
283

Kapittel 23

Eksperimentell kardiovaskulær 
forskning
Eivind Myhre og Otto Smiseth

Hva er eksperimentell forskning?
Ny kunnskap om hvorledes hjertet og kretsløpet fungerer hos friske eller syke men-
nesker, må naturligvis i siste instans vinnes ved at hjerte og kretsløp studeres i men-
nesket. Slik forskning kalles klinisk forskning. Denne prosessen kan ofte være vans-
kelig fordi etiske og praktiske begrensninger umuliggjør studier av årsaksmekanis-
mer og komplekse reguleringsmekanismer i et intakt menneske. Dette skaper behov
for modeller, der en søker å isolere de faktorene som skal studeres. Utvikling og bruk
av slike modeller blir karakterisert som eksperimentell medisinsk forskning.

Eksperimentell hjerte- og karforskning kan for eksempel skje ved å gi forsøksdyr
særlige dietter, for så med kjemiske og mikroskopiske metoder å undersøke positive
og negative effekter på dyreorganismen. Dyr som er blitt hjerte- og karsyke på grunn
av en fettdiett, kan for eksempel gis kjemiske substanser som teoretisk skulle kunne
bedre situasjonen. Slike forsøk er grunnlaget for utvikling av nye medikamenter.
Disse er alltid gjenstand for omfattende eksperimentelle dyrestudier før de forsøkes på
mennesker. På den måten kan effekter og bivirkninger vurderes i den minste detalj.

Tilsvarende kan man studere hvordan et hjerteinfarkt skader ved at forsøksdyr i
narkose får avstengt en kransåre. Da utløses et eksperimentelt hjerteinfarkt. Samti-

Den medisinske videnskap har før vesentlig vært en erfaringsmessig videnskap
bundet til observasjoner av sykdommer og tilfeller, med relativt enkle midler. Nå
finner problemene sin løsning langt mer dyptgående og effektivt gjennom nøyak-
tige eksperimentelle forsøk i velutstyrte laboratorier. Medisinen er blitt en teknisk
vitenskap som krever kompliserte forskningsanstalter.

(Carl Semb 1951, i tale til Anders Jahre på hans 60-årsdag)
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dig kan det tas kjemiske prøver, mikroskopiske vevsprøver, eller man gjør målinger
som beskriver hjertets stoffskifte, hjertecellenes cellemembranfunksjoner, eller hjer-
tet som trykk- og volumpumpe. Elektronisk databehandling er et viktig hjelpemid-
del i slike kompliserte forsøk. Dette har vært utnyttet når en vil studere samvirkning
av prosesser som hver for seg er godt karakterisert. Ved å datasimulere enkeltproses-
sene har en oppnådd ny forståelse av hvordan disse influerer på hverandre. Således
finnes det i dag modeller hvor hele kretsløpet er gjenskapt som et komplisert elekt-
risk nettverk (K-29).

Noen ganger er det umulig å gjennomføre eksperimentell forskning uten å gjøre
dette med mennesker i hovedrollen. Forskning på sykdommer der det ikke eksisterer
adekvate dyremodeller og avsluttende utprøving av nye medikamenter er eksempler
på dette. Dette viser at klinisk forskning og eksperimentell forskning ikke må anses
som to motstykker, men som to alternative tilnærminger til kunnskap som utfyller
hverandre. Klinisk forskning omtales i kapitlene 24 og 26. I dette kapitlet beskrives
laboratoriebasert eksperimentell hjerte- og karforskning i Norge.

Den tidlige utviklingen og Institutt for 
eksperimentell medisinsk forskning (IEMF)
Før siste verdenskrig var det ingen forsøkslaboratorier med systematisk eksperimen-
tell hjerteforskning i Norge. Ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Oslo, ble det
imidlertid like før og under den annen verdenskrig utført dyreforsøk der hjerte og

kretsløp var i sentrum. Håkon Rasmussen benyttet da
intakte hunder for å studere kretsløpseffekter av ty-
reoideahormoner og gjorde i den forbindelse en rekke
fysiologiske målinger (K-6) (figur 23.1).

