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Denne artikkelen drøfter og problematiserer 
begrepet randsonen (eng. “border zone”), 
som brukes om myokard i området rundt 
et hjerteinfarkt. Begrepet er helt sentralt i 
forskning og klinikk fokusert på behandling 
av akutt koronarsyndrom og arytmier etter 
hjerteinfarkt. Vårt inntrykk er imidlertid 
at ett og samme begrep i dag brukes om 
ulike biologiske fenomener. Med bakgrunn 
i metodologiske nyvinninger gir vi en kort 
introduksjon til randsonen som biologisk 
fenomen ut fra eksisterende kunnskap, 
drøfter ulike tilnærminger til å studere dette 
fenomenet og tilbyr et utgangspunkt for en 
enhetlig definisjon til hjelp i klinisk tenkning 
og et bedre utgangspunkt for videre 
forskning.

Infarktområdet, gjenlevende 
myokard og randsonen
Fokuset i behandling av akutt hjerteinfarkt 
er å gjenopprette blodforsyningen til 
iskemisk hjertevev så raskt som mulig. 
Dette er basert på den veletablerte 
kunnskapen om at det under iskemi skjer et 
progressivt uopprettelig tap av muskelvev 
ved nekrose. På et gitt tidspunkt etter 
iskemistart nåes derfor en tilstand hvor 
utbredelsen av det nekrotiske området er 
etablert, uten at flere kardiomyocytter dør. 
Over noen uker erstattes det nekrotiske 
vevet av arrvev. Infarktprosessen gir 
dermed to distinkte soner i myokard: 1) 
infarktet, som består av området der cellene 
ble utsatt for tilstrekkelig iskemi til at de 
gjennomgikk nekrose og ble erstattet av 
arrvev, og 2) gjenlevende myokard som 
består av celler som ikke døde som følge 
av iskemi. Det er avgjørende å merke seg 
at den siste sonen består både av celler 

som aldri ble utsatt for iskemi i akuttfasen, 
og celler som ble utsatt for iskemi, men 
overlevde. Som vi skal komme tilbake til, er 
det nødvendig å avklare hvor randsonen skal 
plasseres i forhold til disse to sonene, om 
det er hensiktsmessig å definere randsonen 
som en tredje sone og om denne sonen 
i så fall har celler og vev med distinkte 
egenskaper. 

Opprinnelig fokus på 
akuttfasen
Den første bruken av begrepet randsone 
finner vi i forskning som lette etter metoder 
for å begrense infarktets utbredelse. Teorien 
var at det i akuttfasen av et hjerteinfarkt 
finnes en sone med såkalt reversibelt skadet 
myokard (1). Dette var kontroversielt: Noen 
studier indikerte at dersom en slik sone i 
det hele tatt eksisterte, måtte den være 
veldig tynn og derfor ha liten klinisk relevans 
(2-4). Det ble argumentert for at resultater 
som tydet på at en slik overgangssone 
fantes, heller var et resultat av suboptimal 
oppløsning i undersøkelsesmetodene enn 
et reelt fysiologisk fenomen (5). Debatten 
belyste også betydningen av vesentlige 
ulikheter mellom dyremodeller som har 
blitt brukt i hjerteforskning. Noen arter, 
for eksempel hund og marsvin, har stor 
grad av kollateral blodforsyning (6, 7). 
Med andre ord forsynes et gitt område av 
myokard av flere arterier. I disse artene 
vil man derfor, etter okklusjon av en 
koronararterie, observere at overgangen 
mellom infarktområdet og gjenlevende 
myokard er gradvis, og at det ikke er 
en skarp grense mellom områder med 
iskemiske og ikke-iskemiske celler. I den 
andre enden av skalaen finner vi arter med 
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få eller ingen kollateraler i hjertet, hvor 
hver myokardregion primært forsynes av 
en endearterie. Dette vil i større grad gi en 
skarp overgang mellom infarktområdet og 
øvrig myokard. Eksempler på dette er griser, 
kaniner og, ikke minst, mennesker.

