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Blokkering av sen na+-
innstrømming i myocytter - 

et nytt Behandlingsprinsipp 
ved angina pectoris

Sahrai Saeed, Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus

Selv om aldersjustert dødelighet for koronar 
hjertesykdom er redusert med mer enn 40 
% i løpet av de siste 20 årene, er koro-
nar hjertesykdom fremdeles den ledende 
årsaken til død i de fleste industriland (1). 
I Europa er prevalensen av angina pectoris 
estimert til 20-40 per 1000 individer (2,3).

Den medikamentelle behandlingen 
av koronar hjertesykdom består av anti-
trombotiske, lipidsenkende og anti-iske-
miske medikamenter. 
Konvensjonelle 
antianginøse medika-
menter (nitroprepa-
rater, kalsiumblokkere 
og betablokkere) 
reduserer myo-
kards oksygenbe-
hov og forbedrer 
koronarsirkulasjon.

Til tross for 
adekvat medikamen-
tell behandling og/
eller revaskularisering 
av det stenotiske/
okkluderte koronar-
kar, opplever mange 
pasienter daglige 
symptomer. Moderne 
antianginøse medi-
kamenter som har 
metabolisme- eller 
ion-modulerende 
effekt kan være et 
verdifullt supplement.

I denne artikkelen belyses et relativ 
nytt behandlingsprinsipp; hemming av sen 
Na-innstrømming (I

Na
) i myocyttene med 

ranolazine. Behandlingen er egnet som en 
tilleggsbehandling for pasienter med stabil 
angina, hvor tradisjonelle medikamenter 
ikke tolereres eller ikke gir tilfredsstillende 
symptomlindring

materiale og metoder
Artikkelen er basert på et skjønnsmessig 
utvalg av artikler funnet ved ikke-systema-
tiske søk i litteraturbasen PubMed.

Fysiologisk regulering av na+-strøm
Na-ioner strømmer inn i myocytten enten 
som konsentrasjonsdrevet diffusjon via 
Na-kanaler, Na+-Ca2+-ionebyttere i normal 

modus eller Na+/
H+-ionebyttere.

Åpningen 
av Na-kanaler ved 
den initiale fasen av 
depolarisering fører 
til rask innstrømming 
av I

Na 
som varer i 

3-5 millisekunder og 
benevnes som rask I

Na 
eller transient I

Na
 og 

danner fase 0 i hjer-
tets aksjonspotensial. 
Når Na-ioner oppnår 
sin toppkonsentra-
sjon inne i myocyt-
ten, blir Na-kanaler 
inaktivert og lukket 
under siste 3 faser av 
aksjonspotensialet. 
Kun en liten porsjon 
av I

Na
 strømmer fort-

satt inn før den blir 
helt inaktivert i fase 4 

av aksjonspotensialet. Den normale inakti-
veringen av Na-kanaler har 2 komponenter; 
den raske inaktiveringen som varer noen 
få millisekunder og den sene inaktiveringen 
som varer flere hundre millisekunder.

Coraboeuf og medarbeidere (4) 
beskrev for første gang sen Na-innstrøm-
ming i 1979. De påviste at en liten dose av 
Tetrodotoksin (TTX), en selektiv hemmer 

hovedbudskap
 y Ved myokardiskemi øker sen Na+-inn-
strømming (I

Na
) i myocytter.

 y Na+-indusert Ca2+-opphopning i myocyt-
ter spiller en nøkkelrolle i forverring av 
iskemi og utvikling av komplikasjoner 
som rytmeforstyrrelser, systolisk og 
diastolisk dysfunksjon og metabolsk 
forstyrrelse på mitokondrienivå. 

 y Blokkering av sen Na+-innstrømming 
er et nytt angrepspunkt i behandling av 
stabil angina

 y Blokkering av sen Na+-innstrømming 
motvirker Na+-indusert Ca2+-overlast, 
senker venstre ventrikkels veggtensjon 
og reduserer myokardiskemi. 

 y Farmakologisk blokkering av sen I
Na 

kan bli et viktig supplement til standard 
antianginøs behandling 



hjerteforum   N° 3/ 2011/ vol 2451

av Na-kanaler, forkortet aksjonspotensialets 
varighet i purkinjefibre. TTX i samme dose 
hadde ingen eller meget liten effekt på rask 
I
Na

