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Abstract 
 

Hypobaric hypoxia imposes a catabolic reaction on the human organism. We postulated that 

there would be a significant reduction in left ventricular (LV) myocardial mass, significant 

changes in cardiac enzymes (CK-MB, Troponin-T, pro-BNP) and signs of diastolic 

dysfunction after exposure to hypobaric hypoxia.  

 

We studied healthy expedition members (n=7) before departure to (pre), directly after return 

from (post) and 1 month after return from (1 month follow-up) expeditions to 8000-meter 

peaks in Himalayas. We used cardiac magnetic resonance (MR) scanning to assess 

myocardial mass, dual x-ray analysis (DEXA) scan to examine body composition, and blood 

samples to examine cardiac enzymes and hematological parameters. 

 

We found a significant 11 % reduction in mean myocardial mass from pre to post values 

(p<0,05). Myocardial mass increased significantly from post to 1 month follow up, but does 

not reach the initial values (pre). Left ventricular end diastolic volum (LVEDV) and stroke 

volume (LVSV) showed a significant reduction from pre to post (p<0,05), with no signs of 

normalization at 1 month follow-up examination (p<0,05 from pre to 1 month follow-up). 

Total lean mass (3,8 % mean reduction), total body weight (5,4 % mean reduction) and total 

leg fat mass (14% mean reduction) were significantly reduced from pre to post (p<0,05). 

Except from a slight but significant increase in pro-BNP from pre to post (p<0,05), we found 

no hematological signs of myocardial dysfunction. 

 

The causes for the reduction in myocardial mass remain unknown. We have shown that 

although myocardial mass is increased 1 month after return to sea level, the remaining 

decrease in LVEDV and LVSV points towards a diastolic dysfunction that outlasts the 

hypoxic stimulus.  
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1. Introduksjon og bakgrunn 

Høyde deles inn i (1): 

1. High altitude – 1500-3500 meter.  

2. Very high altitude – 3500-5500 meter.  

3. Extreme altitude – over 5500 meter.  

Det er tidligere godt dokumentert at langvarige opphold i større høyder, som for eksempel 

under klatreekspedisjoner til Himalaya, fører til en reduksjon av skjelettmuskulatur (2-6). 

Hoppeler et al. (6) fant en reduksjon i muskelfibrene på 20% hos 14 klatrere etter 8 ukers 

opphold over 5000 m.o.h. Mizuno et. al. (5) sammenlignet vevsprøver av lårmuskel og 

overarmsmuskel hos 15 mannlige forsøkspersoner, ved havhøyde og etter 75 dagers opphold 

over 5250 m.o.h. De fant en reduksjon av muskelfiberstørrelsen med 16 % og 15 % . 

 

Liknende resultater finner man også i trykkammer-forsøk, hvor forsøkspersoner gradvis 

eksponeres for økende hypobar hypoksi. Under den simulerte oppstigningen til Everest, 

Operation Everest II, fant MacDougall et. al. (2) en reduksjon av overarms- og lårmuskulatur 

på henholdsvis 13 og 15% målt med CT. Fordi det ikke skjer en tilsvarende reduksjon i antall 

kapillærer per fiber øker kapillærtettheten i musklene både ved simulerte og naturlige opphold 

i høyden (2, 5, 6, 7). Dette kompenserer noe for den reduserte oksygentilførselen og den 

reduserte aktiviteten i mitokondriene (8).   

 

Om det skjer tilsvarende atrofi av myokard som av skjelettmuskulatur er i mindre grad 

klarlagt. Etter lengre tids eksponering for høyde reduseres slagvolumet (SV, antall milliliter 

blod hjertet pumper ved hvert slag), både i hvile og i aktivitet. Hjertefrekvensen (HR) i hvile 

øker med økende høyde, både simulert i høydekammer (10), og i naturlig høyde (11, 17). 

Maksimal HR for et gitt aktivitetsnivå (work load) reduseres med økt høyde, eller lengre 

opphold for en gitt høyde (13).  Produktet av SV og HR, cardiac output (CO), er likt eller 

reduseres noe i forhold til det ved havnivå for et gitt aktivitetsnivå (14).  

 

Det har blitt mye diskutert i litteraturen hvorfor SV reduseres. Siden  

SV= venstre ventrikkel end-diastolisk volum (LVEDV) – venstre ventrikkel endesystolisk 

volum (LVESV) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22MacDougall%20JD%22%5BAuthor%5D
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kan en reduksjon av SV enten komme som følge av en reduksjon i LVEDV, eller en økning i 

LVESV (17). Tidlige studier på hjertets funksjon etter langvarig opphold i høyde antydet økt 

LVESV. En hypoksisk undertrykning av LV funksjon og kontraktilitet som forklaring på 

redusert SV ble framsatt som forklaringsmodell (15, 16). Metodikken i disse studiene har 

senere blitt kritisert idet man ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til endringer i blodtilførselen til 

hjertet i høyden på grunn av generell væskemangel i kroppen (17, 18). Fowles og Hultgren 

(18) undersøkte senere 9 forsøkspersoner som oppholdt seg på 5365 m.o.h. i 6 uker, der de 

korrigerte verdiene for de reduserte volum. De fant redusert venstre atrium (LA) og venstre 

ventrikkel (LV) diameter, som de forklarte med redusert preload, men at LV kontraktilitet var 

faktisk noe økt heller enn redusert for et gitt preload. I trykkkammerforsøkene Operation 

Everest II og III (10, 12) fant man i tråd med dette at selv om SV ble redusert med økende 

høyde, var LVESV mindre enn ved havnivå for hver simulert høyde. Hovedfunnet var at 

venstre hjertekammers funksjon var bevart eller t.o.m. noe forbedret, til tross for redusert 

blodtilførsel til hjertet, høyere trykk i lungearteriene og alvorlig hypoksi. Forfatterne mener 

økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet er en nærliggende forklaring på den bevarte LV 

funksjonen.  

 

Hvorvidt myokard atrofierer etter opphold i høyde er i mindre grad undersøkt. Ved 

systematiske søk i Pubmed (se vedlegg 1) identifiserte vi tre studier. 

Graybiel et. al. (9) undersøkte hjerteskyggen med røntgenbilder av friske forsøkspersoner i 

trykkammer under Operation Everest I, og konkluderte med at den ble noe mindre. På grunn 

av antall forsøkspersoner (n=3) kan man ikke trekke konklusjoner fra studien. 

 

Scognamiglio et. al. (19) undersøkte ekspedisjonsdeltakere rett før en ekspedisjon til Nun 

(7135 m.o.h.), etter 3 ukers akklimatisering i høyder mellom 4600-6200, og 14 dager etter 

nedkomst til havnivå. Hos 9 av 11 forsøkspersoner ble massen av venstre hjertekammer 

redusert med over 10%, målt med to-dimensjonal ekkokardiografi før og 14 dager etter 

ekspedisjonen. De fant redusert LV kontraktilitet, ejeksjonsfraksjon (EF) og LV cardiac index 

(CI= cardiac output /kroppsoverflateareal) også 14 dager etter nedkomst til havnivå, til tross 

for at LV endediastolisk volum (preload) ikke var signifikant endret fra verdiene før 

høydeeksponering. Forfatterne foreslo at den reduserte LV kontraktile funksjonen ble 

avdekket av at sympatikus’ stimulusnivå var redusert eller normalisert ved nedkomst til 
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havhøyde, sammenlignet med det økte adrenerge stimulusnivået man ser ved 

høydeeksponering. 

 

Det ble i oktober 2010 publisert et nytt arbeid (22) som viste en 11 % reduksjon i venstre 

ventrikkelmasse etter justering for endring i kroppsoverflateareal, hos personer som 

gjennomførte en trekkingtur til Mt. Everest basecamp (5300 m.o.h.). Total kroppsvekt hadde 

bare falt med 3 %. Det ble dokumentert endringer i diastolisk funksjon, og en betydelig 

reduksjon i kardial fosfokreatinin/ATP ratio. Alle parametere normaliserte seg ved 6 

måneders kontroll. 

 

Så langt har imidlertid ingen sett på forandringer i hjertets funksjon og morfologi med 

moderne teknikker etter opphold i ekstreme høyder. I denne studien ønsker vi å kartlegge 

disse endringene samt å se på mulige mekanismer for endringer etter høydeoppholdet og 

under recovery fasen hos klatrere som all skal bestige fjell over 8000 m. De vil derfor bli 

utsatt for en betydelig større hypoksibelastning enn tidligere feltstudier.  