I første halvdel av forrige århundre ble det i
økende grad akseptert at utviklingen av praktisk
medisinsk kompetanse krevde at man parallelt drev
aktiv eksperimentell forskning. Skipsreder Anders
Jahre (1891–1982) hadde forstått dette til fulle. Han
donerte i 1950 kr 350 000 og i 1951 kr 1 000 000
til Universitetet i Oslo, til et IEMF som ble lagt til
Ullevål sykehus. Professor Carl Semb ble instituttets
første leder (K-25).

Innledningsvis var det forskning innenfor nyre/
urin-veier og perifer sirkulasjon som sto i sentrum.
Arbeidene førte bl.a. til utvikling av «Kiil-nyren», en
av de første kunstige nyrer, som etter hvert ble brukt
i mange land. For øvrig ble det arbeidet med organers
funksjon ved nedkjøling og kunstig gjennomblød-
ning som ved bruk av hjerte-lungemaskin, men det
var ingen eksperimentell hjerteforskning som sådan.

Det var først i 1962, da Fredrik Kiil ble leder, at
den eksperimentelle sirkulasjonsforskningen ble

Figur 23.1. Eksperiment 

med hund, Fysiologisk 

Institutt, Universitetet i 

Oslo, ca. 1941. Håkon 

Rasmussen med ryggen 

til.
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utvidet til å omfatte hjertet. Det sentrale redskapet i denne forskningen var siv.ing.
Severin Leraands utvikling og bruk av ultralydkrystaller som muliggjorde kontinu-
erlige målinger av lengden av segmenter i veggen av venstre hjertekammer.

Dermed ble IEMF arnestedet for utvikling av norsk eksperimentell hjertemedi-
sinsk forskning. Det ble fokusert ikke bare på normal fysiologi, men også på patofy-
siologi, spesielt knyttet til skadene ved hjerteinfarkt, og hvordan disse kunne endres i
gunstig eller ugunstig retning ved ulike påvirkninger. I tillegg ble det i regi av Arnfinn
Ilebekk drevet omfattende studier for å sette begrepene preload, afterload og inotropi
inn i en klinisk forståelig ramme. I første rekke kom dette Ullevål universitetssykehus
til gode ved at IEMF ble «en ekserserplass» for klinikere ved Ullevål, men etter hvert
tilfløt denne kompetansen hele landet. I løpet av 70-årene dro Ole Danbolt Mjøs til
Fysiologisk faggruppe ved Universitetet i Tromsø, John Kjekshus fortsatte sine arbei-
der ved Institutt for kirurgisk forskning på Rikshospitalet og Jon Lekven kom til
Kirurgisk forskningslaboratorium ved Haukeland sykehus. I midten av 90- årene dro
Øyvind Ellingsen til Institutt for sirkulasjon og billeddannelse ved NTNU. Alle
hadde vært stipendiater under Fredrik Kiil og fått sin grunnleggende forsk-
erutdannelse ved IEMF. Samtidig ble kompetansen videreført ved IEMF gjennom
Arnfinn Ilebekk, Ole M. Sejersted og Geir Christensen. IEMFs enorme betydning
for norsk forskning blir synliggjort gjennom de mer enn 100 doktorgradene som har
utgått fra instituttet, herav mellom 25 og 30 hvor hjertet har vært i hovedfokus.

UiO: Fysiologisk institutt og Rikshospitalet
Til tross for tidlige forsøk på stordyrsforskning 20 år tidligere ved Fysiologisk insti-
tutt var det først ved ansettelsen av Bjarne Waaler som professor og instituttleder i
1962 at en forskningslinje innenfor hjerte og kar fremsto. Forskningsoppleggene ved
instituttet har i særlig grad fokusert på årenettenes egenskaper og reguleringsmeka-
nismer. I 60- og 70-årene var det en særlig interesse for lungekarsengen både når det
gjaldt kapillærmembranenes egenskaper og den mekaniske koblingen mellom høyre

Figur 23.2. Fysiologisk 

eksperiment der en 

selv er forsøksobjekt. 

