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14th ANNUAL CHFR SYMPOSIUM 
ON HEART FAILURE

Senter for hjertesviktforskning (Center for Heart Failure Research 
(CHFR)) ble dannet i 2002, og er et tematisk forskningsområde 
under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo som har 
som formål å bringe forskere og forskningsgrupper som forsker på 
hjertesvikt sammen for å styrke hjertesviktforskningen. CHFR består 
av forskegrupper på Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus 
og Akershus universitetssykehus, i tillegg til at forskergrupper på 
Diakonhjemmet Sykehus, Bærum sykehus, Drammen sykehus, 
Ringeriket sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset i Østfold og 
Sykehuset Innlandet er tilknyttet senteret. CHFR støttes økonomisk av 
Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. 

Hovedfokus til CHFR er på hjertesviktforskning, men også 
forskere og forskergrupper som driver annen hjerteforskning er 
medlemmer av CHFR (akuttmedisin, arytmi, aterosklerose, hemostase 
mm.). Hovedmålet for CHFR er å fremme samarbeid mellom 
forskere innen basalforskning og klinisk forskning og å fremme 
translasjonsforskning. Forskningen innen CHFR omfatter studier på 
isolerte cellemodeller, patofysiologiske dyremodeller av hjertesvikt 
og kliniske pasientstudier. CHFR har en egen hjemmeside (www.
heartfailure.no) med informasjon om forskere/forskergrupper, 
forskningsaktivitet, publikasjoner og møter, og CHFR støtter flere av 
forskergruppene økonomisk, enten til drift eller lønnsmidler. Årlig 
publiseres det mer enn 200 artikler fra medlemmer i CHFR.

CHFR har siden 2003 årlig arrangert et høstsymposium med 
presentasjoner fra inviterte internasjonale forskerkapasiteter samt 
fra medlemmer av senteret. I tillegg er det modererte postersesjoner 
der forskning fra senterets medlemmer presenteres og diskuteres. I 
år ble det 14. symposiet arrangert fra 21.-23. september på Scandic 
Holmenkollen Park i Oslo. Det var i alt 7 sesjoner: Opening session 
(med et foredrag om kardioproteksjon av sjefsredaktøren i Circulation), 
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Cardiomyopathies and induced pluripotent stem cells, Cardiac function in 
health and disease, Development in cardiac imaging, Cellular signaling in 
heart failure, Cardiac fibrosis and peripheral vascular disease og Arrhytmias 
and resynchronization therapy in heart failure. I tillegg var det en moderert 
postersesjon med 6 parallelle sesjoner: Biomarkers and cardiac disease, 
Cellular signaling: myocardial hypertrophy and ischemia, Cardiac function 
during heart failure and exercise training, Cellular signaling: myocardial 
function and arrhythmias, Diagnostic and therapeutical strategies for 
cardiac disease og Inflammatory mediators and metabolism.

I forbindelse med CHFR-symposiet har den nasjonale 
hjerteforskerskolen NORHEART (www.norheart.no) siden 2014 
arrangert et eget seminar (Cardiac Café) den siste kvelden før 
hovedprogrammet. NORHEART, Norwegian PhD School of Heart 
Research, er en nasjonal forskerskole for ph.d.-studenter innen 
kardiovaskulær forskning i Norge som er finansiert av Forskningsrådet. 
NORHEART er organisert som et samarbeidsnettverk som inkluderer 
alle universitetsregionene med arbeidsgrupper i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. Formålet med NORDHEART er å fremme 
kardiovaskulær forskning i Norge av god internasjonal kvalitet, 
bedre ph.d.-utdannelsen innenfor det kardiovaskulære feltet, bedre 
karrieremulighetene for ph.d.-kandidatene og styrke de nasjonale 
forskningsnettverkene i Norge bestående av forskningsgrupper 
på universitetene og universitetssykehusene samt høyskoler og 
lokalsykehus.