 

Hypoteser  

 

Årsakene til reduksjonen av hjertets muskelmasse er ufullstendig kartlagt. Det har vært 

foreslått følgende mekanismer:  

a) redusert belastning på hjertemuskelen pga redusert preload  

b) en generell katabol tilstand som følge av ekstrem hypobar hypoksi 

c) en katabol tilstand som følge av andre faktorer unikt ved en ekspedisjon som man ikke 

finner i et trykkammer (temperatur, vind, dårligere ernæring, infeksjoner, grad av fysisk 

aktivitet). 

 

Våre hypoteser forut for studien var: 

 

1) Etter opphold i ekstreme høyder vil det skje en signifikant reduksjon i både venstre og 

høyre ventrikkelmasse. På grunn av høyt trykk i lungekretsløpet kan det tenkes at endringene i 

høyre og venstre ventrikkel vil bli forskjellig. 

 

2) Diastolisk funksjon vil være redusert rett etter høydeoppholdet med etterfølgende 

normalisering. Det vil være mindre endringer i systolisk funksjon. 



  

Side 8 av 42 

 

3) Det vil kunne påvises endringer i markører for myokardskade (CK-MB, TnT) samt 

markører for hjertesvikt (pro-BNP). 

 

4) Det vil påvises en betydelig reduksjon i skjelettmuskelmasse. 

 

2. Materiale og metoder 
 

Forsøkspersoner 
Forsøkspersonene ble rekruttert fra planlagte Himalaya ekspedisjoner i 2011. Blant disse 

deltok en person på en kommersiell ekspedisjon til Mt. Everest (8848 m.o.h.), de seks 

resterende deltok på egen organisert ekspedisjon til Dhaulagiri (8167 m.o.h.). 

Gjennomsnittsalderen på deltakerne før avreise til ekspedisjonen var 44 år, yngste deltaker 39 

år, eldste 57 år,  en kvinne og seks menn. 

 

              Tabell 1. Karakteristika for forsøkspersonene før avreise (n=7). 
Deltakere Kjønn Alder Høyde Vekt BMI BT HF 
1 Mann 39 189 cm 96,4 kg 27,0 118/72 50 
2 Mann 42 177 cm 80,6 kg 25,7 130/72 55 
3 Mann 40 176 cm 79,7 kg 25,7 119/72 56 
4 Mann 57 192 cm 98,7 kg 26,8 120/82 71 
5 Kvinne 51 167 cm 60,6 kg 21,7 108/76 57 
6 Mann 53 174 cm 61,8 kg 20,4 130/90 65 
7 Mann 35 175 cm 78,9 kg 25,8 153/81 81 

 

Deltakerne ble grundig informert om undersøkelsene som var planlagt, og skriftlig informert 

samtykke ble innhentet. Deltakerne i studien gjennomgikk en full klinisk undersøkelse på 

Oslo Universitetssykehus, Ullevål, før og rett etter opphold i høyden samt 1 måned etter 

hjemkomst.  

 

Design 

Deltakerne ble undersøkt umiddelbart før avreise, rett etter hjemkomst til Oslo, og 1 mnd 

oppfølging etter hjemkomst av ekspedisjonene. 

Deltaker 1 fløy fra Oslo til Kathmandu (1300 m.o.h), videre til Lukla (2850 m.o.h), og foretok 

derfra en gradvis oppstigning til fots til Everest base camp (5300 m.o.h.) over 9 dager. Derfra 
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gikk han akklimatiseringsturer, med bl.a. oppstigning til 7350 m.o.h. med en overnatting. Pga 

dårlig vær ble det planlagte toppstøtet avbrutt på 7350 m.o.h. Ved neste forsøk seks dager 

senere valgte han å avbryte pga. diare og utmattelse.  

Deltakerne 2-7 dro sammen på ekspedisjon til Dhaulagiri (8167 m.o.h.). De fløy fra Oslo til 

Kathmandu (1300 m.o.h.), ble fraktet med bil til Beni (830 m.o.h.), og gikk derfra til Base 

Camp (4620 m.o.h.) over 6 dager. De gjennomførte derfra flere akklimatiseringsturer i forkant 

av toppstøtet, den første opp til 6000 m.o.h, den høyeste turen opp til 6400 m.o.h. med 

påfølgende overnatting på 6200 m.o.h. Etter den første akklimatiseringsturen valgte to av 

deltakerne (deltaker 2 og 3) å avbryte ekspedisjonen. Under toppstøtet valgte enda en av 

deltakerne (deltaker 4) å avbryte på 6200 m.o.h. pga kraftig hoste, slik at tre av seks deltakere 

nådde toppen på 8167 m.o.h. De ble dermed de første nordmenn til å stå på toppen av 

Dhaulagiri. Høydeprotokollene for deltakerne er visualisert grafisk i figur 1 og 2. 

Figur 1. Grafisk oversikt over deltakernes høydelogger (n=7) 
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Figur 2. Antall døgn over 4500 m.o.h og 6000 m.o.h. 

 

 

Undersøkelsemetoder 

MR skanning: 

Hjerte MR skanning ble utført i en 1,5 T helkropps skanner (Philips Intera), med fem element 

”synergy-cardiac coil”. Hjertet ble avbildet i 2 og i 4-kammer lang akse projeksjon, og kort 

akse bilder ble utført for å få komplett venstre og høyre ventrikkel volum analyse. Det ble 

brukt "balanced fast field echo" sekvenser og skanning parametere ble snitttykkelse 6 mm, 

snitt avstand 0 mm og 25 hjertefaser. 

Bilde analyse ble utført på en View Forum arbeidsstasjon (Philips Medical System). Venstre 

og høyre ventrikkel ejeksjons fraksjon ble beregnet fra ende-diastoliske og ende-systoliske 

volumer i kort akse projeksjon. Også myocardvolum ble beregnet fra kort akse projeksjon.  

 

DEXA 

DEXA (dual energy X-ray absorptiometry ) scan ble utført for å bestemme lean mass, som  

spesielt for ekstremitetene gir et godt uttrykk for muskelmasse (19). Ved DEXA måles også 

projisert beinareal (cm2), og på bakgrunn av dette, total kalsiummasse innenfor det projiserte 

arealet (BMC, bone mineral content, vil i oppgaven bli omtalt som beinmineralinnhold) (62). 

 

EKG 

EKG ble gjort i hvile, liggende med armene ned langs kroppen, med et MAC 3500 (®GE 

Medical systems) EKG-apparat. 
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Blodprøver 

I tillegg til vanlig klinisk undersøkelse ble det tatt blodprøver for å måle CK-MB, CK, TnT, 

Pro-BNP, Myoglobin, hypertrofe mediatorer i plasma, samt orienterende vanlige blodprøver. 

Blodprøvene vil bli lagret i en forsknings-biobank ved Oslo Universitetssykehus. Biobanken 

planlegges å vare til 2015. Etter dette vil materiale og opplysninger bli ødelagt etter interne 

retningslinjer. 

 

Statistikk 
Da antallet forsøkspersoner er lavt, og da det er usikkert om variablene er normalfordelte, 

valgte vi å gjøre ikke-parametriske tester. Disse gjør ikke så mange forutsetninger med tanke 

på populasjonsdistribusjoner, og er mer robuste enn de parametriske testene for innflytelse av 

ekstremverdier og skjevheter i distribusjon (61).  

Vi gjorde først Friedmans test for varianstesting, som er den ikke-parametriske ekvivalenten 

til ”within subjects ANOVA” (61). Den har samme fordeler som ikke-parametriske tester som 

nevnt ovenfor, men ulempen er at en mister noe statistisk styrke (power). 

Da vi ville analysere gjentatte like variabler hos samme forsøkspersoner, valgte vi Wilcoxon 

matched-pairs, signed rank test for signifikanstesting av endringer. Det ble gjort tre separate 

tester: pre (før) vs post (rett etter hjemkomst), post vs 1 mnd oppfølging, og pre vs 1 mnd 

oppfølging. Noen av verdiene som ble signifikante med Wilcoxon ble ikke-signifikante ved 

Friedmans test for varians, disse endringene ble derfor tolket som ikke-signifikante.  

Signifikansnivået ble satt til p<0,05. Vi har brukt mean-verdier i diskusjonen for å kunne 

sammenligne og drøfte våre funn med annen forskning.  

