illustrerer meget godt kompleksiteten i det 

Figur 5. Enkel, skjematisk skisse av normal ß-adrenerg signalering. 
Lovende gen-terapeutiske mål-molekyler angitt med tall.
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β-adrenerge reseptor-systemet. Kardiomyocytt-
overekspresjon av den humane β1-adrenerge 
reseptoreren medførte tidlig debut av alvor-
lig kardiomyopati 50, mens overekspresjon av 
β2-adrenerg reseptor førte til økt systolisk og 
diastolisk funksjon samt preservert kardial 
funksjon etter myokardinfarkt 51-53. På dette 
grunnlag kan man se for seg human gente-
rapi med β2-adrenerg reseptor som et mulig 
fornuftig foretagende. Biokjemisk er det store 
forskjeller på hvorledes β1-adrenerge resep-
torer og β2-adrenerge reseptorer signalerer. 
β2-adrenerge reseptorer kopler mot både Gαs 
og Gαi (”motarbeidende” G-proteiner) og har 
vist å promotere ”overlevelses-signalering” og 
forhindre apoptose (programmert celledød) 54, 55. 
Genbehandling av dysfunksjonelt rotte- og ka-
nin-myokard med β2-adrenerge reseptorer med-
førte betydelig bedring av kardial funksjon 56, 57. 

Andre studier på mus har derimot vist at svært 
høye ekspresjonsnivåer av β2-adrenerge resep-
torer er forbundet med utvikling av kardiomyo-
pati på sikt og forverring av hjertesvikt 52. Igjen, 
studier i relevante stordyrs-modeller og bruk 
av genterapi-plattformer som medfører effektiv 
langstidsekspresjon av β2-adrenerge reseptorer, 
er nødvendige før human utprøvning.

G-protein-koplet reseptor-kinase 
2 (GRK2)
GRK2 (også kalt β-adrenerg reseptor-kinase - 
βARK) er et nøkkelenzym ved β-adrenerg sig-
nalering og fungerer som en endogen β-blokker 
som kun blokkerer når reseptor er aktivert (se 
figur 6). Den nedsatte følsomheten man ser i det 
β-adrenerge reseptorsystemet ved hjertesvikt 
er foreslått å være konsekvens av oppregulert 
GRK2 58, og en rekke eksperimentelle arbeider 

har styrket denne hypote-
sen 59-62. Initialt trodde man 
at oppregulering av GRK2 
var en fornuftig biolo-
gisk respons (teoretisk vil 
dette bremse β-adrenerg-
overstimulering og derav 
forhindre letale arytmier 
og patologisk remodelle-
ring). Ekspresjon av kun 
karboksyl-delen (”halen”) 
av GRK2 (βARKct) hem-
mer endogent utrykt GRK2 
63 (se figur 6, panel C). Ut 
i fra klinisk erfaring ville 
man forvente at slik be-
handling (økt β-adrenerg 
reseptor-signalering) ville 
være ugunstig ved hjerte-
svikt. En rekke studier på 
transgene mus, genbehand-
lede hjertesvikt-kaniner og 
sviktende humane kardio-
myocytter viser derimot 
det motsatte resultat 61, 64-68. 
Forsøk på human kardial 
genterapi ved hjertesvikt 
med βARKct har utvilsomt 
et eksperimentelt grunnlag. 
Det er derimot indisert med 
nye studier på mer rele-
vante stordyrs-modeller og 
bruk av virale vektorer som 

Figur 6. Panel A: Normal β-adrenerg kopling mot G-protein etter stimulering 
av reseptor. Panel B: Reseptor-blokkade via G protein-koplet receptor kinase 2 
(GRK2 – en endogen receptor blokker). Ved reseptor-aktivering av G-proteinet 
spaltes denne i to deler (Gα og en Gβγ). GRK2 binder spaltet Gβγ som fører til 
transport av GRK2 til cellemembranen og aktivert reseptor. Her setter GRK2 
fosfat-grupper på β-adrenerg reseptor og dette medfører hemning av videre 
reseptor signalering – endogen reseptor-blokkade/reseptor-desensitivisering 
(gassen er på, men clutchen er satt inn...). Panel C: Virkningsmekanismen til 
BARKct (Beta-adrenerg receptor kinase carboxyl terminus). βARKct hindrer 
GRK2 å binde Gβγ som medfører at GRK2 ikke transporteres til cellemembra-
nen og aktivert reseptor. GRK2 mister derav sin reseptor-signal-blokkerende 
funksjon (gassen er på, clutchen er borte...) som medfører frigjort, uhemmet 
receptor signalering.
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promoterer langtidsekspresjon, før evt. human 
utprøving.