I år var sjefsredaktør i Circulation, Joseph A Hill, invitert for å 
snakke om redaktørarbeid, formidling og vurdering av god vitenskap. 
Han holdt et foredrag med tittelen The new Circulation. Det var spesielt 
interessant å merke seg at Circulation ønsker å legge mindre vekt på 
formelle krav til manus i første fase etter innsending og heller sikre at 
de 5 % virkelig gode artiklene som kunne være aktuelle for publisering, 
ble identifisert tidlig og skilt fra dem som ikke har potensial til å bli 
akseptert. Videre var det et eksplisitt ønske fra Hill og redaksjonen at 
man i større grad skulle være aktuelle for klinikere. Han la imidlertid 
vekt på at dette også omfattet det man tradisjonelt har beskrevet som 
basalforskning og at det avgjørende var relevansen for klinisk praksis nå 
eller i framtiden.

Kveldens andre foredragsholder var polarfarer Børge Ousland, 
som nok er godt kjent for et norsk publikum. Han trollbandt både 
lokale deltakerne og de inviterte foredragsholderne fra Europa 
og USA. Ousland klarte å gjøre erfaringene fra de mange utrolige 
polarekspedisjonene relevante for enhver og for forskere spesielt.

Nedenfor følger referater fra flere av presentasjonene på 
CHFR-symposiet.

Erik Øie, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus (stedlig redaktør)
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Cardioprotection: tale of 2 
mechanisms
Joseph A Hill, Harry S Moss Heart Center og 
UT Southwestern Medical Center, Dallas, USA
Hill tok utgangspunkt i plastisiteten i hjertet 
som kan gjøre at hjertet hypertrofierer 
ved trening eller atrofierer ved innaktivitet 
eller vektløs tilstand som for astronauter, 
og at hjertets struktur og størrelse påvir-
kes av trykk (afterload), volum (preload), 
iskemi, metabolske faktorer og nevrohor-
moner. Han trakk fram histon deacetylaser 
(HDACs) som sentrale når det gjelder 
hjertets plastisitet. HDACs kan f.eks. både 
stimulere (klasse I som HDAC 1 og 2) og 
hemme (klasse III) kardial hypertrofi og at 
man derfor kan, i alle fall eksperimentelt, 
bruke småmolekylære hemmere av klasse 
I-HDACs eller bruke klass 3 III-HDACs til 
å hemme eller reversere hypertrofi med 
bedring av hjertefunksjonen.

Hill snakket engasjert også om 
fedme med ledsagende diabetes som en 
rask voksende stor medisinsk utfordring. 
Ikke minst trakk han frem fedmeepidemien 
i Kina og Asia forøvrig der 60 % av ver-
dens befolkning bor, som faretruende for 
verdenshelsen. Hill sa at i de siste 10-årene 
har trombokardiologi vært sentralt, mens 
vi fremover vil se et økende fokus på 
diabetokardiologi. Når det gjelder kardial 
insulinsignalering, trakk Hill fram FoxO som 
en nøkkelmediator. FoxO er et FOX-protein 
som er en familie av transkripsjonsfaktorer 
som er viktig for ekspresjon av gener som 
er involvert i cellevekst, proliferasjon og 
differensiering. Det er forkhead box som 
er en sekvens av 80-100 aminosyrer som 
binder til DNA, som har gitt navnet til denne 
proteinfamilien. Subfamilien O (FoxO) er 
involvert i modulering av kardiovaskulær 
biologi. Det er f.eks. kjent at hemming av 
FoxO-proteiner er nok til å hemme insu-
linsignaleringen i kardiomyocytter med 
utvikling av insulinresistens. I dyremodeller 
med diabetes er FoxO-proteiner aktivert, og 
dobbel knockout av FoxO hemmer utvikling 
av fettindusert hjertesvikt hos mus.

