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Endotelin ble oppdaget av Yanagisawa og 
medarbeidere i 1988 (1) og er den mest potente 
vasokonstriktor man kjenner. Allerede i 1990 
begynte Arnfinn Ilebekk og Geir Christensen ved 
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, 
Ullevål sykehus, å undersøke plasmaverdier av 
dette potente peptidet. Vi kunne som de første 
vise at endotelin både ble frisatt fra hjertet i for-
bindelse med korttidsiskemi som 
ikke gir infarkt (2), og at endo-
telin produseres av iskemiske 
kardiomyocytter in vivo (3). I 
vår grisemodell var det også hol-
depunkter for at endokard kunne 
bidra med endotelinproduksjon 
i forbindelse med korttidsiskemi 
(4,5). I en postinfarkt-sviktmodell 
i rotte fant vi økt endotelinpro-
duksjon både i hjertet og i lunger 
i forbindelse med stuvningssvikt 
(6). Også i denne modellen kan 
kardiomyocyttene selv produsere 
endotelin (6). Funnene verifi-
serte vi senere i eksplanterte 
humane hjerter med terminal svikt (7). Sakai og 
medarbeidere (8) viste senere at ved å blokkere 
virkningene av endotelin ved reseptorblokkeren 
BQ-123 kunne de redusere mortaliteten i rotter 
med postinfarktsvikt med ca. 50 %. Bl.a. pga. 
toksisk effekt på hepatocytter ble den perorale 
blokkeren Bosentan aldri noen suksess i klinisk 
hjertesviktbehandling. I eksperimentelle studier 
finnes det også måter å redusere endotelin i 
plasma på i forbindelse med myokardiskemi, 
f.eks. ved å bruke protease-hemmere (9). Blok-
kering av endotelins effekter er blitt en etablert 
behandling ved pulmonal hypertensjon.

Også andre mediatorer øker ved iskemisk 
hjertesvikt og kan tenkes å spille en rolle ved 
denne tilstanden. Syntesen av det proinflam-
matoriske cytokinet interleukin-18 (IL-18) er økt 
ved postinfarktsvikt i mus (10). Dersom man gir 

IL-18 intraperitonealt til friske mus, utvikler de 
hemodynamiske tegn på svikt slik som betydelig 
økt endediastolisk trykk og redusert kontraktilitet 
målt ved dP/dt (11).

myokardial remodellering
Trykkoverbelastning av venstre ventrikkel, som 
ved aortastenose, fører til myokardial remodel-

lering. Denne kjennetegnes av 
hypertrofi av kardiomyocytter og 
økt kollagensyntese i myokard. 
Myokardial remodellering vil etter 
hvert påvirke både systolisk og 
diastolisk funksjon og kan resul-
tere i dekompensert hjertesvikt. 
Vi har i pasienter som opereres 
for aortastenose funnet endringer 
i plasmaverdier av mediatorer 
(GDF-15, activin A, MMP, IL-18) 
som kan tenkes å påvirke både 
remodellering, men også revers 
remodellering (dvs. tilbakegang 
av hypertrofi og fibrose) etter 

operasjon (12, 13). Dette fikk oss til å utvikle 
en ny musemodell hvor vi induserte reversibel 
trykkoverbelastning av myokard ved banding og 
senere debanding av aorta ascendens. Modellen 
ble grundig evaluert blant annet med ekkokardio-
grafi. Ved bruk av Affymetrix (der man undersø-
ker titusener av gener samtidig) og et program 
som heter TopGO (som analyserer funksjonelle 
grupper av gener) kunne vi demonstrere at i 
denne banding/debanding situasjonen var det 
gener relatert til ekstracellulær matriks i myokard 
som var sterkest regulert (14). Vi gikk deretter 
videre og målte endringer i kollagener i myokard 
og fant at mengden total-kollagen er økt både 
etter 4 uker med banding, og at det holder seg 
økt en uke etter debanding (fig 1). Det som imid-
lertid var slående var at det i løpet av den første 
uken etter debanding var en endring i kollagen-
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isoformer i myokard. Tre dager etter debanding 
var kollagen type I økt forbigående, mens etter 
7 dager var kollagen type III og VIII økt (figur 1). 
Dette er nye og spennende resultater da man vet 
at de tre kollagentypene har forskjellige biome-

kaniske egenskaper som kan ha betydning for 
bedring av myokardfunksjonen.