Adenylyl cyclase (AC) Type 6
I hjertet er kun AC5 og AC6 av de 9 forskjellig 
AC av kvantitativ betydning 69. Gen-interven-
sjon med AC6 ved hjertesvikt er i teori rasjonelt 
da AC6 kinetisk sett er hastighetsbegrensende 
i den β-adrenerge reseptor signal-kaskade og (i 
motsetning til andre molekylære elementer i den 
β-adrenerge signalvei) ikke medfører økte ba-
salnivåer av cAMP (øker kun ved økt reseptor-
aktivitet) 70-72. Genterapi med AC6 i mus og gris 
med kardial dysfunksjon er klart vist gunstig 
73-77 og det er nå planlagt human utprøvning.

Genterapi av monogenetiske 
årsaker til hjertesvikt

Populasjonen av hjertesvikt-pasienter der etio-
logi i all hovedsak er genetisk hereditært betin-
get, utgjør en liten andel av total-populasjonen. 
Likevel er kanskje nettopp denne gruppen mest 
lovende mtp. genterapi og kanskje den mest 
rasjonelle gruppen å se for seg genbehandlet. 
I motsetning til andre årsaker til hjertesvikt er 
utløsende årsak til hjertesvikt her ofte en genfeil 
og således atskillig lettere å forstå mekanistisk. 
Det er videre slik at mange i denne pasientgrup-
pen sannsynligvis ikke profitterer på konvensjo-
nell behandling. Det er også lite sannsynlig at 
legemiddelindustrien vil målstyre legemiddelut-
vikling som spesifikt adresserer de mange ulike 
genetiske defektene. 

Den genetiske basis for denne svært hetero-
gene gruppen er mutasjoner (skift av genetisk 
informasjon) eller delesjoner (tap av genetisk 
informasjon) i gener som utrykker proteiner 
involvert i sarkomeren (det kontraktile appa-
rat), cytoskjelettet (”reisverket” i kardiomyocyt-
ten) eller Ca2+-homeostasen 78, 79. I teorien vil 
en del av defektene kunne adresseres ved kun 
overekspresjon av normalvarianten av defekt 
protein. Det er blant annet vist at slik overek-
spresjon (ofte flere ganger over normalt uttrykt 
nivå) inngår i proteinkompleksene på en ordnet, 
organisert måte, men grunnet det mange gan-
ger høyere ekspresjonsnivået tipper det defekte 
proteinet ut av likevektsbalansen 80. På den siste 
tysk-sveitsiske-østeriske kardiologi-konferan-
sen i Mannheim i Tyskland ble det presentert 
et arbeid der man effektivt kardielt ”reddet” en 
sarcoglycan-defekt muselinje (human kardio-

myopati-parallell foreligger) via intravenøs 
genterapi med et sarcoglycan-uttrykkende ad-
enoassosiert virus serogruppe 9 (AAV9-sar-
coglycan). Det finnes også mange transgene 
muselinjer som genetisk mimikerer kjente hu-
mane kardiomyopatier, slik at ytterligere ”proof 
of concept”-studier skal være mulige.

For humane kardiomyopatier der utgangs-
punkt er delesjoner og mutasjoner i større gener, 
vil overnevnte strategi være svært utfordrende, 
hvis i det hele tatt mulig. Duchennes muskel-
dystrofi er en slik sykdom. Denne sykdom-
men skyldes ulike mutasjoner og delesjoner 
i dystrophin-genet, og i de mest alvorlige til-
standene (der uttrykt protein er svært avstum-
pet eller mangler helt) utvikles raskt alvorlige 
muskelsvekkelser og kardiomyopati 81. Man har 
hatt delvis eksperimentell suksess med å genbe-
handle myokard i såkalte mdx-mus (mimikerer 
en av de vanligste humane mutasjonene) med et 
adenoassosiert virus serogruppe 6 pakket med et 
dystrophin-minigen (AAV6/micro-dystrophin) 
82. Større teoretisk suksess kan man derimot se 
for seg ved å korrigere selve defekten. Ved bruk 
av såkalt ”exon skipping”-teknologi kan man 
tvinge en bestemt exon-splicing på primær-
mRNA  før dannelsen av maturt mRNA (exoner 
er de protein-kodende deler av et gen, introner 
er de ikke-kodende deler av et gen, primær-mR-
NA inneholder både introner og exoner, maturt 
mRNA inneholder kun exoner). På denne måten 
kan gen-sekvensen som inneholder den genetis-
ke defekt, hoppes over med dannelse av et nært 
fullverdig dystrophin-protein. Denne tilnærmin-
gen har vært gjort med suksess for å korrigere 
defekt tverrstripet muskulatur i mdx-mus 83 og 
et ”proof of concept”-forsøk er også gjort i en 
human populasjon 84.