An integrated-tension index 
predicts myocardial growth 
dynamics in inherited 
familial cardiomyopathy
Jeffery D Molkentin, Cincinnati Childrens’s 
Hospital Medical Center, Cincinnati, USA
Molkentin åpnet med å beskrive at det er 
1500 genpolymorfismer som er koblet til 
kardiomyopati hos mennesker. Flere av 
disse er vist å kunne føre til forskjellige 
typer kardiomyopati som både hypertrofisk 
kardiomyopati og dilatert kardiomyopati. 
Bak genetiske årsaker til disse to typene 
kardiomyopati er det stort sett mutasjoner i 
sarkomerkodende gener. Muterte sarkome-
rer er buffere til endret Ca2+-homeostase 
som fører til kardiomyopati. Bak hypertro-
fisk kardiomyopati er det ofte opphopning 
av Ca2+ (sensitisering), mens for dilatert 
kardiomyopati ofte er fall i tilgjengelig 
Ca2+ i kardiomyocyttene (desensitisering). 
Forskergruppen til Molkentin har laget 
knockout-modeller eller genetiske modeller 
med overekspresjon av alle ionekanaler og 
proteiner som er sentrale i Ca2+-homeosta-
sen i kardiomyocyttene uten at det er funnet 
spesielle mønstre når det gjelder fenotype. 
Derimot postulerte Molkentin at tensjon 
i kardiomyocyttene er dynamisk knyttet 
til Ca2+ i kardiomyocyttene. Molkentin og 
hans medarbeidere har brukt matematiske 
modeller til å vise økende myofilament-
tensjon når man går fra normalt hjerte til 
hypertrofi, mens det er fallende tensjon 
når man går fra normalt hjerte mot eksen-
trisk hypertrofi med dilatasjon. Man kan 
således tenke seg å bruke tensjonsbaserte 
modeller for utvikling av medikamenter 
til bruk i behandlingen av pasienter med 
kardiomyopatier. Når det gjelder hva som 
driver veksten i hjertet ved kardiomyopati, 
er det mye en ikke vet. Sannsynligvis er Ca2+ 
viktig samtidig som andre mediatorer som 
calcineurin også kan være involvert ved 
at calcineurin reagerer på både lav og høy 
tensjon i myofilamentene. Med hva som er 
selve stressensoren i kardiomyocyttene er 
ennå ukjent. 



hjerteforum   N° 4 / 2016/ vol 29147

Nothing is simple in non-
ischemic cardiomyopathies 
- gene-environmental 
interactions
Stephane Heymans, Maastricht University 
Medical Center, Maastricht, Nederland
Heymans tok utgangspunkt i de mange 
genmutasjonene som er kjent at kan føre til 
dilatert og hypertrofisk kardiomyopati som 
mutasjoner i genene som koder for dystrop-
hin, desmin, titin, troponin-T og actin for å 
nevne noen. Imidlertid er det ikke slik at en 
genmutasjon alltid gir en bestemt fenotype. 
Blant bærere av genmutasjoner som er kjent 
å kunne føre til kardiomyopati, er det kun 
omkring halvparten som utvikler kardio-
myopati. Sannsynligvis er det epigenetiske 
faktorer og ervervete sykdommer og mil-
jøfaktorer som er viktig for om det oppstår 
kardiomyopati eller ikke hos en person som 
er bærer av en mutasjon. Men det er også 
mulig at det ved ervervete kardiomyopatier 
som etter bruk av visse kreftmedikamenter 
samt alkohol og andre toksiske stoffer, ved 
takykardi og etter virusinfeksjon eller annen 
inflammatorisk tilstand, foreligger en muta-
sjon som er nødvendig for utvikling av kar-
diomyopati. Heymans refererte til en studie 
med 213 pasienter med idiopatisk dilatert 
kardiomyopati som alle ble kartlagt med 
endomyokardial biopsi og genanalyser mtp. 
kjente sykdomsgivende mutasjoner som 
ble fulgt i gjennomsnitt 4 år. Når det gjaldt 
hendelsesfri overlevelse, var den uavhengig 
av ervervete årsaker til kardiomyopati som 
virus, inflammasjon, toksisk påvirkning osv. 
Interaksjon mellom genmutasjon og erver-
vet sykdom derimot predikerte hendelsesfri 
overlevelse. 

Parvovirus B19 er hyppigst virusfunn 
i endomyokardbiopsier (52 %) fra pasienter 
med kardiomyopati og ejeksjonsfraksjon 
< 50 %, men funn av både parvovirus B19 
og humant herpesvirus 6 sees hos 15 %. 
Andre aktuelle virus er Epstein-Barr-virus 
og adenovirus, mens hos 24 % finner man 
ikke tegn til virus ved bruk av PCR-teknologi. 
Tegn til inflammasjon og ingen funn av virus 
sees hos 32 %. Heymans diskuterte mulige 
behandlingsstrategier. Intravenøs immu-
noglobulin har vist seg å redusere DNA-
titret til parvovirus B19 samt bedre venstre 