Fra Bjertnes L, Hauge 

A, Kjekshus J og Søy-

land E. Cardio vascular 

responses to face 

immersion and apnea 

during steady state 

muscle exercise. 

(Acta Physical Scand 

1984;120;605–612.)
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hjertehalvdel og lungekretsløpet. Hroar Piene og Anton Hauge skapte i denne peri-
oden vesentlige bidrag til dagens forståelse av dette samspillet. Sentrale og perifere
sirkulasjonstilpasninger under mangel på oksygen kom i fokus i siste del av 70-årene.
Spørsmålene rundt dykkerefleksen og koblingen av dette fenomenet mot akutt plut-
selig spedbarnsdød var sentrale. Disse forsøkene var preget av stor dristighet, da
forskerne ofte brukte seg selv som forsøkspersoner (figur 23.2 og 23.3).

Den nasjonale utviklingen av ultralyd og Jarle Holens utvikling av dopplermeto-
den, beskrevet i kapitlene 7 og 29, fikk stor betydning også for de dyreeksperimen-
telle studier ved Fysiologisk institutt. Lars Walløe anvendte metoden på den perifere
karseng.

Ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet etablerte Jan Amlie et
miljø for eksperimentell elektrofysiologi. Hovedfokus var arytmimekanismer, og
interessen var særlig sentrert om ventrikulære arytmier. Dette skjedde parallelt med
at han bygget opp klinisk arytmiforskning. John Kjekshus gjennomførte en serie vik-
tige forsøk ved instituttet på slutten av 70-tallet. Regulering av myokards metabo-
lisme ved iskemi og infarktbegrensende behandling var overordnede temaer.

Det er i denne fasen at en av de klassiske episodene i norsk eksperimentell hjer-
temedisin finner sted. En natt til lørdag studerte Arnoldus Schytte Blix (zoofysiolog
og arktisk biolog) og John Kjekshus dykkerefleksen hos sel. Dykkerefleksen er en
viktig forsvarsmekanisme mot oksygenmangel både hos dyr og menneske. Selen var
montert på en løftemekanisme som skulle dyppe den i vann mens undersøkelser ble
gjort. Ved 3–4-tiden om morgenen gjorde dyret et sprell og forsvant ut gjennom
vinduet i åttende etasje, støtte mot et jernstakitt og falt så ned på gaten mellom to

Figur 23.3. Egen innsats i 

dobbel forstand er fort-

satt vanlig i medisinsk fy-

siologisk forskning. Her 

fra en studie om stillings-

avhengig blodtrykksre-

gulering før og etter stor 

blødning. Særlige for-

hold tillot 1 liter blodtap 

på 15 minutter. Fra vens-

tre Helge Opdahl, for-

søkskaninen Anton 

Hauge og Erling Bræin. 

(Foto: Anton Hauge.)
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bygg på Rikshospitalet. Skinnet var intakt, men innvendige organer var knust. Den
døde selen ble observert av en beruset mann som vandret gjennom hospitalet. Han
forsto straks at 1000 kr-tipset i VG var innen rekkevidde, og ringte avisen. VG for-
søkte å få historien bekreftet på Rikshospitalet, men fikk beskjed om at det selvføl-
gelig ikke fantes seler der. Forskerne fikk raskt hentet selen opp til laboratoriet, hvor
den ble flådd. De forsto at det kunne bli bråk av hendelsen, og at hele den viktige
forsøksserien kunne bli brakt i fare. Det gjensto bare ett forsøk. Søndagen ble det
derfor med Forsvarets hjelp brakt en ny sel fra akvariet i Bergen (der Blix hadde seler
«gående»), og det siste forsøket ble gjennomført. Mandag morgen ble forskerne inn-
kalt til Rikshospitalets direktør og måtte stå til rette for det inntrufne. De beklaget
alt og bedyret at det ikke skulle gjenta seg, spesielt siden forsøksserien nå var avslut-
tet. Av selskinnet ble det laget en vest som instituttets sjef, Egil Amundsen, fikk over-
rakt på sin 60-årsdag.