Vi vet at trykkoverbelastning etter hvert 
resulterer i redusert myokardfunksjon. Vi kjenner 
lite til mekanismene for dette. Flere medlemmer 
av TGF-b familien er rapportert å være økt samt 

ha ulike effekter i forbindelse med 
myokardial remodellering og man er 
usikker på om effektene er positive 
eller negative. Ligander i TGF-b fami-
lien virker via en reseptor som igjen 
aktiverer signalveier intracellulært. 
Fosforylering av SMAD2 er en viktig 
signalvei. Fosforylert SMAD2 dan-
ner et kompleks med SMAD 4 som 
igjen går inn i cellekjernen og utover 
sine effekter der. For å undersøke 
nærmere effekten av TGF-b resep-
toren brukte vi en peroral blokker av 
SMAD2 forsforylering, kalt SM16. 
Vi kunne demonstrere at mus som 
fikk denne blokkeren i tillegg til å 
ha mindre fosforylering av SMAD2 
sammenliknet med dyr som fikk pla-
cebo, også hadde bevart myokard-
funksjon (figur 2), i motsetning til 
placebo behandlede dyr som hadde 
redusert hjertefunksjon (15). Den 
bevarte funksjonen har sannsynligvis 
med en bedret intracellulær kalsium-

Figur 1. Se tekst for detaljer.

Figur 2. Se tekst for detaljer.
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håndtering og gjøre. Dette kan være en potensiell 
farmakologisk strategi for å bedre funksjonen i et 
hypertroft hjerte, f.eks. i forbindelse med opera-
sjon for aortastenose.

myokardproteksjon
I forbindelse med åpen hjertekirurgi stopper man 
hjertet ved å gi kardioplegi intrakoronart. I tillegg 
har det tidligere vært vanlig å kjøle hjertet med 
is for å bedre beskyttelsen mot iskemi. Det er 
ulike kardioplegityper på markedet. De to vanligst 
brukte er krystalloidkardioplegi som er en elek-
trolyttløsning med høy kaliumkonsentrasjon for 
å lamme kardiomyocyttene, og blodkardioplegi 
som bruker pasientens eget blod iblandet høy 
kalium. Til tross for eksperimentelle holdepunk-
ter for at blodkardioplegi er best har det vært 
vanskelig å vise dette i pasienter. Grunnene til 
dette er sannsynligvis flere. Det er for det første 
publisert mange studier hvor man har sammen-
liknet svært heterogene pasientgrupper. Videre 
har det til dels vært korte iskemi-tider hvilket ikke 
er tilstrekkelig til å diskriminere mellom de to 
kardioplegitypene, og man har ikke hatt sensitive 
nok endepunkter. Flesteparten av studiene er 
dessuten retrospektive hvilket er et dårlig design 
for å besvare denne problemstillingen. Vi gjorde 
derfor en prospektiv randomisert studie på pasi-
enter som ble operert for isolert aortastenose 
der halvparten fikk kald antegrad krystalloid 
kardioplegi og den andre halvparten kald blod. Vi 
fant at blodkardioplegi bare hadde halvparten så 
høye verdier av troponin T og CK-MB postope-
rativet (16). Vi har derfor lagt om våre rutiner i 
avdelingen slik at allle pasienter som opereres for 
aortastenose eller mer kompleks kirurgi i dag får 
blodkardioplegi. I en annen studie har vi vist at 
tilleggskjøling med is på hjertet i forbindelse med 
ventilkirurgi ikke har noen beskyttende tilleggsef-
fekt (17).

konklusjon
Et tett samarbeid mellom klinisk forskning og 
basalforskning er berikende for begge miljøer. 
Hypotese-skapende observasjoner på pasienter 
kan testes ut i eksperimentelle modeller for så å 
bringe behandlingsprinsipper tilbake til pasien-
tene igjen.
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