ventrikkels systoliske funksjon i en liten 
randomisert studie på 60 pasienter med 
parvovirus B19-relatert kardiomyopati. Men 
det er behov for større prospektive studier. 
Som tidligere anbefalt av tyske forsker-
grupper, er det mulig at pasienter som har 
funn av virus i endomyokardbiopsier, bør 
få antiviral behandling, mens virusnegative 
pasienter bør behandles med immunsup-
presjon hvis det påvises inflammasjon eller 
autoimmun sykdom. Pasienter uten tegn 
til virusinfeksjon eller inflammasjon bør få 
hjertesviktbehandling.

Peripheral artery disease 
and cardiovascular outcome: 
the link between the legs and 
the heart
Mark Creger, Dartmouth-Hitchcock Medical 
Center, Lebanon, USA
Perifer arteriell sykdom er en tilstand med 
stenose eller okklusjon i aorta eller arterier i 
ekstremitetene som vanligvis skyldes athe-
rosklerose. Denne tilstanden kan gir smerter 
ved gange (claudicatio) eller føre til kritisk 
iskemi. Et hovedpoeng for Creager er at vel 
så viktig er det at tilstanden er assosiert 
med økt risiko for død, hjerteinfarkt og hjer-
neslag. Risikofaktorer for å utvikle perifer 
arteriell sykdom er røyking (oddsratio (OR) 
2,09; 1,87 for eksrøykere), diabetes (OR 
1,68), hypertensjon (OR 1,47), hyperkoleste-
rolemi (OR 1,16) og alder (OR 1,39 per 10 års 
økning) samt annen kardiovaskulær sykdom 
(OR 2,27).

Kun ca. 15 % av pasientene med 
perifer arteriell sykdom har typisk clau-
dicatio, men omring 1/3 har atypiske 
symptomer fra bena med nedsatt funksjon 
til følge. 1-2 % utvikler kritisk iskemi med 
hvilesmerter, sår eller gangren, mens nær 
halvparten har ingen symptomer. Hvis en 
ser på hvordan pasienter skårer sine symp-
tomer på fysisk funksjon (SF-36), skårer 
pasienter med claudicatio intermittens 
mellom pasienter med hjertesvikt og KOLS, 
men pasienter med kritisk perifer iskemi 
ikke overraskende skårer dårligst. Et viktig 
hjelpemiddel i å diagnostisere perifer arte-
riell sykdom, ikke minst hos pasienter med 
økt risiko, men uten typiske symptomer, er å 
måle blodtrykk liggende på overarm og over 
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ankelen for å få ankel-arm-indeks. En indeks 
på 0,9-1,3 er normalt, 0,41-0,9 indikerer 
mild til moderat perifer arteriell sykdom, 
mens 0-0,4 indikerer alvorlig perifer arteriell 
sykdom. Ankel-arm-indeks har en sensitivi-
tet på 90 % og en spesifisitet på 98 % på å 
detektere stenoser på ≥ 50 % som viser at 
denne enkle testen gir svært god informa-
sjon. Ankel-arm-indeks korrelerer også godt 
til hvor mange pasienter som må stoppe 
og hvor langt de går under en 6 minutters 
gangtest. Videre er det vist at ankel-arm-
indeksen korrelerer til dødelighet.

Hvis man ser på hvordan det i gjen-
nomsnitt går med en pasient med perifer 
arteriell sykdom i løpet av 5 år, vil 15-30 % 
få en ikke-fatal kardiovaskulær hendelse, 
mens mortaliteten er hele 15-30 % (75 
% pga. kardiovaskulær årsak). Data fra 
REACH-registeret viser at omlag 25 % av 
pasientene med perifer arteriell sykdom 
har hatt et hjerteinfarkt, 30 % har angina 
pectoris, 16 % har hatt hjerneslag, mens 
15 % har hatt TIA. Tall fra Tyskland viser at 
blant 41.882 pasienter med perifer arteriell 
sykdom hospitalisert mellom 2009-2011 
var 10.880 døde i 2013 (gjennomsnittlig 
oppfølging i 1144 dager). Videre viser data 
fra CORONA-studien at pasienter med 
iskemisk hjertesvikt og claudicatio intermit-
tens hadde økt risiko for død, mens data 
fra HF-AVTION-studien viser at perifer 
arteriell sykdom er en uavhengig risikofaktor 
for død eller hospitailsering hos pasienter 
med hjertesvikt med ejeksjonsfraksjon < 35 
% i tillegg til at de hadde dårligere fysisk 
yteevne og maksimalt oksygenopptak.