 

Etiske overveielser 

Forsøkspersonene deltok på klatreekspedisjoner som arrangeres helt uavhengig av dette 

forskningsprosjektet. De fikk tilbud om å bli med på prosjektet. Ekspedisjoner til ekstremt 

høye fjell utgjør en mulig risiko for liv og helse, noe forsøkspersonene var fullstendig klar 

over.  De har likevel valgt å delta på selve ekspedisjonen, og vi som forskere har ingen 

innflytelse på deres valg. Våre undersøkelser innebar ikke noen risiko, snarere tvert om; de 

fikk en fullstendig klinisk undersøkelse, supplert med MR Cor, DEXA scan, EKG og 

blodprøver. Dette ville kunnet utelukke alvorlig patologi, som i høyden eventuelt kunne blitt 

kritisk.  
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Undersøkelsene var av presumptivt friske personer. Man kunne derfor kunne oppdage hittil 

ukjent patologi. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, og vi tror den positive effekten 

av å oppdage for eksempel en kardiomyopati er større enn ulempene ved ”indusert 

sykeliggjøring” ved funn av patologi hos ellers friske. Hvis det ble påvist patologi som skulle 

tilsi en økt risiko ved opphold i store høyder, informerte vi de aktuelle personene om dette, og 

avvikende funn ble fulgt opp med utredning ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Helse- og 

personopplysninger som ble samlet inn og lagret i denne studien var undersøkelsesresultater 

og blodprøveresultater. Ved eventuelle unormale funn, ble disse søkt bekreftet i pasientjournal 

(sykehus- og fastlege). Det ble ikke søkt journalopplysninger utenom de som direkte hadde 

med formålet med studien å gjøre. Det ble ikke søkt journalopplysninger på den enkelte 

deltaker dersom undersøkelsesresultater og blodprøversvar var normale.  

 

Prosjektets medisinske undersøkelser var medisinsk forsvarlig å gjennomføre. DEXA scan har 

minimal stråledose, og er ufarlig (20). MR Cor er en ikke-invasiv undersøkelse, som kan 

gjøres med eller uten kontrast.  Kontrastmidlene ved MR er vesentlig mindre nefrotoksiske 

enn røntgenkontrastmidlene, og kan vanligvis gis uten skadelig effekt også til pasienter med 

redusert nyrefunksjon (21). Det er ikke påvist skadelige effekter på mennesket av magnetfeltet 

og radiobølgene som anvendes ved MR.  

 

Studien vil kunne gi ny informasjon om effekt av hypoksi på den menneskelige organisme, 

spesielt hjertefunksjon. Graden av og mekanismene for hjertets ”recovery” etter hypoksi, vil 

kunne være nyttig for bedre å forstå effekter av iskemi på myokard slik man ser hos koronare 

hjertepasienter. Global hypoksi sees også hos pasienter med lungesvikt av kronisk og også 

akutt art, for eksempel i intensivmedisinen, og funnene i vår studie kan få relevans også for 

denne pasientgruppen. I tillegg vil studien kunne øke vår generelle forståelse av 

hypoksitilpasning og i beste fall bedre medisinske råd til turister og klatrere som ferdes i store 

høyder. 

 

Det ble søkt Regional Komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i mars 2010, 

og studien fikk godkjennelse fra REK før studien startet. 

 

Personvern og informasjonssikkerhet 

Det ble innhentet frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deltakerne. Alle 

opplysninger lagres avidentiserte, merket med et kodenummer, på OUS sin forskningsserver 
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og der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at 

opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved 

sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet (Helseregisterloven § 2-

2 ). Koblingsnøkkel oppbevares på papir, fysisk sikret  i avlåst forskningslaboratorium/kontor, 

innelåst i skap. Mellom kl 19 og 07 er det kun adgang med personlig kode. Tilgang til 

koblingsnøkkel har prosjektleder overlege dr. med. Morten Rostrup, forskningskoordinator 

Ulla Hjørnholm og forskningsbioingeniør Vibeke Norheim Kjær. Ved avslutning av studien, 

anonymiseres opplysningene, det vil si at koblingsnøklen destrueres, slik at identitet ikke 

lenger kan tilbakeføres til den enkelte deltaker. 

 

Tidsplan 

Vi undersøkte forsøkspersoner på to forskjellige ekspedisjoner, som dro til forskjellige tider. 

Personen som dro på Mt. Everest hadde avreise i mars og hjemkomst slutten av 

mai/begynnelsen av juni. Gruppen som skulle til Dhaulagiri reiste i april, og kom hjem i 

begynnelsen av juni. Alle forsøkspersoner ble målt så sent som mulig før avreise og så tidlig 

som mulig etter hjemkomst. Forsøkspersonene ble undersøkt igjen en måned senere. Dette er 

tidligere ikke gjort, og vil kunne gi oss spennende data om prosessen fram mot en 

normalisering av hjertets struktur og funksjon. 

 

Forskningsgruppen 

Prosjektoppgaven inngikk i en større studie som er et samarbeid mellom Seksjon for 

indremedisinsk forskning, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte/Kar 

radiologisk seksjon, Klinisk kjemisk avdeling og Oslo ortopediske senter, alle Oslo 

Universitetssykehus, Ullevål. 

Prosjektleder: Overlege, dr. med. Morten Rostrup, Seksjon for indremedisinsk forskning. 

Prosjektmedarbeidere: professor Theis Tønnessen, professor Ivar Sjaastad, professor Lars 

Nordsletten, overlege, dr. med. Pavel Hofman, dr. Are Løset, stud. med. Geir Mykjåland og 

stud. med. Helge Wangberg. 

Man tar videre sikte på å publisere resultatene fra studien i internasjonalt aksepterte tidsskrift. 

 

 

 

 



  

Side 14 av 42 

3. Resultater 
 

Hjertets volum og funksjon 

 
Tabell 2. Hjerteparametre fra MR cor pre, post og 1 mnd oppfølging etter ekspedisjon. 
Ventrikkelparametre oppgis i ml, overflate atrie i cm², EF i  % (N=7). 
Parametre Pre Post 1mnd oppfølging 

 Median Quartiler Mean Median 
 

Quartiler Mean Median Quartiler Mean 

25 75 25 75 25 75  
LVEDV  184 167 242 197,7 173* 145 226 179,4 152• 137 235 174,6 
LVESV 60 46 95 68,9 65 59 93 72,7 57 53 93 68,0 
EF L 62 59 75 65,6 59 57 63 59,6 62 60 63 61,6 
Vol Myo 149 129 192 161,1 142* 113 173 143,0 152∆ 122 182 154,1 
LV SV  135 115 150 128,9 105* 86 127 106,7 101• 84 130 106,6 
RVEDV 159 144 209 174,3 180 137 210 175,7 160 151 197 170,7 
RVESV  61 48 76 67,0 72 56 87 73,9 70 58 82 70,6 
EF R 63 60 64 62,1 58 57 60 58,1 58 55 62 58,9 
RV SV 111 90 124 107,3 108 86 109 101,9 102 88 115 100,1 
Overfl LA 24 21 27 23,3 22 19 26 22,4 24 20,6 26 23,7 
Overfl RA 21 20 25 22,0 22 18 22 21,1 24,4∆ 22 26 24,1 

*  p<0,05 ( Wilcoxon test pre-vs post) 
Δ p<0,05 (Wilcoxon test  post vs 1 mnd oppfølging) 
•  p<0,05 (Wilcoxon test pre vs 1 mnd oppfølging). 
 

Undersøkelse av hjertets volum og funksjon er gjort med MR. Verdiene er uttrykt i median 

med 25 og 75 %  quartiler og mean (gjennomsnitt). Resultater vises i tabell 2.  

 
Endediastolisk volum i venstre ventrikkel (LVEDV) falt med gjennomsnittlig 18,3 ml 

(p<0,05) hos deltakerne under ekspedisjonen. Ved 1 mnd oppfølging er LVEDV ytterligere 

redusert, dog ikke signifikant. Endesystolisk volum og ejeksjonsfraksjon til venstre ventrikkel 

(LVESV og EF L) er ikke signifikant endret i noen av målingene. EF L reduseres allikevel 

hos 6 av 7 deltakere under ekspedisjonen. Myokardvolumet i venstre ventrikkel (Vol Myo) 

ble redusert med 11 %  (p<0,05) under ekspedisjonen og økte igjen til 95% av "pre-volumet" 

ved 1 mnd oppfølging (p<0,05). Slagvolumet til venstre ventrikkel (LV SV) ble rett etter 

hjemkomst (post) målt til 106,7 ml, en reduksjon på 22,2 ml (p<0,05) fra før avreise (pre). 

Ved 1 mnd oppfølging var LV SV uendret. EDV, ESV, EF og SV i høyre ventrikkel var ikke 

på noe tidspunkt signifikant endret. Overflatearealet til atriene viste stort sett ingen endring, 

untatt høyre atrie som viser signifikant økning fra hjemkomst til 1 mnd oppfølging. 
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Figur 3. Volum myokard venstre ventrikkel (i ml); pre, post og 1 måned oppfølging etter 
ekspedisjon (n=7).  