Begrepet randsone, som historisk 
sett er brukt om området rundt infarktet i 
akuttfasen, tilsvarer det moderne begrepet 
reddbart myokard (eng. «salvageable 
myocardium»). Reddbart myokard kan per 
definisjon overleve og skiller seg derved fra 
de områdene av myokard som har opplevd 
så alvorlig og langvarig iskemi at de ikke kan 
reddes fra celledød, uavhengig av videre 
behandling. Om dette vevet brukes noen 
ganger begrepet fortapt myokard (eng. 
«condemned tissue») (1). Hvilke regioner av 
hjertemuskelen som er hhv. reddbart eller 
fortapt endrer seg dramatisk i akuttfasen 
og avhenger av tiden fra iskemistart (“tid 
er myokard”). Summen av det reddbare 
og det fortapte myokard betegnes gjerne 
som risikosonen (eng. «area at risk»), som 
ofte brukes for å beskrive det området av 
hjertet som opplever en tilstrekkelig alvorlig 
iskemi til at det potensielt kan forårsake 
celledød, ev. om forsyningsområdet distalt 
for koronarokklusjonen (8).

Nyere fokus på den    
kroniske fasen
I dag brukes begrepet randsone oftest i 
forskning som omhandler den kroniske 
fasen av et hjerteinfarkt, altså etter at 
infarktet er etablert. Begrepet benyttes 
ofte i studier av arytmier som har relasjon 
til infarktet. Flere begreper er beslektet 
med randsonen/«border zone», uten at de 
dekker helt samme fenomen eller region, 
bl.a. «adjacent zone», «peri-infarct zone» og 
«proximal zone». Det er svært varierende 
hvordan disse begrepene defineres, men 
vi finner to hovedgrupper av definisjoner: 
anatomiske og funksjonelle.

Den enkleste anatomiske 
definisjonen på randsonen er en region 
innenfor en viss distanse fra infarktet 
(9-11). Studier som bruker en slik 
definisjon kaller gjerne denne sonen for 
proksimalsonen (eng. «proximal zone») 
eller tilstøtende sone (eng. «adjacent 
zone»). Andre anatomiske definisjoner 

tar utgangspunkt i hjertets veggtykkelse 
(12) eller mikroskopiske struktur (13). I 
studier basert på magnetresonanstomografi 
(MR) er det relativt vanlig å definere en 
randsone ut ifra gråtonenivå i LGE-bilder fra 
MR-undersøkelsen. Dette omtales ofte som 
peri-infarktsonen (eng. «peri-infarct zone») 
(14-16). 

Den andre gruppen av definisjoner 
baserer seg på funksjonsundersøkelser eller 
antagelser om randsonens egenskaper. 
En makroskopisk definisjon som ofte 
benyttes, er at randsonen er et område med 
perfundert, men hypokontraktilt myokard 
(17, 18). Dette er hentet fra forskning 
med ekkokardiografi som hovedmetode. 
Andre har definert randsonen med et 
elektrofysiologisk utgangspunkt som et 
område med endrede elektriske egenskaper 
(19, 20). I tillegg har man med utviklingen 
av molekylær og genetisk kardiologi 
også kunnet definere randsonen som et 
avgrenset område som har avvikende 
RNA-transkripsjon sammenliknet med det 
fjerntliggende myokard (21). 

Vi kjenner ikke til studier som 
har undersøkt i hvilken grad disse ulike 
definisjonene omtaler samme region. 
Eksistensen av ulike definisjoner overses 
som oftest i omtaler av randsonen (20). 
I tillegg er det slik at de forskjellige 
begrepene i mange tilfeller brukes 
ukritisk om hverandre. Slike operasjonelle 
definisjoner medfører at det man oppfatter 
som randsonen er uløselig knyttet til 
metoden man bruker til målingen (22). 
Ved bruk av MR vil f.eks. sonens størrelse 
påvirkes av oppløsningen i bildene og 
hvilken protokoll som benyttes ved opptak 
(23). Protokoller som tilbyr ultrahøy 
oppløsning gir nødvendigvis en annen 
oppfatning av randsonen enn protokoller 
med lav oppløsning (24, 25). 