Sikkerhet
Genterapi av hjertesvikt er i teori appellerende 
av flere årsaker. Det vil i utgangspunktet være 
lettere, gitt adekvate leveringssystemer, å bygge 
bro mellom basal erkjennelse og klinisk appli-
kasjon. Man har også muligheten til i mye stør-
re grad en klassisk farmakologisk behandling 
å målstyre behandling mot det organ (hjerte) 
og de celler man ønsker å intervenere i. Det vil 
også være lettere å gi en høyere grad av spesi-
fikk behandling avhengig av etiologien for en 
bestemt type hjertesvikt enn det vi i dag har. Det 
er derimot flere sikkerhetsaspekter man må ha i 
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mente og som klart kompliserer bruk av gente-
rapi ved hjertesvikt. De til nå mest sannsynlige 
vektorer for human genterapi er ulike virus. I 
motsetning til klassisk farmakologisk behand-
ling er genterapi med virale vektorer i utgangs-
punktet irreversibelt. De fleste eksperimentelle 
studier til nå (inklusive de nå to igangsatte hu-
mane studiene) har ikke designet vektorer med 
celle-spesifikk ekspresjon og ingen av studiene 
har vektorer med ”retrett mulighet”. For å hin-
dre ”off-target”-effekter finnes i dag biotekno-
logiske muligheter for å styre ekspresjonen av 
transgenet til helt bestemte celler ved bruk av 
celle-spesifikke promotorer (”gen-motoren”) 
40, 85, 86. Samme teknologi kan benyttes for å 
implementere styrbare promotorer (”gassen” i 
”gen-motoren” kan reguleres via medikamen-
ter). Et annet sikkerhetsaspekt er patogenisiteten 
av selve vektoren, her virusene. Som nevnt over 
medfører tradisjonelle adenovirus en voldsom 
inflammatorisk respons in vivo, et klart uhel-
dig aspekt ved et allerede etablert sykt hjerte. 
Human død grunnet betydelig inflammasjon er 
allerede sett i forbindelse med genterapi (Jesse 
Geller, 1999). Adenoassosierte virus gir ikke i 
like stor grad denne inflammatoriske respons, 
men studier har vist at adenoassosierte virus 
kan integrere uheldig i genomet (arvemassen) 
og medføre et neoplasi 87. Dette er dessverre 
også konklusjonen til en genterapi-”suksess”-
historie der bruk av en annen viral vektor (som 
vellykket behandlet pasienter med kombinert 
immunsviktsykdom - SCID-X1) også etter hvert 
medførte en klonal T-celle-ekspansjon 88. Det 
er en betydelig bioteknologisk forskningsakti-
vitet som pågår med hensikt å adressere disse 
aspektene.

Konkluderende 
bemerkninger

Genterapi av hjertesvikt er eksperimentelt med 
hovedtyngden av data fra dyreeksperimentelle 
modeller. Forutsetningen for dagens kunnskap 
er likevel resultat av kun få års forskning, og 
som nevnt, er allerede to humane studier igang-
satt med flere humane studier i ”pipeline”. Det 
foreligger en voldsom forskningsaktivitet for å 
ytterligere kartlegge de patogenetiske mekanis-
mer som ligger bak hjertesvikt, og samtidig er 
det en veldig utvikling av teknologi for å effek-
tivt levere og styre genetisk intervensjon i myo-

kard. Dette fagfelt er fortsatt i sin nyfødt-fase, 
men nærmer seg sin pubertet.
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