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var noe usikre på betydningen av funnet.
Litteraturen tydet på at andre kanalproteiner hadde betydelig endret funksjon ved
hjertesvikt (3), og i seinere studier (4,5)
undersøkte vi blant annet L-type
Ca2+-kanalen og den sarkoendoplasmatiske Ca2+ -ATPasen,
SERCA. Men selv om dyrene hadde
betydelig stuvningssvikt (2), fant
vi ikke tegn til redusert kontraksjon
eller Ca2+-transient (upublisert) i
sviktende myokard. Dette var både
overraskende og skuffende.
Ved nærmere analyse av
dataene fant vi at kontraktiliteten,
og da i form av kontraksjonshastighet og tid til maksimal kontraksjon, var forsinket (4-6). Man har de siste
årene erkjent at normal forkortningsgrad,
eller normal ejeksjonsfraksjon vurdert ved
ekkokardiografi, ikke reflekterer viktige
egenskaper i myokard slik som kontraktilitet
og diastolisk funksjon. Produktet av kontraksjonshastighet, eller strain rate, og kraften,
gir power (figur 2) (7). Det er power som

Hjertesvikt, og da spesielt mekanismer for
myokardiell svikt, har vært fokus for forskningen ved instituttet de siste 20 årene.
Sentrale hypoteser var knyttet til en svikt i
eksitasjons-kontraksjons-relaksasjonskoblingen (EK-koblingen) (se
figur 1), med fokus på Ca2+-homeostasen. Da jeg startet på instituttet i 1996, falt det sammen med at
vi fikk besøk av en gjesteprofessor
fra USA som var med på å etablere
en viktig cellefysiologisk teknikk
hos oss, patch clamp (1). Dette er
en metode som blant annet gjøre
det mulig å undersøke funksjonen
til ulike kanaler og pumper i hjertecellenes overflatemembran.
Det første vi fant var at natriumcalsium-ionebytteren (NCX) hadde endret
funksjon ved post infarkt-hjertesvikt (1,2).
NCX er et membranprotein som står helt
sentralt i reguleringen av intracellulært
Ca2+-nivå. Vi oppfattet økt funksjon av NCX
primært som en kompensatorisk mekanisme for de sviktende hjertecellene, men

Figur 1. Proteiner og strukturer involvert i
eksitasjons-kontraksjons koblingen.
Illustrasjonen viser overflatemembranen på
en hjertecelle, sarkolemma, og invaginasjonene i denne, t-tubuli. Inne i cella finner
vi det sarkoplasmatiske retikulum, SR, som
er et kalsium-lager. En depolarisering av
cellemembranen gjør at natrium kanaler
åpner seg og starter et aksjonspotensial. I
t-tubuli er L-type Ca2+-kanalene plassert, og
Ca2+-strøm gjennom disse ved depolarisering
stimulerer RyR, som er SR Ca2+-frislippkanalen, til å slippe ut Ca2+ fra SR i systolen.
Ca2+ fra SR binder seg til myofilamentene,
og cella trekker seg sammen. Cella slapper
av igjen når den sarkoendoplasmatiske Ca2+
ATPasen, SERCA, pumper Ca2+ tilbake til SR.
Noe av Ca2+ fjernes fra cytosol gjennom den
plasmalemmale Ca2+-ATPasen, PMCA, og
NCX, natrium-calsium-ionebytteren. Natrium
som akkumuleres i cella pumpes ut gjennom
NKA, natrium-kalium-ATPasen. Figur ved
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Grunnlaget for utviklingen av
dyssynkron Ca2+-frisetting i hjerteceller
kunne både være endret funksjon i Ca2+håndterende proteiner og remodellering
av cellenes struktur. I flere studier har vår
gruppe studert reorganiseringen av t-tubuli,
invaginasjonene av hjertecellenes overflatemembran. T-tubulus struktur er helt
avgjørende for å oppnå nær kontakt mellom
overflatemembranen og Ca2+-lagrene i cellene. Vi fant at t-tubulus organiseringen er
betydelig endret ved hjertesvikt (10,13), og
at det var viktig for den dyssynkrone frisettingen av Ca2+ i hjertecellen. Dette er et
tema vi fortsatt utforsker ved instituttet.
I EK-koblingen er som nevnt en rekke
proteiner involvert, både membranbundet
og løst inne i cellene. I SR-membranen
sitter SERCA som pumper Ca2+ tilbake til
SR-lagrene i diastolen. Fjerning av Ca2+ fra
cytosol er helt avgjørende for cellenes, og
derved hjertets, diastoliske funksjon. I tidlige
studier ved instituttet fant man holdepunkter for at SR-funksjonen var redusert (14). Vi
bekreftet seinere at SERCA-aktiviteten var
redusert ved hjertesvikt (15). Men detaljerte studier av SERCA-funksjon ble først
mulig etter et meget omfattende arbeid
ledet av Geir Christensen. De genererte en
knock out-mus der vi kunne skru av SERCAfunksjon i hjertet på et hvilket som helst
tidspunkt i dyrets liv (16,17). Selv om dette
er en utfordrende modell å arbeide med
(18), har vi ved hjelp av denne metoden
gjort flere viktige funn. For eksempel har vi
funnet at SR kan opprettholde en betydelig funksjon selv med svært lave nivåer av
SERCA, at hjerteceller har en utrolig evne til
å mobilisere kompenserende mekanismer
ved tap av SERCA, og at Na+-akkumulering
potensielt er en viktig dekompensasjonsmekanisme ved terminal hjertesvikt (19).