 
 

Kroppssammensetning 

 
Tabell 3: median lean mass (kg) med 25 og 75 quartiler før (pre), mean lean mass (kg), 
rett etter hjemkomst (post) og 1 mnd etter hjemkomst (1 mnd oppfølging) av 
ekspedisjon (N=7). 
Parametre Pre Post 1 mnd oppfølging 

Median Quartiler Mean Median Quartiler Mean Median Quartiler Mean 
25 75 25 75 25 75 

Armer 7,0  5,7 7,4 6,8 6,0* 5,1 7,3 6,2 6,5 Δ 5,7 7,4 6,5 
Ben 180 16,5 23,4 19,3 17,4* 15,6 20,9 18,1 17,8 Δ • 16,0 22,3 18,7 
Truncus 26,3 24,5 30,8 27,3 25,9 24,3 29,9 26,9 26,3 25,2 31,2 27,5 
Total 54,6 51,8 67,1 57,3 53,0* 50,2 63,2 55,1 54,5 Δ 50,7 66,1 56,6 
*  p<0,05 ( Wilcoxon test pre-vs post) 
Δ  p<0,05 (Wilcoxon test  post vs 1 mnd oppfølging) 
•   p<0,05 (Wilcoxon test pre vs 1 mnd oppfølging). 
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Tabell 4: median, 25 og 75 quartiler for beinmineralinnhold (BMC), total kroppsvekt 
(TBW); fettmasse i begge armer, truncus, begge ben, total kroppsfett (kg); andel fett av 
total kroppsvekt (%), pre, post og 1 mnd oppfølging etter ekspedisjon (N=7). 

Parametre Pre Post 1 mnd oppfølging 
 Medi

an 
Quartiler Mean Median Quartiler Mean Median Quartiler Mean 
25 75 25 75 25 75 

BMC (kg) 
TBW (kg) 
Fettmasse 
(kg) 
   Armer  
   Truncus  
   ben 
   total fett 
Andel  fett 
av TBW (%) 

3,2 2,9 3,7 3,2 3,2 3,0 3,7 3,2 3,2 2,9 3,6 3,2 
79,7 61,8 96,4 79,5 77,7* 57,9 90,4 75,1 78,7 Δ • 60,0 94,1 77,4 
            
 
1,6 

 
1,0 

 
2,5 

 
1,8 

 
1,4 

 
1,1 

 
2,6 

 
1,5 

 
1,6 

 
0,9 

 
2,6 

 
1,6 

13,5 6,5 14,2 10,9 9,5 5,8 13,2 9,8 10,5 Δ 5,7 13,4 10,2 
6,2 4,0 7,5 5,7 5,0* 3,9 6,3 4,9 5,1 Δ • 3,8 6,8 5,2 
22,7 12,9 24,9 19,0 16,6 11,3 23,5 16,8 17,8 11,0 24,3 17,6 
25,9 17,5 28,3 23,2 23,7 19,2 26,2 21,6 24,0 18,9 26,0 22,0 

* p<0,05 ( Wilcoxon test pre-vs post) 
Δ p<0,05 (Wilcoxon test  post vs 1 mnd oppfølging) 
•  p<0,05 (Wilcoxon test pre vs 1 mnd oppfølging). 
 

Gjennomsnittlig total kroppsmasse ble redusert fra 79,5 kg før, til 75,2 kg rett etter 

ekspedisjonen (4,3 kg; 5,4 % reduksjon) (tabell 4). Vektendringen ble utgjort av en reduksjon 

i gjennomsnittlig total lean mass på 2,2 kg (57,3 kg før, 55,1 kg etter; 3,8 % reduksjon), samt 

en reduksjon i gjennomsnittlig total fettmasse på 2,1 kg (18,9 kg før, 16,8 kg etter; 11% 

reduksjon). 

 

Lean mass i armer, ben og og total lean mass ble signifikant redusert rett etter ekspedisjonen i 

forhold til før; mean total lean mass ble redusert med 3,8 % (2,2 kg). Størst nedgang i lean 

mass var i armer; der var gjennomsnittlig reduksjon 8,8% fra pre til post. Lean mass i amer, 

ben og total lean mass økte signifikant ved 1 mnd oppfølging sammenlignet med nivåene før 

avreise. Bare lean mass i ben var signifikant redusert 1 mnd etter hjemkomst sammenlignet 

med før avreise. 

 

Fettmasse ben var signifikant redusert rett etter ekspedisjonen i forhold til før, total fettmasse 

var grensesignifikant redusert fra pre til post (p=0,051) (tabell 4). Fettmasse i truncus, ben og 

total økte signifikant ved 1 mnd oppfølging sammenlignet med verdiene rett etter 

ekspedisjonen. Fettmasse ben var ved 1 mnd oppfølgingsundersøkelse signifikant redusert i 

forhold til før ekspedisjonen. Beinmineralinnhold var uendret ved alle undersøkelser. Andel 

fett av total kroppsmasse endret seg ikke signifikant.   
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EKG 

Tabell 5. Hvile-EKG oppsummert pre, post og 1 mnd etter ekspedisjon (N=7). 
Deltakere HF Rytme Akse Hypertrofi Annet 
1 Pre 

Post 
1 mnd 

50 
45 
53 

PQ: 0,26s, RS i aVR, aVF, 1, 2, 3 
PQ: 0,24s, RS i aVR, aVF, 1, 2, 3 
PQ: 0,24s, RS i aVR, aVF, 1, 2, 3 

-2° 
11° 
15° 

SL: 29   C: 2250  
SL: 27   C: 2070  
SL: 32   C: 2160  

T inv V2, V3, aVF  
 
T inv: V3, AvF, 3 

2 Pre 
Post 
1 mnd 

55 
51 
48 

Normal 
Normal 
Normal 

13° 
-27° 
11° 

SL: 25   C: 1620  
SL: 36   C: 1890  
SL: 20   C: 1890  

T inv: aVF, 3 
T inv: aVR, 3 
 

3 Pre 
Post 
1 mnd 

56 
46 
58 

Normal, RS i aVL, 1, aVF, 3 
Normal, RS i aVF, 2, 3, V2 
Normal, RS i aVL, 1, 3 

0° 
9° 

47° 

SL: 32   C: 1870   
SL: 21   C: 990     
SL: 34   C: 1710   

T inv: 3 
T inv: 3, aVR,  
 

4 Pre 
Post 
1 mnd 

71 
56 
65 

Normal 
Normal 
Normal 

-2° 
12° 
-2° 

SL: 17   C: 810     
SL: 20   C: 840     
SL: 16   C: 800     

 

5 Pre 
Post 
1 mnd 

57 
60 
56 

Normal 
Normal 
Normal 

61° 
71° 
73° 

SL: 34   C: 680     
SL: 22   C: 320     
SL: 25   C: 240     

 
 
T inv: V2, V3 

6 Pre 
Post 
1 mnd 

65 
51 
48 

Normal 
Normal, RS i aVL, V4 
Normal 

19° 
56° 
53° 

SL: 40   C: 1320   
SL: 34   C: 1760   
SL: 38   C: 840     

 
T inv: aVR  
T inv: aVL, V1 

7 Pre 
Post 
1 mnd 

81 
66 
70 

Normal 
QRS>0,12s 
Normal 

41° 
72° 
62° 

SL: 37   C: 1240   
SL: 45   C: 1160   
SL: 44   C: 1040   

T inv: aVF, 1, 2, 3 
T inv: aVL, aVR, aVF, 1, 2 
T inv: aVR, aVF, 1, 2, 3 

HF: Hjertefrekvens    PQ: PQ tid    RS: R’S’ konfigurasjon med ekstra R-takk på QRS     
SL: Sokolow Lyon (mm)    C: Cornell produkt (mm x ms)      T inv: T inversjon 
 

 
Blodprøver 
 
Tabell 6. Blodprøver pre, post og 1 mnd oppfølging etter ekspedisjon (N=7).  
Parametre Pre Post 1 mnd oppfølging 