Tromsø: Kompetansen flytter nordover
Ole Mjøs kom til Tromsø som professor i 1974 og etablerte raskt et forsøkslabora-
torium for hjerte- og karforskning på store dyr på Teoribygget, samtidig som han
utviklet samarbeidslinjer til det gryende hjerte- og karepidemiologiske miljøet ved
Institutt for samfunnsmedisin. Mjøs satset først og fremst på tre forskningslinjer:
hjertets stoffskifte, hjertets elektriske aktivitet og hjertets pumpemekanikk.

Like fra starten var Mjøs karakterisert ved en inkluderende lederstil. Gjennom
denne klarte han å rekruttere inn både zoofysiologer og medisinere og skape et omfat-
tende tverrfaglig samarbeid som inkluderte ethvert fagmiljø som kunne bidra: bio-
kjemi, farmakologi, patologi, klinisk medisin og kirurgi etc. Forskningen rundt hjer-
tets stoffskifte ledet i begynnelsen av 80-årene til studier rundt betydningen av frie
radikaler og deres skadefremmende potensial ved for eksempel hjerteinfarkt. Dette
ledet forskningsgruppen til fagfeltet prekondisjonering, som kanskje er hjertets ster-
keste beskyttelsesmekanisme mot oksygenmangel. Parallelt fortsatte mer tradisjonell
stoffskifteforskning, som i dag er fokusert mot effekter av høyt blodsukker på hjertet.

Hroar Piene ble tidlig rekruttert og var i flere år drivkraften bak den pumpeme-
kanistiske forskningen. Han fortsatte arbeidet med den mekaniske koblingen mel-
lom høyre ventrikkel og lungekarsengen, for deretter å gå videre med koblingen mel-
lom venstre hjertekammer og den systemiske karsengen. Eivind S.P. Myhre førte
dette videre og viste hvorledes relasjonen mellom afterload og venstre ventrikkels
funksjon blir særdeles ugunstig ved hjertesvikt, og hvorledes den gang nye terapifor-
mer som afterload-reduserende behandling kunne bedre relasjonen.

I dagens situasjon med finansieringskrise i basalforskning er det interessant å
trekke frem at Hroar Piene og Torbjørn Sund selv utviklet og i 1978 publiserte en
enhet som digitaliserte analoge elektriske signaler fra pumpemekaniske eksperimen-
ter. Dette systemet kunne plukke observasjoner ned til hvert 5. millisekund, hvilket
i de dager var grensesprengende.

Avstandsmåling med ultralydkrystaller var da fortsatt i sin utvikling. Selve krys-
tallen var en liten keramisk bit med diameter 2–3 mm, som trengte elektrisk tilkob-
ling. Slike kunne leveres fra USA. Dels av pengemangel og dels av behov for å bedre
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anvendeligheten ble det kjøpt inn flak av piezoelektrisk materiale. Disse tok Eivind
Myhre med til sin tannlege. Mens tannlegen spiste, boret han hull i krystallmateri-
alet, slik at han fikk tredd inn elektriske ledninger. Senere «eksporterte» gruppen
krystaller til både inn- og utland fordi de var nettere enn de amerikanske.

Det medisinske forskningsmiljøet i Tromsø i 70-årene var ungt og dynamisk.
Tilsvarende var vanene og ikke minst evnen til problemløsninger. Det var alltid
stor oppslutning om det ukentlige treffet på Ølhallen fredag etter arbeidstid. En
fredag ettermiddag i mørketida ruslet to forskere bortover Strandveien fra Teori-
bygget til ukeslutt-pils. Brøytekantene var høye og snødrevet tilsvarende da den
ene beklaget seg over at han nå manglet bare en katt for å kunne avslutte en forsk-
ningsserie, samtidig som deadline for innsending av abstract var nær forestående.
Da løp en forpjusket og åpenbart hjemløs katt over gaten og forsvant mellom snø-
fonnene ved Macks bryggeri. I neste øyeblikk forsvant også den kattesøkende
forsker. Den fredagskvelden lyste det lenge fra noen vinduer på Teoribygget.
Abstractet ble godt mottatt.