. Kiyosue og Arita beskrev i 1989 i dyre-
forsøk en svak sen Na-strøm med forsinket 
inaktivering. De konkluderte med at sen 
I
Na

 trolig hadde signifikant betydning for 
forlengelsen av aksjonspotensialets varighet 
(5). Under fysiologiske omstendigheter uten 
hypoksi bidrar sen I

Na
 kun til forlengelse av 

platåfasen og påvirker ikke hjertets kontrak-
tile kraft eller fylningsevne (13,14).

økt na-innstrømming ved 
myokardiskemi
Sen I

Na
 har ingen klinisk betydning ved 

normal blodtilførsel til hjertet. Imidlertid har 
flere studier de siste årene påvist at sen I

Na
 

via Na-kanaler øker betydelig ved myokar-
diskemi. Økt I

Na
 aktiverer Na+-Ca2+-ione-

bytteren i revers modus. Ionebytteren vil da 
drive 3 Na+-ioner ut av cellen mot 1 Ca2+-ion 
inn i myocytten (figur 1). Dette fører til opp-
hopning av intracellulært kalsium, som igjen 
bidrar til kalsium-indusert kalsiumfrigjøring 
fra sarkoplasmatisk retikulum. Stigning i 
cytosolisk kalsium kan forårsake elektrisk 
og mekanisk ustabilitet i myokard samt for-
styrre adenosintrifosfat (ATP)-metabolisme 
på mitokondrienivå (6).

Mekanismen for iskemi-indusert 
potensering av sen I

Na
 er ikke fullt kartlagt. 

Det er likevel vist at en rekke iskemiske 
metabolitter som lysofosfatidylkolin, 
palmitoyl-L-karnitin og frie oksygenradi-
kaler, påvirker Na-kanaler og øker sen I

Na
 i 

kardiomyocytter. Svikt i inaktivering av Na-
kanaler kan være mangeartet. Enten lukker 
de seg ikke, åpner seg på nytt etter lukking 
eller åpnes og lukkes vekselvis (7-10).

I størrelsesorden er sen I
Na 

ca 1 % av 
den raske I

Na
. Ettersom sen I

Na 
varer mange 

hundre millisekunder, er bidraget stort nok 
til å forlenge aksjonspotensialets varighet, 
forstyrre venstre ventrikkel relaksasjon og 
forverre venstre ventrikkel dysfunksjon 
(11,12).

Ufullstendig inaktivering av na-
kanaler ved andre patologiske 
tilstander
I tillegg til myokardiskemi har en rekke 
andre patologiske tilstander som post 

iskemisk remodellering, reperfusjon og 
hjertesvikt, også vært assosiert med økt sen 
I
Na

 (15-19).
Forsinket eller ufullstendig inaktive-

ring av Na-kanaler ble beskrevet i 1995 hos 
pasienter med langt QT-tid-syndrom type 3 
(LQT3). Syndromet skyldes mutasjon i flere 
gener (SCN5A) som koder for spenningsav-
hengige Na-kanaler (20).

Toksiske substanser som veratridine 
og tetrodotoksin (sjøanemoner) er kjent 
for å forsinke inaktivering av Na-kanaler og 
potensering av sen I

Na
 (21).

Medikamenter som har hemmende 
effekt på sen I

Na 
er Na-kanal blokkere som 

mexiteline, lidocain, flecainid, amiodaron, 
tetrodotoxin og ranolazine.

kliniske konsekvenser av økt sen i
na

Økt sen Na+-innstrømming ved myokar-
diskemi bidrar til økt Ca2+-opphopning i 
myocytten. Dessuten vil redusert opptak av 
kalsium i det sarkoplasmatiske retikulum 
og utstrømming gjennom cellemembra-
nen, føre til ytterligere stigning i cytosolisk 
Ca2+. Økt cytosolisk Ca2+ hos pasienter 
med myokardiskemi fører til rytmeforstyr-
relser, systolisk og diastolisk dysfunksjon og 
metabolske forstyrrelser på mitokondrienivå 
(22).