Creager poengterte to mål med 
behandling av pasienter med perifer arteriell 
sykdom: 1) Bedre evnen til å gå, bedre 
livskvalitet samt hindre progresjon til kritisk 
iskemi og amputasjon og 2) bedre den 
kardiovaskulære morbiditeten og morta-
liteten ved å redusere risikoen for hjerte-
infarkt, hjerneslag og kardiobaskulær død. 
Dette kan gjøres gjennom livsstilsendringer 
som røykeslutt og vektnedgang og ved å 
behandle diabetes adekvat, behandle dysli-
pidemi med høyintensitets statin, behandle 
blodtrykk under 140/90 mm Hg og ved 
bruk av blodplatehemmende behandling. 
Creager understreket at betablokkere ikke er 
kontraindiserte ved perifer arteriell sykdom. 
Videre viste han data fra CAPRIE-studien 

som viste at klopidogrel i monoterapi har 
større effekt enn acetylsalisylsyre i mono-
terapi hos pasienter med perifer arteriell 
sykdom, men ikke hos pasienter som har 
hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag. CHA-
RISMA-studien derimot viste at klopidogrel 
pluss acetylsalisylsyre har bedre effekt på 
hyppigheten av hjerteinfarkt og hospitalise-
ring, men ikke på hyppigheten av det sam-
mensatte primære endepunktet, hjerneslag 
eller dødelighet. Creager trakk også frem 
PEGASUS-studien der langtidsbehandling 
med blodplatehemmeren ticagrelor pluss 
acetylsalisylsyre vs. acetylsalisylsyre alene 
var mest effektivt hos pasientene med 
perifer arteriell sykdom. Ticagrelor førte til 
en reduksjon i kardiovaskulær død, hjerte-
infarkt eller hjerneslag fra 19,3 % til 15,2 % 
hos pasientene som hadde perifer arteriell 
sykdom (number needed to treat (NNT) 25), 
mens tilsvarende reduksjon var fra 8,4 % til 
7,4 % hos pasientene uten perifer arteriell 
sykdom (NNT 100). Ved symptomer på 
claudicatio intermittens er trening viktig, 
og farmakologisk behandling og revasku-
larisering er andre behandlingsmuligheter. 
Trening med bruk av bena har ofte god 
effekt, mens tillegg av revaskularisering kan 
hos en del ha enda bedre effekt. Det er få 
medikamenter med dokumentert effekt. 
Eneste medikament som har vist noe effekt 
er ercilostazol som er en fosfodiesterase 
3-hemmer som ikke er markedsført i Norge, 
som har vasodilaterende egenskaper samt 
motvirker blodplateaggregeringen.

Late gadolinium 
enhancement following 
myocardial infarction; 
revaling hidden treasures by 
probability mapping 
Erlend G. Singsaas (1), Trygve Eftestøl (2) og 
Stein Ørn (1,2). (1) Kardiologisk avd., Stavan-
ger Universitetssjukehus og (2) Universitetet i 
Stavanger. 
Probability mapping (PM) er en patentert 
metode (1) som kan benyttes til å beregne 
sannsynligheten for at en gitt piksel i et kar-
dialt MR-bilde representerer skadet myo-
kard. Ved å kartlegge sannsynlighetene for 
alle pikslene som utgjør myokard i en kardial 
MRI-undersøkelse, får man et probability 
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map. I metoden defineres et kardialt seg-
ment som alle piksler med sannsynligheter 
for skade innen et spesifikt sannsynlighets-
intervall. Basert på slike segmenter kartleg-
ges ulike deskriptive trekk i myokard, som 
benyttes i PM for å karakterisere forskjellige 
egenskaper i myokard. Ved systematisk 
sammenligning av myokardiale egenskaper 
i forskjellige kardiale segmenter med ulike 
sannsynlighetsintervaller, mellom grupper 
av pasienter, kan man påvise regioner innen 
myokard som er klinisk betydningsfulle.