Avdeling for medisinsk fysiologi ble således forskerskole for mange hjertefysiolo-
ger: Einar Bugge (UNN/UiT), Per Jynge (NTNU), Anne Jonassen (UiB), Terje
Larsen (UiT), Sigurd Lindahl (UiT), Eivind S.P. Myhre (Sørlandet Sykehus Kristi-
ansand/UiT), Truls Myrmel (UiT), Hroar Piene (NTNU), Eivind Platou (UUS),
Helge Refsum (UiO), Anne Grethe Semb (Diakonhjemmet Sykehus), Otto Smiseth
(UiO), Terje Steigen (UNN/UiT), Dag Sørlie (UiT), Harald Vik-Mo (NTNU),
Kirsti Ytrehus (UiT). Disse eksemplene viser at det yngste universitetet raskt kunne
bidra nasjonalt, både med resultater og reeksport av kompetanse.

Fra 1978 bygget også Helge Refsum, godt støttet av Eivind Platou, opp en elekt-
rofysiologisk forskningslinje i Tromsø. Refsum kom fra Farmakologisk institutt,
UiO, der man hadde lang tradisjon for bruk av isolerte hjertemodeller. I Tromsø ble
modellene videreført og utvidet. Etter hvert spente forskningen fra ionekanaler og
cellemembraner til intakte dyremodeller.

I de senere år er det den metabolske fysiologiske forskning som har stått sterkest
i Tromsø. Kirsti Ytrehus har studert frie radikaler og prekondisjonering. Terje Larsen
har beveget seg fra fettceller hos reinsdyr til isolerte hjertemuskelceller. Hans studier
av diabetiske musehjerter har igjen brakt pumpemekanistiske målemetoder tilbake.

Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi UNN/UiT har i nært samarbeid med
fysiologene etablert et stordyrlaboratorium under ledelse av Dag Sørlie og Truls
Myrmel. De viktigste prosjektene har dreid seg om hjertets reaksjon på hypotermi,
kardioproteksjon og pumpemekanikk.

Og vestover – til Bergen
I Bergen vokste det fra midten av 70-årene frem et dyreeksperimentelt forsknings-
miljø ved Kirurgisk forskningslaboratorium, med bl.a. måling av regional blodstrøm
i myokard med radioaktivt merkede kuler. Ultrasonografisk teknikk for avstandsmå-
ling ble også tatt opp, sammen med digitaliseringsteknikker. Digitalisering av ana-
loge elektriske signaler ble et kvantesprang når det gjelder kurveanalyse. Mens en
tidligere hadde måttet nøye seg med papirutskrifter, fikk en nå mulighetene til å

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 288  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



289

lagre de analoge kurvene som uendelige tallkolonner. Derved kunne det utvikles
analyseverktøy som aldri tidligere hadde vært tilgjengelige. I Bergen satte Knut
Matre digitaliserte kurvesignaler sammen og laget dermed i 1980 Norges første
trykk–lengde-sløyfe.

I 1980 kom Jon Lekven til Bergen etter et opphold i USA. Som Mjøs i Tromsø
bygget han raskt opp en forskningsgruppe. Den fokuserte på regional veggbevegelse
i kattehjerter med ulike grader av skade etter oksygenmangel (iskemi) og hvordan
skaden kunne avhjelpes med ulike medikamentelle tiltak, først og fremst blokkering
av det sympatiske nervesystemet. Denne gruppen samarbeidet nært med det hjerte-
kirurgiske miljøet (Leidulf Segadal), med studier av blodstrøm over aortaklaffen og
i den første delen av livpulsåren, spesielt med tanke på effekter av mekaniske hjerte-
klaffer. Frem til 2005 har det utgått 12 doktorgradsarbeider fra dette miljøet. Ketil
Grong og Knut Matre viderefører studier både innenfor utnyttelsen av nye ultralyd-
metoder for billedfremstilling av hjertets funksjon (strain og speckle tracking) og
innen myokardiskemi.