Systolisk dysfunksjon oppstår på 
bakgrunn av abnorm etterkontraksjon og 
hemning av myokards kontraktile kraft 

Figur 1. Ved iskemi strømmer Na-ioner inn i myocytter 
via Na-kanaler. Dessuten øker iskemi glykolysen og 
produksjon av laktat og H+. For å opprettholde normal 
intracellulær pH driver Na+/H+-ionebytteren H+ ut 
av myocytten mot Na+ innstrømming i myocytten. 
Ved forstyrret ATP-metabolisme på grunn av iskemi 
svekkes Na-pumpens funksjon. Nettoeffekt av alle 
disse 3 hendelser er stigning av Na+ i myocytten, 
overaktivering av Na+/Ca++-ionebytter i revers modus 
og opphopning av Ca++ i myocytter.
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(figur 2). Som følge av høyt cytosolisk Ca2+ 
vil diastolisk veggtensjon og endediastolisk 
trykk øke. Dette forårsaker kompresjon av 
de små transmurale arteriene i myokard 
og dermed hemmer koronarsirkulasjonen 
ytterligere (23). Høy avspalting og redusert 
dannelse av energimolekylet ADP fører 
videre til metabolsk dysfunksjon som i seg 
selv er skadelig for myocyttene. Ved repola-
risasjonsforstyrrelser (tidlig og sen etter-
depolarisering) og slag-til-salg-variasjon i 
aksjonspotensialets varighet kan det utløse 
ventrikulære arytmier som torsade de poin-
tes (24,25).

klinisk effekt av ranolazin
Ranolazin er et relativt nytt medikament 
som hemmer selektivt sen I

Na
 uten å påvirke 

hemodynamiske parametre som blodtrykk 
og puls. Flere studier har påvist at blokke-
ring av sen I

Na
 i myocytten med ranolazine 

har kardioprotektiv effekt og øker myokards 
toleranse for hypoksi.

Effekten av ranolazin er dokumentert 
ved tre placebokontrollerte randomiserte 
studier (26-28).

I Monotherapy 
Assessment of 
Ranolazine In 
Stable Angina 
(MARISA)-studien 
ble 191 pasienter 
med kronisk stabil 
angina randomisert 
til enten placebo 
eller ranolazin-
depottabletter i 
doser 500 mg, 
1000 mg eller 1500 
mg to ganger daglig 
i én uke. Pasientene 
hadde sluttet med 
sine antianginøse 
medikamener og 
brukte kun korttids-
virkende nitropre-
parater ved behov. 
Etter hver behand-
lingsperiode på en 
uke ble det utført 
arbeidsbelastning 
ved maksimal og 
minimalranola-
zinkonsentrasjon 

henholdsvis 4 og 12 timer etter at dosen ble 
inntatt. Total belastningsvarighet i gruppen 
som fikk ranolazin ble forlenget opp til 45 
sekunder sammenliknet med placebo. Tiden 
til tilkomst av ST-segment-depresjon og/
eller anginasymptomer ble forlenget opp 
til ett minutt i gruppen som fikk ranolazin 
sammenliknet med placebo.

Combination Assessment of Ranolazine 
In Stable Angina (CARISA) var en dobbelt-
blindt, placebokontrollert studie hvor det ble 
inkludert 823 pasienter med kronisk stabil 
angina. Pasientene brukte atenolol 50mg, 
amlodipin 5 mg eller diltiazem 180 mg ved 
inklusjon i studien og ble randomisert til 
ranolazin 750mg eller 1500 mg 2 ganger 
daglig i 12 uker eller placebo. Det ble utført 
belastningstest både etter 2, 6 og 12 uker 
etter randomisering. Ranolazin i begge 
doser førte til en gjennomsnittlig forlengelse 
av belastningsvarighet på 24 sekunder 
sammenliknet med placebo. Likeså var tiden 
til forekomst av anginasymptomer eller 
ST-segment-depresjon ved arbeidsbelast-
ning signifikant lengre i ranolazin-gruppen. 
Pasientene som fikk ranolazin opplevde ett 