Median Quartiler Median Quartiler Median Quartiler 
25 75 25 75  25 75 

s-Hb 14,7 14,2 15,3 15,6* 14,7 16,5 14,9 Δ 13,7 15,5 

s-SR 3 2 6 6 1 9 7 1 13 

s-hematocrit 0,43 0,41 0,45 0,45* 0,44 0,48 0,42 Δ 0,40 0,45 

s-WBC 5,1 4,5 6 5,8* 5,3 7,9 5,6 Δ 4,5 6,1 

s-Na 139 138 141 140 138 141 136 Δ• 135 139 

s-Ka 4,3 4,1 4,3 4,2 4,0 4,3 4,0• 4,0 4,2 

s-Ca 2,44 2,39 2,55 2,42 2,39 2,44 2,44 2,40 2,49 

s-ion-Ca-
aktivisert 

1,22 1,18 1,26 1,24 1,22 1,25 1,22 Δ 1,19 1,24 

s-ion-Ca-ph7.4 1,23 1,19 1,25 1,24 1,21 1,26 1,23 1,20 1,25 

s-creatinin 79 70 82 76 75 79 72 66 76 

e-GFR >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 
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s-bilirubin 7 6 10 8 7 9 9 7 12 

s-ASAT 25 21 28 24 19 29 26 21 37 

s-ALAT 25 21 30 20 17 32 25 23 30 

s-CK 128 59 143 56 41 135 105  66 123 

s-CK-MB 4 3 5 3* 2 3 3 3 4 

s-myoglobin 28 20 29 24 20 26 23 20 30 

s-proBNP 3 2 5 6* 4 9 5• 3 9 

s-troponin T <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

s-GT 21 19 37 26 18 34 28 16 41 

s-ALP 70 59 77 76 57 93 68 54 89 

s-albumin 47 45,3 48,8 45 43 47 47 44 48 

s-crp 0,9 0,9 0,9 1,8 0,9 5,7 0,9 0,9 4,9 

s-kolesterol 5,5 4,6 6,3 4,8 4,4 5,7 5,0 4,6 5,8 

s_HDLkolesterol 1,48 1,03 1,95 1,30* 0,98 1,33 1,34 Δ 1,10 1,62 
*p<0.05 ( Wilcoxon test pre-vs post) 
Δ P<0.05 (Wilcoxon test  post vs 1 mnd oppfølging) 
•p<0.05 (Wilcoxon test pre vs 1 mnd oppfølging). 
 

Blodprøver for utvalgte parametre er vist i tabell 6. Verdier for pre, post og 1 mnd oppfølging 

er uttrykt i median med 25-og 75 % quartiler. Median Hb økte som forventet signifikant fra 

14,7 til 15,6 g/dL (p<0,05) under ekspedisjonen. Ved 1 mnd oppfølging reduseres Hb til 14,9 

g/dL (p<0,05). Alle deltakerne med unntak av en (post 17,9 g/dL) holdt seg innenfor 

normalområde. I samsvar med Hb finner vi også hematokrit økning og reduksjon under 

ekspedisjon og ved 1 mnd oppfølging. Median hematokrit øker fra 0,43 til 0,45 (p<0,05) som 

igjen reduseres til 0,42 (p<0,05) ved 1 mnd oppfølging. Leukocytter øker og reduseres 

signifikant under ekspedisjon og 1 mnd etter hjemkomst. 

Vi finner henholdsvis reduksjon og økning i median CK (kreatinkinase) ved post-

undersøkelse og 1 mnd etter hjemkomst. Funnene er ikke signifikante, men viser en klar 

tendens. Alle verdiene er innenfor normalområdet som er 50-400 U/l. CK-MB har 

normalområde <5 µ g/l. Våre deltakere har en signifikant reduksjon i CK-MB fra pre til post 

(4 til 3), men ingen signifikante endringer ved 1 mnd oppfølging, selv om tendensen er 

ytterligere en liten reduksjon. Alle deltakerne holdt seg til enhver tid innenfor normalområdet. 

s-ProBNP økte under ekspedisjon fra 3 til 6 pmol/L (p<0,05). Ved 1 mnd oppfølging er 

verdien noe redusert, men ingen signifikante endringer. Vi ser også signifikant økning i 

ProBNP fra pre til 1 mnd oppfølging (3 til 5pmol/L). Myoglobinnivået reduseres hos alle 

deltakerne med unntak av en (som øker) under ekspedisjonen. Således ikke en signifikant 

endring, men en klar tendens. Ved 1 mnd oppfølging er verdiene uendret. Troponin T viser 
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ingen signifikante endringer. 6 av 7 deltakere har uendrete verdier etter ekspedisjon, alle 

verdiene er  innenfor normalområdet (<10 ng/L), med unntak av en deltaker, som hadde 10 

ng/L. 

s-HDL Kolesterol reduseres signifikant under ekspedisjon (1,48-1,30) og økes signifikant ved 

1 mnd oppfølging (1,30-1,34). S-kolesterol viser også tendens til reduksjon under ekspedisjon 

og økning ved 1 mnd oppfølging, men ingen signifikante endringer. 

Parametre for nyrefunksjon, GFR og kreatinin, viste ingen signifikante endringer, men holdt 

seg ved alle målinger innenfor referanseområdet. Na, Ka, Ca og ion-Ca-aktivisert endret seg 

ikke under høydeoppholdet, men Na og ion-Ca-aktivisert viste signifikant reduksjon fra 

hjemkomst til 1 mnd oppfølging. 

 

4. Diskusjon 

Myocard og hjertestruktur 

EDV og diastolisk funksjon 
Endediastolisk volum venstre ventrikkel (LVEDV) ble signifikant redusert fra før (pre) til rett 

etter ekspedisjonen (post), gjennomsnittlig reduksjon var 9 %. Ved 1 mnd kontroll faller 

gjennomsnittlig LVEDV ytterligere, og er også her signifikant redusert i forhold til pre-

verdiene.  

 

Tidligere studier tyder på at LVEDV reduseres under opphold i høyden. Suarez et. al (10) 

under Operation Everest II fant at LVEDV ble signifikant redusert med økende simulert 

høyde, fra 149 ml ved havhøyde, til 123 ml 5500 m.o.h. (380 Torr), og 113 ml ved 7620 

m.o.h. (282 Torr).  

Hirata et. al. (23) undersøkte hjertet til friske klatrere i advanced base camp (5020 m.o.h) etter 

at 9 av 11 hadde nådd ShishaPangma (8027 m.o.h), de to siste hadde vært over 7000 m.o.h. 

Hos disse var LVEDV redusert fra 113 ml før avreise på ekspedisjonen til 76 ml etter 

toppstøtet (32,7 % reduksjon).  

 

Det er ingen studier vi har funnet som har vist en signifikant reduksjon i LVEDV  etter 

opphold i høyde. Holloway et. al (22) fant en tendens til dette: LVEDV hos 14 trekkere til 

Everest BC (5300 m.o.h.) var redusert fra 150 ml før opphold i høyden, til 138 ml rett etter 



  

Side 20 av 42 

hjemkomst, og 145 ml ved 6 mnd kontroll. Ingen av disse endringene var imidlertid 

signifikante. Scognamiglio et. al (19) fant en redusert LVEDV hos 11 klatrere under 

akklimatisering til toppen Nun (7135 m.o.h) sammenlignet med før avreise. To uker etter 

hjemkomst så man en trend til redusert LVEDV (104,9 ml vs 114,6 før), men funnet var ikke 

signifikant.  

 

Våre funn tyder på at det skjer en reduksjon av LVEDV, som vedvarer minst 1 mnd etter 

hjemkomst til havnivå. EDV påvirkes i normaltilstand hovedsakelig av den venøse 

tilbakestrømmen via flere forskjellige mekanismer: endringer i blodvolum, sympatisk 

aktivitet, bruk av muskel-venepumpen og respirasjonsbevegelser vil alle kunne påvirke EDV. 

I tillegg drives blod inn i ventrikkelen i i tidlig diastole når ventrikkelen aktivt relakseres, og 

fungerer som en vakumpumpe (24). Plasmavolum og dermed blodvolum normaliseres raskt 

(1-3 dager) etter nedkomst til havhøyde (14), vi regner derfor ikke med at det var store 

endringer i blodvolum fra post til 1 mnd oppfølging hos våre deltakere. Heller ikke bruk av 

muskel-venepumpen eller respirasjonsmønster regner vi med forandrer seg nevneverdig under 

våre undersøkelser. I det følgende vil vi derfor diskutere hjertets aktive relaksasjonsevne, 

mens sympatisk påvirkning av hjertet vil bli diskutert mer inngående i avsnittet om SV og EF.  

  

EDV er volumet i venstre ventrikkel ved avsluttet diastole. I normalsituasjonen er fylningen i 

venstre ventrikkel tofaset: i første fase strømmer blodet fra lungekretsløpet via venstre atrium 

til ventrikkelen, i siste fase kontraherer atriene og pumper blod inn i ventrikkelen. I den første 

fasen påvirkes ventrikkelens diastoliske funksjon av to faktorer: grad av aktiv relaksasjon i 

ventrikkelen, som er en aktiv energikrevende prosess, og grad av passiv fylning, som 

bestemmes av ventrikkelens compliance (ventrikkelens stivhet). Normalt står 

atriekontraksjonen kun for ca 20 % av blodvolumet som kommer til ventrikkelen i løpet av 

diastolen (25).  