Fra dette miljøet må nevnes æresmedlem i American Society of Physiology Knut
Aukland. Han kom også fra IEMF og drev i 35 år sin nyreforskning ved Fysiologisk
institutt på Årstadveien. Han var en naturlig og viktig medspiller for iskemiforsk-
ningen ved Kirurgisk forskningsgruppe, spesielt på bakgrunn av sine banebrytende
metoder for studier av vevstrykk og vevsødem.

Hjertemedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus har fra midten av 90-årene
også hatt en laboratoriebasert eksperimentell hjerteforskningsaktivitet som har foku-
sert på bruk av stenter, anvendt ved kateterbasert åpning av åreforkalkningsskadede
kransblodårer. Særlig har det vært fokusert på i hvilken grad stenter i seg selv kan
skape karskade.

Nevnes bør også det fruktbare metodologiske utviklingsarbeidet ved Christian
Michelsens Institutt (K-17,18, 25 og 29). Mange fysiologiske og kliniske forskere
fikk der hjelp til å løse sine tekniske problemer. Jarle Ofstad var i en årrekke den dri-
vende kraft i koordinering av denne tverrfaglige virksomheten.

Og tilbake til Oslo: nyere utviklingstrekk
I midten av 80-årene kom Otto Smiseth tilbake fra post doc. i Calgary. Han etablerte
seg ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet. Igangsettingen ved Riks-
hospitalet skjedde sammen med Eivind Myhre, som kom ned fra Tromsø med ny
metodologi for måling av hjertefunksjon med ultralydkrystaller. I Canada og tidligere
i USA hadde Otto Smiseth arbeidet med perikards funksjon, spesielt med henblikk
på hvordan hjertesekken er viktig for hvorledes trykkendringer i ett hjertekammer
påvirker trykket i det andre. Ingen kommer i dag utenom disse arbeidene når peri-
kards funksjon diskuteres. Han videreførte dette ved å studere kardiopulmonale inter-
aksjoner og hvorledes endringer i pleuratrykk påvirker hjertets fylning. I årene som
fulgte, arbeidet Smiseth med regulering av hjertets fylning (diastolisk funksjon) og bil-
ledmessig fremstilling (imaging) av myokards funksjon. Siden starten på nittitallet har
Smiseths gruppe vært meget produktiv med en ny doktorgrad minst hvert andre år.
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Eksperimentell hjertemedisinsk forskning har først og fremst bygget på akuttfor-
søk. Det vil si at dyremodellen under narkose blir instrumentert, studien gjennomført
og dyret avlivet ved avslutningen av forsøket. I mange miljøer var det ambisjoner om
å etablere mer kroniske modeller, slik en leste om fra andre land, først og fremst USA.
Forsøksdyrene ble instrumentert og deretter vekket av narkosen for å tilhele. Selve
forsøkene skjedde på våkne dyr flere uker senere. Imidlertid var dette så ressurskre-
vende at det i Norge kun har vært kjørt enkelte forsøksserier med et slikt oppsett.
Pace-indusert hjertesvikt på gris er en slik modell som ble benyttet ved Rikshospitalet.