Figur 2. Hastighets-kraft-kurve med avledet
”power”-kurve.
Med en gitt inotrop status og strekk vil det være et
visst forhold mellom myokards sammentrekningshastighet og utviklet kraft. Hastighets-kraft-produktet gir
”power” som er avgjørende for det blodtrykk som kan
genereres. Fra J Physiol 2003;546:33.

genererer blodtrykket, ikke forkortningsgraden per se. Således vil en redusert kontraksjonshastighet kunne gi betydelig redusert
hjertefunksjon.
Vi hadde allikevel ingen umiddelbar
forklaring på hvorfor det sviktende myokard
utviklet kraft tregere enn det friske. Det
kunne skyldes redusert systolisk Ca2+-nivå
i cytosol, men vi fant ingen holdepunkter
for det i en post-infarkt-musemodell med
stuvningssvikt (8,9). Derimot viste det seg
at synkronien i Ca2+-frisettingen fra Ca2+lagrene i hjertecellene, det sarkoplasmatiske
retikulum (SR), var redusert i sviktende
hjerter (10). Synkron frisetting av Ca2+ er
en forutsetning for at Ca2+-konsentrasjonen
rundt myofilamentene skal øke raskt og
jevnt, og derved for at kontraksjonen skal
skje raskt. I den første studien (10) var
riktignok ikke dyssynkronien særlig uttalt,
men den bidro til å forklare den observerte
forsinkelsen i kontraksjon i sviktende myokard. Denne studien ble utført på et relativt
tidlig stadium i utviklingen av hjertesvikt hos
mus, kun 1 uke etter et stort hjerteinfarkt.
Vi undersøkte derfor hvorvidt varighet av
hjertesvikten påvirket både kontraktiliteten
og graden av dyssynkroni. I nye studier
fant vi at både myokards kontraktilitet og
graden av dyssynkroni var redusert ved
kronisk svikt (10 uker) sammenlignet med
tidlig fase i hjertesviktutviklingen (11,12)
og at dette kunne bidra til myokardiell
dekompensasjon.

Elektrisk remodellering og
arytmier

I flere studier har vi undersøkt hvordan
elektrisk remodellering påvirker hjertecellenes kontraktile egenskaper (12,20,21).
Vi har blant annet vist hvordan endringer i
aksjonspotensial form kan endre SR Ca2+innhold og derved påvirke kontraksjonen.
Men det er også slik at SR Ca2+-håndtering
kan påvirke sannsynligheten for arytmier.
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Bildedanning og veien videre

Det har vært kjent at økt SR Ca2+-innhold
vil kunne føre til spontant frislipp av Ca2+,
og derved DADs ved at Ca2+ byttes mot Na+
gjennom NCX i cellemembranen. Men slikt
spontant utslipp av Ca2+ er en kompleks
prosess som involverer en rekke proteiner
i cella. Ved hjertesvikt er det økt risiko for
triggede arytmier, og det er i tillegg konsensus om at SERCA-aktiviteten er redusert. Vi
vet derimot ikke hvorvidt det er en kausal
sammenheng mellom redusert SERCA-nivå
og arytmitendensen. Dette spørsmålet kan
vi studere i SERCA knock–out-mus. Vi har
derfor indusert utklipping av SERCA-genet
og undersøkt musene 6 dager seinere. På
det tidspunkt er SERCA-nivåene redusert
med ca. 50 %, hvilket er relevant for klinisk
hjertesvikt. Vi fant at en reduksjon av
SERCA ikke bidrar til økt arytmitendens i
hvilesituasjonen (22). Derimot, når dyrene
utsettes for β-adrenerg stimulering, får de
økt tendens til arytmier (23). Dette kan vi
forklare gjennom en endret balanse mellom
SERCA-funksjon og funksjon i SR Ca2+ frislippskanalen, et funn vi vil utforske videre.
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Basalt orientert hjerteforskning benytter i
dag mange metoder som utfyller hverandre
for å oppnå mekanistisk innsikt. En helt
sentral gruppe teknikker er knyttet til bildedannelse av hjertet in vivo. Vi forsker stort
sett på patologiske dyremodeller, og da er in
vivo-teknikker som ekkokardiografi og MR
viktige. Ved hjelp av disse metodene kan vi
avgjøre grad av hjertesvikt for eksempel ved
hjerteinfarkt hos rotter (2,24,25) og mus
(8,26), aortastenose hos rotter (27) og mus
(28), hos genmodifiserte mus (23), hos griser med hjertestans (29) osv. Disse undersøkelsene er helt avgjørende for å kunne
stratifisere dyrene i forhold til fenotype,
slik at vi kan oppnå et homogent materiale
for videre mekanistiske studier. Men selv
om slike deskriptive mål for funksjon er
svært viktige i studiene våre, etablerer vi
for tiden helt nye teknikker innen MR. Ved
hjelp av fasekontrast, en teknikk for måling
av hastighet i ulike plan, kan vi kartlegge
lokal funksjon i det sviktende myokard. Vi
kan oppnå opptaksvolumer på 0,05-0,1
mikrometer, og det betyr at vi kan følge de
kontraktile egenskapene til det sviktende
myokard med meget høy oppløselighet.

72

Prosessene som ligger bak transisjonen fra
normalt til sviktende myokard er for en stor
del ukjent. Ved å bruke denne typen avbildingsteknikker kan vi identifisere når den
enkelte region svikter og deretter undersøke
strukturelle og funksjonelle endringer i disse
regionene.
Et sentralt tema for forskningsgruppen vår er mekanismer for transisjon til
hjertesvikt. Dette er en kompleks problemstilling som krever et stort miljø som går
ut over vår forskningsgruppe, tilgang både
til basalt orienterte teknikker og humane
pasientkohorter og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fundamentet
ved instituttet er meget godt, og vi går en
spennende tid i møte.
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