Under Operation Everest III (12), ble ventriklenes fylning undersøkt med ultralyd i en 

simulert oppstigning til 8848 m.o.h. i trykkammer med hypobar hypoksi. Det ble funnet et 

endret fylningsmønster ved simulert høyde 8000 m.o.h, med et forholdsvis større bidrag av 

atriekontraksjon og redusert tidlig fylning. Etter nedstigning til havnivå var det ingen 

signifikante forandringer sammenlignet med verdier før oppstigning. Forfatterne foreslo at 

forandringen i LVEDV kunne komme som følge av enten tachycardi med redusert tid til 

diastole, som resulterte i at atriekontraksjonen kom før den tidlige fasen var over, og/eller en 

hemming av venstre ventrikkel relaksasjon som følge av hypoksi. Gibbs (26) viser til 

dyrestudier som antyder at hypoksi kan hemme både venstre ventrikkel relaksasjon og den 
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tidlige fylningen via forandringer i intracellulær calcium-omsetning. Holloway et. al. (22) fant 

i sin studie et redusert ATP/PCr-ratio målt med ³¹P MR spektroskopi rett etter hjemkomst hos 

trekkere til Everest BC (5300 m.o.h.), samt en redusert diastolisk funksjon. Mekanismene for 

dette er ukjent. Forfatterne spekulerer i om tap av mitokondriell masse i hjertemuskelcellene i 

høyden kan føre til redusert produksjon av PCr etter hjemkomst, med påfølgende mindre 

energi tilgjengelig for Ca²+  reopptak til sarkoplasmatisk reticulum, som vil kunne gi en 

diastolisk dysfunksjon. Holloway et. al. (27) viste senere med samme metodikk en signifikant 

reduksjon i PCr/ATP-ratio hos forsøkspersoner utsatt for 20 timers hypobar hypoksi. 

Implikasjonene av disse funnene er foreløpig usikre. Under normalfysiologiske 

omstendigheter er så godt som all energifrigjøring i hjertemuskulatur aerob, PCr-ATP 

fungerer som en oppladbar buffer som tilbyr rask energifrigjøring til kortvarige økninger i 

energikrav (28). Man kan imidlertid tenke seg at endringer i metabolisme vil tvinge seg fram i 

en situasjon med vedvarende hypoksi. Stabilisering og aktivering av hypoksisk induserbar 

faktor (HIF) er vist å være en sentral igangsetter av cellulære kaskadereaksjoner som fører til 

forskyvning mot økt anaerob energifrigjøring (27).  

 

En annen framsatt hypotese er at høyre ventrikkel hypertrofi, som følge av pulmonal 

hypertensjon, vil gi endret interventrikulær timing av diastole og systole. Vi har ikke MR-data 

som kan si oss om det foreligger en høyre ventrikkel hypertrofi i vår studie, men den 

høyresidige aksedreiningen som går fram av EKG’ene tyder på dette. Gibbs i Roach et. al. 

(26) trekker paralleller mellom personer som har oppholdt seg i høyde og pasienter med 

pulmonal hypertensjon. Hos sistnevnte gruppe ser man at tidlig diastole i venstre ventrikkel 

skjer samtidig med avslutningen av systolen i høyre ventrikkel, slik at den tidlige diastoliske 

fylningen i venstre ventrikkel blir hemmet. Dette skjer imidlertid ved systemisk pulmonalt 

arterietrykk >60 mm Hg (ibid.); vesentlig høyere enn den mildere formen man vanligvis ser 

ved høydeeksponering (11). 

 

Myokardmasse 
Volumet av myokard i venstre ventrikkel er signifikant redusert; gjennomsnittlig reduksjon er 

11 % fra pre til post undersøkelsene. Dette samsvarer med funn gjort i tidligere undersøkelser 

(19, 22), og bekrefter hypotesen vår. Volumet stiger signifikant fra post til 1 mnd oppfølging, 

men har ikke nådd pre-verdiene (gjennomsnittlig 161 ml pre, 154 ml post). Den eneste 

undersøkelsen som er gjort på normalisering av myokardatrofi finner en normalisering av 

myokard etter 6 mnd, men denne studien hadde ingen 1 mnd kontroll (22 ). 
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Forfatterne av nevnte studie (22) foreslår at atrofien av myokardmasse kan være analog til 

atrofien av skjelettmuskulatur, men finner i sitt materiale ingen signifikant endring i lean 

mass. I våre funn er atrofien av hjertemuskulatur mer uttalt enn skjelettmuskelatrofien. 

Gjennomsnittlig reduksjon i total skjelettmuskelmasse var på 3,8 %, den største reduksjonen i 

gjennomsnittlig muskelmasse var i armer (8,8 % reduksjon) - mens myokardatrofien var på 11  

%.   

 

I biopsier av skjelettmuskulatur fra forsøkspersoner utsatt for simulert høyde har man ikke sett 

en reduksjon i myocytt-tetthet, men en signifikant reduksjon i muskel fiber volum (2). Dette 

er av naturlige årsaker ikke gjort av hjertemuskulatur. Man må derfor anta at også 

myokardatrofi kommer som et resultat av atrofi av hver enkelt hjertemuskelcelle, og ikke som 

en følge av en reduksjon i antall celler. Mekanismene for denne atrofien er for en stor del 

ukjent, en foreslått mekanisme er hypoksisk hemming av proteinsyntese (5). Det er også 

foreslått at dette er en hensiktsmessig tilpasning til høyden; siden muskelvevet atrofierer, 

mens kapillærtettheten er uendret, vil hver enkelt fiber få forholdsvis økt blodtilførsel, og 

diffusjonsavstanden blir kortere. 

 

Siden skjelettmuskelceller er forankret via sener til ben i begge ender, er det vanskelig å tenke 

seg at fiberlengdereduksjon inntreffer etter opphold i høyde. Myokardceller er derimot ikke 

forankret i ben. Hvis atrofien i myokardcellene også utgjøres av en forkortning av cellene, kan 

man tenke seg at en symmetrisk forkortning av myokardceller i venstre ventrikkel vil kunne 

føre til en totalt sett mindre ventrikkelkavitet, som vil gi et mindre EDV (og dermed mindre 

SV). Det som taler mot denne hypotesen er 1) det reduserte LV SV inntreffer relativt tidlig 

etter høydeeksponering (etter noen dager (11)), tidligere enn man vil anta hvis det var atrofien 

som utgjorde hovedårsaken til reduksjonen i LV SV, og 2) at myocardmassen er signifikant 

økt fra post til 1 mnd oppfølging, uten at LV EDV eller LV SV viser lignende stigning.  

 

En annen mulig mekanisme for hvorfor venstre ventrikkelmasse reduseres er at det skjer som 

en følge av at belastningen på hjertet av ukjente mekanismer reduseres ved at maksimal 

hjertefrekvens reduseres (”redusert styrketrening av hjertet”). I operation Everest ble det 

funnet en maksimal hjertefrekvens på 118 ved simulert høyde 8848 m.o.h. (29). Lundby og 

van Hall (30) fant signifikant redusert hjertefrekvens fra 186 ved havhøyde, til henholdsvis 

155, 158 og 155 ved 1 ukes, 4 ukers og 6 ukers akklimtisering til 5400 m.o.h. De målte også 

hjertefrekvensen til to av deltakerne på 8750 m.o.h. under bestigning av Mt. Everest, som 

hadde maksimal hjertefrekvens på 142 og 144 uten kunstig oksygen. Sammenholder man 
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dette med forskning gjort på høy-intensitetstrening, der man i rottehjerter finner signifikant 

høyere hypertrofi av hjertet etter høy-intensitetstrening enn etter trening med moderat 

intensitet (31), kan man tenke seg at hjertet tilpasser seg de reduserte arbeidskravene ved å 

atrofiere.         

 

Slagvolum (SV) og ejeksjonsfraksjon (EF) 
SV venstre ventrikkel er signifikant redusert, gjennomsnittlig reduksjon fra pre til post er 

17,2%. Ved 1 mnd oppfølging er det ingen tendens til normalisering, verdiene er uendret 

sammneliknet med verdiene i post-undersøkelsen. Også Holloway et. al. (22) finner et 

signifikant nedsatt SV post (12 % reduksjon), men ved 6 mnd er det normalisert. SV høyre 

ventrikkel i vårt materiale er ikke signifikant endret på noe tidspunkt; det viser en trend til 

nedgang fra pre til post, og er uendret fra post til 1 mnd etter.  