Til langt opp i 80-årene var hunder den foretrukne art for akutte dyreforsøk
(figur 23.4). Hundene var medgjørlige, store nok til at kirurgiske teknikker kunne
anvendes, og tilstrekkelig robuste til at instrumenterte modeller hadde en akseptabel
holdbarhet, før det hele kunne avsluttes med en overdose anestesi. Dette endret seg
i løpet av 80-årene på grunn av flere forhold. For det første ble hunder mer og mer
kostbare. Mens en i mange år kunne ta imot hunder fra gaten uten kostnad, kom
det nå økende krav om at hundene skulle være avlet til medisinske forsøk med til-
svarende grad av kjennskap til stamtavle, ernæring, sykdomsfrihet etc. Dette drev
opp prisen på hunder. For det annet fattet ulike dyrevernorganisasjoner interesse for
bruken av dyr til medisinske og fysiologiske forsøk, og hundeforsøk kom spesielt
dårlig ut. For det tredje gjorde økt fokus på metabolisme, iskemi og membranfysio-
logi at hundehjertet ikke var den ideelle modellen, da det hos hund finnes relativt
gode forbindelser mellom kransblodårene i hjertet, noe som ikke er tilfellet hos men-
nesket. Grisehjertet har i denne sammenhengen et kartre som ligner mer på mennes-
kets. For det fjerde ble det utviklet nye instrumenter som muliggjorde enklere
instrumentering av små dyr. Og for det femte økte behovet for isolerte organmodel-
ler, særlig når molekylærbiologiske teknikker skulle anvendes. Opphengte isolerte
hjertemodeller, som isometrisk arbeidende Langendorf-hjerter, kom igjen til anven-
delse. Derfor ble hund i 90-årene faset ut til fordel for mus, rotter, kaniner og griser.
Emosjonelt var det da også enklere å få aksept for et medisinsk fysiologisk forsøk på

Figur 23.4. Fra hunde-

eksperimentet i Trom-

sø, januar 1984. Sam-

tidig kvalitetssikring av 

fire hydrostatiske trykk 

var en utfordring. (Foto: 

Eivind S.T. Myhre.)
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en gris enn på menneskets «beste venn», hunden. Heldigvis har det ikke vært noen
overgrep i Norge mot medisinske forskere som har benyttet dyreforsøk i sitt arbeid,
slik en har sett det i andre land. Dette skyldes sannsynligvis åpenhet og stadig infor-
masjon til det offentlige rom om hva en egentlig drev på med. I 1987 var norsk
hjerte- og karforskning i videste forstand målet for årets TV-innsamling. Sjelden har
så mange dyreforsøk vært vist offentlig. Betydningen av denne åpenheten er sann-
synligvis vesentlig når en skal forklare hvorfor denne type aktivitet har møtt langt
mindre militant motstand i Norge enn i mange andre europeiske eller nordiske land.

Ved Farmakologisk institutt, UiO, ble hjertetilknyttet reseptorforskning spissut-
viklet gjennom 80- og 90-årene av Jan Bjørn Osnes og Tor Skomedal. Miljøet fikk
stor betydning gjennom sin nettverksbygging til kliniske avdelinger.

Da Fredrik Kiil gikk av ved oppnådd aldersgrense i 1991, ble Ole Sejersted leder
ved IEMF. Han lot nyreforskningen utgå og valgte å satse på molekylærbiologiske
teknikker for videreføring av den hjertemedisinske forskningstradisjonen. Geir
Christensen har vært sentral i dette arbeidet, som i dag gjør at IEMF stadig fremstår
som et viktig senter for eksperimentell hjertemedisinsk forskning. Vekten har særlig
ligget på endringer ved eksperimentell hjertesvikt, både i hjertemuskulatur og i
tverrstripet muskulatur, belyst ved avanserte metoder for beskrivelse av proteinfunk-
sjon og genteknologi. Kalsiumionet har en sentral rolle ved muskelkontraksjonen,
og mye har vært gjort for å beskrive reguleringen av dette ionets bevegelser under
muskelsammentrekningen.

Molekylærbiologien kommer
Molekylærbiologi er erkjennelse av molekylers oppbygning og struktur i biologiske
prosesser. Mange regner Watson og Cricks publikasjon om arvestoffet som en to-
strenget spiral i 1953 som molekylærbiologiens start. Dette blir derfor grenselandet
mellom kjemi og biologi.