Behov for en enhetlig 
definisjon av randsonen
En enhetlig definisjon av randsonen 
er nødvendig for å oppnå fremskritt 
på flere fronter. For det første trengs 
behandlingsstrategier for å forebygge 
uhensiktsmessig remodellering av 
myokard etter infarkt. Her er randsonen 
sentral. For det andre er økt kunnskap 
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om randsonen nødvendig for å utvikle 
farmakologisk behandling rettet mot 
arytmier etter infarkt. Økt kunnskap 
om randsonen er også nødvendig for å 
forbedre ablasjonsbehandling rettet mot 
arytmier som oppstår i tilknytning til 
infarserte områder av myokard. Forskning 
på randsonen må gi bedre forståelse 
av faktorer som påvirker randsonens 
utvikling og en mer detaljert beskrivelse 
av randsonens histologi og subgrupper av 
celler.

For å oppnå dette må en definisjon 
av randsonen integrere innsikter på 
molekylært, cellefysiologisk og vevsnivå (fra 
nye enkeltcelleteknologier, bildedannende 
teknikker og elektrofysiologiske metoder) 
og ta høyde for ulike utgangspunkt, spesielt 
med tanke på perfusjon (friskt hjerte med 
skarpt avgrensede forsyningsområder 
kontra hjerter med kronisk iskemi og 
kollateraldannelse). Videre må en definisjon 
kunne anvendes ved ulike metodologiske 
tilnærminger og ta høyde randsonens 
tredimensjonale utbredelse, romlige 
heterogenitet og utvikling over tid.

Forslag til en enhetlig 
definisjon av randsonen
Tross ulike definisjoner har vi etter hvert 
mye kunnskap om randsonen, som man 
må ta utgangspunkt i når man foreslår en 
enhetlig definisjon: En rekke prosesser 
påvirker vevets sammensetning og 
struktur etter et infarkt (26). I området 
utsatt for iskemi dominerer celledød 
forårsaket av nekrose, med erstatning av 
arrvev. Dette innebærer infiltrasjon av 
celler fra omgivelsene som er involvert 
i inflammasjon. Utenfor det iskemiske 
området skjer imidlertid også kontrollert 
celledød ved apoptose. Vi vet mindre 
om prosessene som leder til denne 
typen celledød. Noe er antatt å initieres 
av at kardiomyocyttene rundt infarktet 
avkoples fra skadet myokard ved at 
konneksonene lukkes. Andre celler i dette 
området gjennomgår en dedifferensiering. 
Sluttresultatet er at randsonen i den 
kroniske fasen består av en rekke ulike 
celletyper (26). Siden inflammasjon 
og fibrosedannelse også er en del av 
denne prosessen vil randsonen etter 

hvert få en komplisert tredimensjonal 
struktur og organisering. Det er denne 
heterogeniteten som gir grunnlag for 
randsonerelaterte arytmier i den kroniske 
fasen; heterogeniteten gir opphav til vev 
med ulike ledningshastigheter og grader 
av eksitabilitet. Dette gir opphav både 
til unormal aktivering og substrat for 
reentrykretser (27, 28).

En definisjon av randsonen i den 
kroniske fasen må gi et utgangspunkt for 
studier som gir bedre forståelse av området 
rundt et infarkt på molekyl-, celle- og 
vevsnivå, men også egenskaper i vevet 
som er relevante for praktisk klinikk. For 
å ta høyde for dynamikken i randsonens 
sammensetning av celler og egenskaper 
er det hensiktsmessig at definisjonen 
hovedsakelig tar utgangspunkt i funksjon. 
Vi anbefaler derfor følgende konseptuelle 
definisjon av randsonen:

“Randsonen er et område med levende 
myokard i umiddelbar nærhet til infarkt-
området, med egenskaper som skiller 
seg distinkt både fra uberørt myokard og 
infarsert myokard (arrvev)”. 

Figur 1 illustrerer konseptet. Vår 
anbefalte definisjon av randsonen er       
markert som den oransje sonen, som består 
av levende celler, hvorav noen ikke har 
opplevd iskemi (gule) og noen har opplevd 
iskemi (røde). 

Vår definisjon er konseptuell og 
er derfor mer grunnleggende enn dagens 
operasjonelle definisjoner som er knyttet 
til spesifikke metodologiske tilnærminger. 
Samtidig er definisjonen fleksibel og tillater 
at man kan presisere hvilke egenskaper man 
legger vekt på i en gitt kontekst. Videre tar 
definisjonen høyde for at randsonen består 
av forskjellige cellepopulasjoner, hvorav 
noen har opplevd iskemisk stress og andre 
ikke.