 

Slagvolum påvirkes i hovedsak av to faktorer; EDV og sympatisk påvirkning på 

ventrikkelkontraksjonen (som vil endre kontraktilitet og dermed ESV). Ut fra Frank-Starling 

prinsippet vil det reduserte LVEDV (preload) vi finner føre til redusert kontraksjonskraft i 

hjertemuskelcellene; cellene i myokard utøver større kraft desto høyere preload og dermed 

strekk av hjertemuskelcellene innenfor det normalfysiologiske området (25).  

 

Økt sympatikuspåvirkning øker kraften av ventrikkelkontraksjonen, reduserer ESV og øker 

dermed SV. Undersøkelser av sympatikus’ aktivitet under opphold i høyde kan gjøres ved å 

måle katekolaminer i plasma eller urin. Slike målinger kompliseres av at plasma- og urinnivå 

av katekolaminer er et sluttresultat av sekresjon, spill-over, reopptak og ekskresjon (32). 

Kanskje av den grunn har det vært sprikende funn i tidligere forskning; både økning og 

reduksjon i noradrenalin er rapportert i tidlig akklimatiseringsfase til høyde (32, 33). I et 

review tolker Hainsworth et. al. (32) det slik at i den første fasen av høydeeksponering stiger 

adrenalin mest, men det kan være en initial reduksjon i sympatisk aktivitet (33, 63). Ved 

vedvarende høydeeksponering dominerer økningen av noradrenalin. Ved langvarig opphold i 

høyde er det rapportert om henholdsvis fire ganger og to ganger så høyt nivå av plasma 

noradrenalin og adrenalin etter 9 ukers opphold i 5260 meters høyde sammenlignet med 

nivåer ved havhøyde (34). 

  

Vi har ingen mål på sympatikusaktivitet; hjertefrekvens, som kunne si noe om 

sympatikustonus, ble ikke signifikant endret på noe tidspunkt. Dette funnet er usikkert, da det 
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ikke ble kontrollert for konfunderende faktorer som koffein- eller nikotininntak, måletid på 

døgnet, aktivitetsnivå forut for undersøkelsene etc. 

   

Siden maksimal hjertefrekvens reduseres med økende høyde til tross for økte 

katekolaminnivåer, er det postulert at β-adrenerge reseptorer i hjertet nedreguleres (32). Det 

er funnet redusert tetthet av β-adrenerge reseptorer i både venstre og høyre ventrikkel hos 

rotter utsatt for hypobar hypoksi (32). Hos mennesker er det kun indirekte antydet; Richalet 

et. al (35) fant en signifikant økning i dosen isoprenalin (adrenerg agonist) som trengtes for å 

øke hjertefrekvens med 25 slag/min med økende høyde (opp til 4800 m.o.h.). 

Det har blitt foreslått at en eventuell nedregulering av β-adrenerge reseptorer kan gi nedsatt 

sympatikusvirkning når katekolaminnivåene blir normalisert etter nedkomst til lavere høyde, 

med redusert kontraktilitet i hjertet som følge (19). Vi ser i vårt materiale ingen tegn til endret 

kontraktilitet. EF venstre ventrikkel er ikke signifikant endret på noe tidspunkt. Siden ESV er 

uendret sammenlignet med pre-verdiene, tyder dette på at reduksjonen i SV i vårt materiale er 

en avspeiling av det reduserte EDV, og ikke som et resultat av redusert kontraktilitet.  

 

En redusert sympatikustonus vil også kunne påvirke venøs tilbakestrøm ved at venene 

dilateres, som vil gi både lavere lokalt venetrykk, og samlet øke den totale venøse kapasiteten 

slik at den venøse tilbakestrømmen og dermed EDV reduseres. Vi ville da forventet å finne et 

redusert EDV også på høyre side; det er imidlertid uendret. 

 

Boushel et. al. (36) viste senere at parasympatisk blokade økte hjertefrekvensen signifikant 

både i hvile og aktivitet hos friske forsøkspersoner etter 9 ukers opphold på 5260 m.o.h, og 

foreslår at det er en økt parasympatisk tonus som er hovedmekanismen bak den reduserte 

hjertefrekvensen i høyden. De fant imidlertid ingen signifikante forandringer i cardiac output.  

 

Vi har ikke funnet noen studier som omhandler normalisering av de autonome forandringene 

nevnt overfor etter hjemkomst til havnivå, og på bakgrunn av vårt materiale kan vi ikke si noe 

konklusivt om hvorvidt autonom dysfunksjon kan forklare det reduserte LVEDV og LV SV vi 

finner ved post og 1 mnd oppfølging. 

 

Det er ingen signifikante endringer i høyre ventrikkel på noe tidspunkt. Overflate høyre 

atrium er signifikant men svakt økt ved 1 mnd kontroll. EF høyre ventrikkel var svakt men 

ikke-signifikant redusert ved post og 1 mnd undersøkelser, RVEDV var uendret på alle 

tidspunkt,  RVESV er ikke-signifikant økt. Dette indikerer at den økte overflaten kan skyldes 
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økt afterload som følge av mild pulmonal hypertensjon. Det er ingen signifikante endringer i 

høyre ventrikkel ved 1 mnd kontroll.  

 

Hjertets dynamikk/oppsummering 
Samlet tegner det seg et bilde av at hjertet får en diastolisk dysfunksjon som følge av 

oppholdet i ekstrem høyde, som vedvarer 1 mnd etter hjemkomst. Myokardmasse reduseres 

etter opphold i høyde, men er på vei mot før-verdiene 1 mnd etter hjemkomst. LVEDV og SV 

venstre ventrikkel viser ingen tegn til en slik normalisering ved 1 mnd kontroll. 

Siden vi ikke har resultater fra ekko cor, som ville kunne sagt oss mer om hjertets dynamiske 

funksjon, blir årsakene til den antydede diastoliske dysfunksjonen spekulasjoner. Hypoteser er 

en dårligere diastolisk funksjon enten som følge av endret venøs tilbakestrøm, eller redusert 

tidlig fylning på grunn av en mindre relaksert ventrikkel.  

Årsakene til myokardatrofien er ukjent, men mulige forklaringsmodeller kan være: 

1) hypoksi-relatert suppresjon av muskelproteinsyntese eventuelt i kombinasjon med negativ 

energi balanse som tapper kroppens energilagre – dette vil som nevnt kunne være en 

hensiktsmessig tilpasning til hypoksi, 2) en følge av redusert styrketrening på hjertet pga 

redusert hjertefrekvens.   
 

Kroppsvekt og -sammensetning 

Lean mass og kroppsmasse 

Det finnes få studier som har gjort målinger av kroppssammensetning før og etter et lengre 

opphold i høyde (37). Holloway et. al. (22) fant et signifikant vekttap på 2 kg etter en 17 

dagers trekkingtur til Everest BC, men ingen signifikante endringer i lean mass, vanninnhold 

eller kroppsfett.  

 

At kroppsvekten reduseres har blitt vist i en rekke studier både i naturlig høyde, og 

trykkammer (38). Studier har vist vekttap fra 3-3,5 % i løpet av 8 dager på 4300 m.o.h, 5,4 % 

i løpet av 12 dager på 4300 m.o.h, og 5 % i løpet av 5 ukers opphold mellom 4000-7000 

m.o.h (38). Boyer og Blume (39) fant at vestlige personer (caucasians) gikk ned i vekt i 

proporsjon til deres initielle kroppsfettprosent ved opphold i moderat høyde, men signifikant 

atrofi av skjelettmuskelprotein skjer uavhengig av kroppsammensetning ved opphold i 

ekstrem høyde. 
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Våre resultater (5,4 % gjennomsnittlig reduksjon av kroppsvekt) er konsistente med disse 

data. Vi ville kanskje forventet en noe mer markant reduksjon i kroppsvekt. En sannsynlig 

årsak til dette er at forsøkspersonene rakk å gjenvinne en del av den tapte kroppsvekten før 

vår post-måling. Våre data viser dessuten at vekttapet på 4,3 kg utgjøres av et tap av lean 

mass på 2,2 kg (51 % av total reduksjon i kroppsvekt), og reduksjon i  fett (49 % av total 

reduksjon).  

En mulig feilkilde ved våre undersøkelser kan være at lean mass målt med DEXA også 

inkluderer vann, og endringer i hydreringsstatus vil kunne gi endringer i lean mass (20). 

Imidlertid viser studier at vannivåene ved opphold i høyde for en stor del opprettholdes via 

økt væskeinntak og/eller endret væskemetabolisme (40), Mizuno et. al. (5) fant uendret 

vanninnhold i biopsier fra skjelettmuskulatur hos studiedeltakerne før og etter at de hadde 

oppholdt seg på eller over 5250 m.o.h. i 75 dager.  