I 50- og 60-årene var slik forskning i Norge begrenset til studier av blodets evne
til levring. Åreforkalkningssykdom komplisert med blodlevring kan føre til at blod-
årer – arterier – tilstoppes. Dette gir oksygenmangel og myokardiskemi som i neste
omgang leder til hjertekrampe – angina pectoris – og hjerteinfarkt. Denne årsakskje-
den gjorde at forskning rundt alle aspekter av åreforkalkning og blodlevring ble
akseptert som en del av det hjertemedisinske forskningsfeltet. Her var Paul Owren
den sentrale aktør (K-16 og 24).

Molekylærbiologisk hjerteforskning i Norge startet derfor innenfor koagula-
sjons- og ateromatoseforskning. Det var imidlertid først i 90-årene at molekylærbio-
logiske forskningsmetoder med kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av subcellu-
lære proteinfraksjoner og av tilhørende mRNA ble etablerte metoder innenfor
hjerteforskningen. Det MSD-finansierte kardiovaskulære forskningssenteret ved
Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet startet i 1992 (K-24). Her ble
Håvard Attramadal forskningsleder sammen med Finn Olav Levy. Begge hadde
gjennom opphold i USA skaffet seg kompetanse i molekylærbiologiske teknikker,
inkludert bruk av transgene dyr. Denne kompetansen har senere etablert seg i alle
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miljøer som driver eksperimentell hjerte- og karforskning og må i dag oppfattes som
en nødvendig ressurs for å drive denne typen forskning på et internasjonalt nivå.

Denne dreiningen av organfysiologiske problemstillinger mot molekylnivå ska-
per imidlertid problemer med å skille mellom hva som skal kalles hjerteforskning,
kreftforskning, basalbiologisk forskning, sukkersykeforskning, aldersforskning etc.
Det viser seg at når man slik er kommet helt ned til cellens indre liv, så begynner det
å bli mindre vesentlig hva som er den opprinnelige skademekanismen, eller fra hvil-
ket organ cellene er hentet. Denne basalforskningen kan med endring av enkle ord
dreie sitt forskningsfokus og dermed sine forskningssøknader fra det ene fagfeltet til
det andre, idet fellesnevnerne på cellenivå er svært mange.

Således er vi kanskje i den situasjon at når vi igjen skal se på eksperimentell norsk
hjerteforskning om nye 30 år, så fremstår det ikke noen ren hjerteprofil slik vi her
har kunnet beskrive, men mer en utvikling av en generell basalmedisinsk forsknings-
front hvor resultatene gir forklaringsmodeller innenfor mange ulike organsystemers
fysiologi og patofysiologi.

Hjerte- og karrådet
Avslutningsvis må en viktig aktør for norsk eksperimentell hjertemedisin fremheves:
Det norske Rådet for hjerte- og karsykdommer ble etablert av Nasjonalforeningen
for folkehelsen i 1955. Rådet har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk
hjerte- og karforskning og derved norsk hjertemedisin. I perioder har rådet vært
ansvarlig for finansieringen av to tredjedeler av all norsk hjerte- og karforskning, og
det er fortsatt den viktigste enkeltaktør for finansiering av eksperimentell laborato-
riebasert forskning. Uten denne finansieringskilden ville slik forskning aldri ha kun-
net fremvise den bredden som her er beskrevet. Hjerte- og karrådets relative betyd-
ning i fremtiden kan bli enda større, da forskningsmidler styrt fra helseforetakene
hittil ikke i særlig grad synes å ha gått til basal forskning (K-25).

Summary

Experimental cardiovascular research
This chapter gives a brief description of experimental cardiovascular research in Nor-
way after the World War II. From a tiny beginning in the early fifties, depending on
the generosity of a Norwegian shipowner, the Institute of Experimental Medical Re-
search at Ullevål University Hospital has for years been a center of excellence in this
field. Numerous research fellows have completed their thesis at this institute. Many of
them have continued their research at other institutions all over the country. Fredrik
Kiil, Ole D. Mjøs, John Kjekshus and Otto Smiseth are internationally well recognized
experimental researchers with important contributions to the modern understanding
of basic cardiovascular physiology and pathophysiology.
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