Fleksibiliteten er imidlertid også 
en hovedbegrensning ved vår definisjon: 
«avvikende egenskaper» er upresist og kan 
defineres ulikt. Dette betyr at også med vår 
definisjon vil metodologien avgjøre nøyaktig 
hvilken region som defineres som randsone. 
Observatøravhengigheten kan naturligvis 
ikke helt omgås, men vi tror at økt bevisst-
het rundt begrepsbruken i seg selv vil virke 
avklarende. Som et utgangspunkt bør det 
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alltid presiseres hva slags metodologisk 
tilnærming man legger til grunn ved omtale 
av randsonen.

Videre studier av randsonen er 
nødvendig for å avklare hva som kan anses 
å være områdets distinkte egenskaper. Per 
i dag er endrede egenskaper som følge av 
økt mekanisk strekk en god kandidat, med 
økt uttrykk av bl.a. BNP til følge (21, 29). 
Det neste steget i randsoneforskningen 
er integrasjon av ulike typer informasjon 
som nå blir tilgjengelig. Med framvekst av 

enkeltcelleteknologier får vi økt kunnskap 
om cellepopulasjoner i randsonen og 
mulighet til å studere disses egenskaper 
og organisering i tre dimensjoner. Dette 
må sammenholdes med studier av 
vevsegenskaper og vevstruktur med 
høyoppløselige tilnærminger. Endelig 
må slike studier gjøres systematisk på 
forskjellige tidspunkter etter infarktet for å 
forstå mekanismene som styrer randsonens 
remodellering.

Figur 1. En forenklet framstilling av vårt forslag til en konseptuell definisjon av randsonen.

I denne definisjonen består randsonen av fire distinkte elementer, fra venstre mot høyre:

1) Randsonekant (svart heltrukket linje i figuren): adskiller normalfungerende celler og celler med 
endrede egenskaper. Randsonekanten vil per definisjon alltid være en skarp sone mellom celler. 
2) Ikke-post-iskemiske celler med endrete egenskaper (gule celler i figuren): celler som selv ikke har 
vært direkte affisert av iskemi, men likevel har endrede egenskaper, sekundært til effekter av infarktet. 
Denne populasjonen celler er liten i tidlig kronisk fase, men utviser dynamisk utbredelse over tid avhen-
gig av påvirkning fra nabovevet.
3) Post-iskemiske celler (røde celler i figuren): celler som har opplevd iskemi, men som ikke er døde. 
Cellene har overlevd pga. (en kombinasjon av) diffusjon, kollateraler og/eller reperfusjon. Disse cellene 
har i akuttfasen vært en del av det som kalles reddbart myokard (eng. «salvageable myocardium») og 
dermed også en del av risikosonen (eng. «area at risk»).
4) Infarktkant (svart stiplet linje i figuren): adskiller levende hjerteceller og arrvev. Infarktkanten vil, 
som randsonekanten, være en skarp sone mellom celler. 

Utenfor randsonen finner vi distalt vev (grønt vev) på ene siden og arrvevet (grått vev) på den andre 
siden.
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Konklusjon  
Historisk har randsonebegrepet blitt 
brukt for å beskrive et fenomen som kun 
eksisterer i akuttfasen av hjerteinfarkt, 
mens moderne bruk av begrepet peker i de 
fleste tilfeller på et område i kronisk fase 
med levende myokard i umiddelbar nærhet 
til infarktet. Det er flere forskjellige begrep 
som brukes og flere ulike tilnærminger 
til hvordan randsonen defineres. I tillegg 
brukes begrepene og definisjonene, som 
egentlig kan reflektere helt forskjellige 
fenomener, i mange tilfeller ukritisk om 
hverandre. 

Målet vårt med denne artikkelen har 
vært å se nærmere på begrepsbruken i dette 
feltet og vurdere hvorvidt vi kan enes om 
felles definisjoner. Vi foreslår en konseptuell 
definisjon som er enhetlig og samtidig 
fleksibel og understreker hvor sentralt det 
er at hver bruk av begrepet følges av en 
nøyaktig beskrivelse. Dette er helt sentralt 
for fremtidig forskning og utvikling av nye 
behandlingsmuligheter.
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