Figur 2. A: normal. B: økt sen I
Na

. Økt sen I
Na

 bidrar til repolarisasjonsforstyrrelse i ven-
trikler i form av tidlig og sen etter-depolarisering og forlengelse av platåfasen i hjertets 
aksjonspotensial. Den røde kurven viser hjertets kontraksjonsmønster. Normalt er den 
fasisk (A). Ved økt sen I

Na
 består den av 2 komponenter, fasisk og tonisk (B), tydende 

på økt diastolisk motstand. Figur ved Juan Tamargo, UCM.
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færre anginaanfall per uke samt at de hadde 
mindre behov for nitroglycering i forhold til 
gruppen som fikk placebo.

I Efficacy of Ranolazine In Chronic 
Angina (ERICA)-studien ble 565 pasien-
ter med verifisert koronar hjertesykdom 
randomisert til ranolazin 1000 mg x2 daglig 
i 6 uker eller placebo. Alle pasientene hadde 
≥ 3 anginaanfall per uke til tross for 10 mg 
amlodipin en gang daglig. I ranolazin-grup-
pen var det ett færre ukentlig anginaanfall i 
tillegg til at behov for nitroglycerin ble redu-
sert i snitt 0,6 tablett per uke. Symptomene 
ble også signifikant bedre, vurdert i følge 
spørreskjemaet Seatle Angina Questionnaire 
(SAQ).

Effekten av ranolazin ble også under-
søkt i MERLIN-TIMI 36-studien (29). Her 
ble 6560 pasienter med non-ST-elevasjon 
akutt koronarsyndrom inkludert. Pasientene 
ble randomisert 48 timer etter innleg-
gelse med iskemiske symptomer til enten 
ranolazin eller placebo i tillegg til standard 
antianginøs behandling. I ranolazin-gruppen 
fikk pasientene initialt 200 mg ranolazin 
intravenøst med senere overgang til peroral 
1000 mg depottabletter 2 ganger daglig. 
Gjennomsnittlig oppfølgingstid i studien 
var ≥ 12 måneder. Det var ingen signifikant 
forskjell på det primære endepunkt (et kom-
positt av kardiovaskulær død, akutt hjertein-
farkt eller alvorlige nye iskemiske hendelser) 
eller i total dødelighet, men risikoen for 
tilbakevendende iskemiske hendelser var 
signifikant redusert i ranolazin-gruppen. 
Det var flere pasienter i ranolazin-gruppen 
(0,9 %) enn i placebo-gruppen (0,3 %) som 
måtte redusere den intravenøse dosen av 
ranolazin på grunn av forlengelse av kor-
rigert QT-tid, men det var ingen forskjell i 
arytmisymptomer.

I MERLIN-TIMI 36-studien ble 97 % 
av pasientene undersøkt med kontinuerlig 
EKG i 7 dager etter randomisering. Behand-
ling med ranolazin resulterte i signifikant 
reduksjon i forekomst av arytmier. Færre 
pasienter hadde en episode med ventrik-
keltakykardi ≥ 8 slag, supraventrikulær 
takykardi og nytilkommet atrieflimmer samt 
færre ventrikulære pauser ≥ 3 sekunder 
(30).

En annen interessant observasjon i 
MERLIN-TIMI 36 var signifikant reduksjon i 
glykolsylert hemoglobin A1c (HbA1c) hos 

pasienter med etablert koronarsykdom 
og diabetes mellitus samt fall i forekomst 
av økt HbA1c hos pasienter uten tidli-
gere hyperglycemi. Mekanismen bak den 
hypoglysemiske effekt av ranolazin er uav-
klart (31).

Bruk av ranolazin i terapeutiske 
konsentrasjoner har i en senere studie på 5 
pasienter med arvelig langt QT-tid-syndrom 
vist endring i transmitralflow og forbedring 
av diastoliske parametre samt noe forkort-
ning av QT-tid (32).

sikkerhet og toleranse
Langtidsbehandling med ranolazin hos 
koronarsyke med høy risiko er undersøkt 
i The Open-Label Experience with Ranola-
zine (ROLE)-studien (33). Medikamentet 
ser ut til å tolereres godt. I studien ble det 
inkludert 746 pasienter med kronisk angina. 
Pasientene fikk ranolazin 500 og 1000 mg 
2 ganger daglig. Pasientene hadde gjen-
nomsnittlig oppfølging på 2,82 år. Det ble 
observert en gjennomsnittlig forlengelse 
av korrigert QT-tid på 2,4 millisekund uten 
at det førte til torsade de pointes. De mest 
vanlige doserelaterte bivirkningene var 
svimmelhet, forstoppelse, kvalme og asteni, 
men ikke i den grad at behandlingen måtte 
avbrytes (34).