Probability mapping-metoden
Bildet til venstre i figur 1 viser et kardialt 
MR-bilde med gadoliniumkontrast, hvor 
konturene for myo-
kard og et infarktom-
råde er markert, hhv. 
mellom de gule og 
de blå koordinatene. 
Bildet til høyre viser 
hvordan myokardiale 
teksturegenskaper 
kartlegges for hver 
enkelt piksel basert 
på forholdet til åtte 
omliggende piksler. 
Teksturegenskapene 
benyttes til å trene et 
klassifikasjonsverk-
tøy, som læres opp 
til å skille mellom 
piksler fra normalt 
og skadet myokard. 
Verktøyet bruker 
bayesiansk beslut-
ningsteori og bereg-
ner sannsynlighetene 
for at en gitt piksel 
representerer hhv. 
normalt og skadd 
myokard.

Figur 2 (a) 
viser et koordinat-
plott hvor hver enkelt 
koordinat korrespon-
derer til et kardialt 
segment. Figur 2 (b) 
viser et gadolinium-
forsterket MR-bilde 
med tilsvarende 
probability map (c). 
Kardiale segmenter 

definert av sannsynlighetsintervall basert på 
PM (d-f) og ulike intervall av pikselintensitet 
i det opprinnelige MR-bildet (g-l) er demon-
strert i de påfølgende bildene. Vi har tidli-
gere vist at PM basert på teksturegenskaper 
i større grad enn pikselintensitet definerer 
kontinuerlige kardiale segmenter (2).

Studier av kardiale segmenter
I en eksplorativ analyse av kardiale segmen-
ter ble myokardiale egenskaper sammen-
lignet mellom grupper av pasienter med 
hhv. høy og lav risiko for ventrikulær arytmi 
(3). Egenskaper basert på den enkelte 
piksels grad av heterogenitet i forhold til de 
omliggende pikslene (entropi), og størrelse 

	
Figur 1

	
Figur 2
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av segmentene, viste seg å være viktige 
diskriminerende faktorer mellom de to 
pasientgruppene. I figur 3 representerer 
hvert punkt i plottet kardiale segmenter 
med tilhørende intervaller av sannsynlighe-
ter for skade. Hvert punkt har en fargekode 
basert på p-verdien for sammenligningen av 
tilsvarende kardiale segmenter mellom de 
to pasientgruppene. Punktene med blå farge 
er segmenter som er signifikant forskjellige 
mellom gruppene, som i dette forsøket sva-
rer til skadd myokard nær infarktområdet, 
som vist i figur 2 (f).

I en pågående studie analyseres 
kardiale segmenter fra repeterte MR-under-
søkelser hos pasienter det første året etter 
gjennomgått hjerteinfarkt. Hver pasient ble 
undersøkt med kardial MR på fire tidspunkt: 
hhv. 2 dager, 1 uke, 2 måneder og 1 år etter 
infarktet. I denne studien undersøkes end-
ringer i myokard over tid etter hjerteinfarkt, 
og regioner i myokard med egenskaper 
som er assosiert med ulike biomarkører, 
utforskes.

	
Figur 3

Fremtidige mål
PM er på det nåværende tidspunktet 
i sin spede barndom. Det er mulig 
å se for seg ulike anvendelser av 
metoden. For eksempel, hvis man hos 
infarktpasienter kan påvise sterke 
korrelasjoner mellom myokardiale 
egenskaper analysert ved PM tidlig 
i observasjonstiden og prognostisk 
viktige biomarkører målt på senere 
tidspunkt, vil man kunne bidra med 
prognostisk informasjon på et tidlig 
tidspunkt. Det pågår også en studie 
som undersøker om PM kan identifi-
sere myokardiale egenskaper som ev. 
kan bidra til bedre risikostratifisering 
blant pasienter som oppfyller de 
gjeldende kriterier for implantasjon 

av ICD. 
Samtidig er PM et prinsipp som ikke 

er begrenset til kardiologien eller MR, men 
som i teorien kan anvendes på alle organer 
og ulike bildedannende metoder. 
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