Ranolazin metaboliseres av cyto-
krom P450, i stor grad av CYP3A4 og liten 
grad CYP2D6. Ved moderat til alvorlig 
leversvikt og svært nedsatt nyrefunksjon 
(kreatininclearance <30 ml/min) er rano-
lazin kontraindisert, men tolereres relativt 
godt ved mild leversvikt. Ranolazin i høye 
doser (over terapeutisk konsentrasjon i 
plasma) kan forlenge QT-tiden og bør ikke 
brukes samtidig med medikamenter som 
forlenger QT-tid (bortsett fra amiodaron). 
Potente CYP3A4-hemmere, f. eks. ketoko-
nazol, clarithromycin og en rekke antivirale 
midler, øker betydelig ranolazin-konsentra-
sjonen i plasma. Derfor er samtidig adminis-
trering av ranolazin med CYP3A4-hemmere 
kontraindisert. Det anbefales nedtitrering 
av ranolazin-dosen ved samtidig bruk av 
moderat CYP3A-hemmende som diltia-
zem, verapamil og erythromycin. Svake 
CYP3A4-hemmer som simvastatin påvirker 
ikke ranolazin-konsentrasjonen i plasma. 
Derimot øker ranolazin simvastatin-konsen-
trasjon i plasma. Ranolazin bør heller ikke 
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brukes sammen med CYP3A4-induktorer 
som fenobarbital, karbamazepin og rifampi-
cin (35).

Ranolazin ble i 2006 godkjent i USA, 
initialt som tilleggsbehandling for pasienter 
med kronisk stabil angina. I 2008 ble medi-
kamentet godkjent som førstelinjebehand-
ling. Ranolazin er godkjent av det europeiske 
kontoret for legemiddelvurdering.

Vanlig startdosen i Europa er 375 mg 
depottabletter 2 ganger daglig med forsiktig 
opptrapping til 500 og 750mg 2 ganger 
daglig. For fullstendig medikamentomtale 
og interaksjoner vises det til de relevante 
referanser.

konklusjon
Flere humane og dyreeksperimentelle 
studier har vist at økt sen I

Na
 ved myokar-

diskemi og hypoksi er uheldig ved iskemisk 
hjertesykdom. Patologisk økt I

Na
 i myocytten 

fører til aktivering av Na+/Ca2+-ionebytteren 
i reversmodus og økt Ca2+-innstrømming. 
Økt intracellulært kalsium trigger kalsium-
indusert kalsiumfrigjøring fra sarkoplas-
matisk retikulum som ytterligere fører til 
stigning i cytosolisk Ca2+. Økt cytosolisk 
Ca2+ bidrar til forstyrret venstre ventrikkels 
relaksasjon, økt endediastolisk trykk og fare 
for alvorlige ventrikulære arytmier. Økt dias-
tolisk veggtensjon vil øke myokards behov 
for oksygen, komprimere små transmu-
rale kar og redusere den subendokardiale 
blodtilførsel. Disse konsekvensene vil føre til 
ytterligere forverring av myokardiskemi.

Flere kliniske studier tyder på at 
selektiv blokkering av sen I

Na
 med ranola-

zin øker fysisk yteevne, reduserer angina 
hyppighet og behov for nitroprerparater. 
Ranolazin kan ikke erstatte de tradisjonelle 
antiiskemiske medikamenter, men represen-
terer tilleggsbehandling med en alternativ 
virkningsmekanisme og relativt gunstig 
risikoprofil.

Forfatteren ønsker å takke Torstein Hole for 
konstruktive innspill i forbindelse med utfor-
ming av artikkelen.
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