 

Fettprosent: 

Den gjennomsnittlige fettprosent før avreise for våre deltakere var 23,2 %. Man kunne 

kanskje anta at ekspedisjonsdeltakerne hadde en lavere fettprosent. Penteado et. al. (41) fant 

for eksempel en gjennomsnittlig fettprosent på 10,97 % hos 31 brasilianske 

konkurransesyklister utenfor sesong målt med DEXA, mot 23,2 % hos kontrollgruppen, som 

var ikke-aktive i samme alder (20-30 år). Garrido et. al. (42) undersøkte 25 av de beste 

sherpaene i Himalaya, og fant en gjennomsnittlig fettprosent på 11,9 % beregnet ut fra 

hudfoldmålinger.  

 

Man kan tenke seg flere mekanismer som forklarer denne forskjellen. Det er for det første en 

vanlig forberedelse til ekspedisjoner å ”spise seg opp” før ekspedisjon, som forebygging mot 

den forventede vektnedgangen (ved hjemkomst var fettprosenten sunket til 21,6 %). Videre er 

den gjennomsnittlige alderen i vår gruppe langt høyere enn i undersøkelser som er gjort av 

elite-utøvere, med en gjennomsnittsalder på 44 år, yngste deltaker 39 år, eldste 57 år, noe som 

kan være med på å forklare en høyere fettmengde.  

Undersøkelser av to sherpa’er som per mai 2010 hadde rekordene for henholdsvis raskeste 

bestigning av Mt. Everest fra basecamp (5400 m.o.h.) til toppen (8848 m.o.h.) (10 timer, 56 



  

Side 27 av 42 

minutter, 46 sekunder), og flest bestigninger av Mt. Everest (20 ganger per mai -10), viser 

dessuten arbeidskravene på høye fjell ikke nødvendigvis betinger atletiske proporsjoner. Disse 

hadde en fettprosent beregnet ut fra hudfoldmålinger på henholdsvis 27 og 28,2 % målt etter 6 

måneders opphold på 1325 m.o.h. (43).  

 

Hvorfor reduseres kroppsmasse? 

Det har blitt diskutert mye i tidligere forskning mekanismene for reduksjon i kroppsmasse 

etter opphold i høyden. Hamad og Travis presenterer seks hypoteser i sitt review (40): 

1) en følge av redusert apetitt, 2) endokrine forandringer med endret homeostase, 3) ubalanse 

i energi inntak og energibruk som følge av økt basal metabolsk rate og høye aktivitetsnivå pga 

intensiv fysisk aktivitet, 4) redusert absorbsjon av næringsstoffer i GI-traktus, 5) forandringer 

i kroppssammensetning, både tap av fett og muskelmasse og 6) reduksjon i kroppsvann som 

følge av økt ventilasjon, redusert vanninntak eller forandret metabolisme. Det er utenfor 

oppgavens hovedproblemstilling å gå detaljert inn på disse mekanismene, men noen studier 

vil nevnes.  

 

Mizuno et. al. (5) sammenlignet aktive og lite aktive forsøkspersoner; de lite aktive gikk kun 

små gåturer og oppholdt seg på 5250 m.o.h, mens de aktive klatret opp til 7500 m.o.h, bar 

tungt, og tilbragte ca 1/3 av tiden over 5250 m.o.h. Etter 75 dagers opphold ved 5250 m.o.h 

eller høyere ble det funnet gjennomsnittlig 15 % atrofi av m. quadriceps femoris og m. biceps 

brachii, men ingen forskjell mellom gruppene.  Kayser et. al. (44) undersøkte absorpsjon av 

proteiner og energiinntak hos friske forsøkspersoner på 5000 m.o.h, og fant normal 

proteinabsorpsjon og en absorpsjon av totalt energiintak på 96 %. De konkluderer med at opp 

til 5000 m.o.h. spiller ikke malabsorpsjon en signifikant rolle i totalt vekttap. Andre studier 

har vist et redusert karbohydratopptak i høyder over dette (45), men dokumentasjonen på at 

dette er hovedårsaken til vekttapet er ikke sterk (40).  

 

Det er også vist i trykkammer-eksperiment, der en kan kontrollere for konfunderende faktorer 

som tilgang på matvarer, fysisk aktivitet, kulde, stress og utmattethet, at kroppsvekten 

reduseres signifikant. Rose et. al (38) fant at forsøkspersonene i operation Everest II tok av 
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gjennomsnittlig 7,4± 2,2 kg, Westerterp-Plantenga et. al. (46) fant en gjennomsnittlig 

kroppsmassereduksjon på 5 ± 2 kg under Operation Everest III.   

  

Kroppsvekt synes derfor å reduseres under opphold i både naturlig og simulert høyde, uten at 

det er påvist signifikant malabsorpsjon, effekt av å være intens fysisk aktiv sammenlignet med 

kun lett aktiv, eller vesentlige endringer i vanninnhold. 

 

Oppsummert er vekttapet sannsynligvis et resultat av en kombinasjon av redusert energiinntak 

som følge av redusert appetitt, og en økt metabolisme (BMR). Forandringene i kroppsvekten 

forårsakes av hypoksi-relatert suppresjon av muskelproteinsyntese, i startfasen kombinert med 

negativ energi balanse som tapper kroppens energilagre, initialt fettlagrene og senere 

proteinlagrene (40).   

 

EKG 

Frekvens og rytme 

EKG resultater er vist i tabell 5 for pre, post og 1 mnd oppfølging etter ekspedisjon. 

Hjertefrekvens (HR) var redusert hos 6 av 7 deltakere ved måling rett etter hjemkomst. Ved 1 

mnd oppfølging var resultatene spredte, men tenderte til økning. Mange faktorer kan spille inn 

og gjøre måling av HR til et noe usikkert parameterer. Det må tas i betraktning både stress, 

andre stimuli som nikotin og koffein og at undersøkelsene ble gjort på ulike tider av dagen. 1 

deltaker viser økte PQ-tider over 0,22s ved alle målinger som tolkes til 1 grads AV-blokk. 1 

annen deltaker viser økt QRS varighet (>0,12s) ved post undersøkelse, men ingen R’S’ 

konfigurasjon. Resten av deltakerne viser alle normal rytme ved pre, post og 1 mnd 

oppfølging. Vi ser R’S’ konfigurasjoner hos 3 av deltakerne, men ingen QRS-varigheter over 

0,12s. Dermed ingen holdepunkter for grenblokk.  

 

Akse 

Aksedreining av QRS-komplekset mot høyre er sammen med høyre ventrikkel overbelastning 

og hypertrofi påvist ved tidligere fysiologiske studier i høyden (47, 48). Under Operation 

Everest II fant man hos 8 deltakere signifikant aksedreining mot høyre fra gjennomsnittlig 55° 
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ved havnivå til 107° ved barometrisk trykk tilsvarende 8848 m.o.h. (49). Når lungene blir 

eksponert for hypoksi vil lungekretsløpet reagere med vasokonstriksjon og medfølgende økt 

trykk. Økt trykk vil forplante seg bakover, noe som resulterer i dilatasjon og hypertrofi av 

høyre ventrikkel og atrie (12). Vi finner hos 6 av 7 av våre deltakere en aksedreining mot 

høyre, alle innenfor normalakse. Om det også hadde vært gjort EKG målinger underveis kan 

det spekuleres i om aksedreiningen ville vært mer uttalt. Ved å sammenligne aksen før avreise 

med 1 mnd etter hjemkomst ser vi en tendens ved at aksen hos 5 av 7 deltakere fortsatt er 

høyredreid. En vedvarende høyredreid akse tyder på at normalisering av høyre ventrikkel og 

atrie 1 mnd etter hjemkomst ennå ikke har funnet sted. Dette kan igjen tyde på vedvarende 

hypertrofiske forhold i myokardet på høyresiden. Groves et al. (50) påviste vedvarende høyre 

aksedreining hos 32 av 202 indiske soldater (20,7 %) 1 mnd etter hjemkomst fra et lengre 

opphold i høyden (23 mnd over 3600 m.o.h.). Etter 6 mnd hadde aksen gått tilbake til 

normalen. 

 

Hypertrofi 

Sokolow Lyon og Cornell produkt brukes for påvisning av hypertrofi. Grensen for hypertrofi 

går ved henholdsvis >37 mm og >2440 mm x ms i de to formlene. Våre resultater (tabell 5) er 

meget sprikende og tallene for Sokolow Lyon og Cornell produkt stemmer til en viss grad 

ikke med hverandre. Det viktige for vår studie og i tråd med den påviste myokardatrofien på 

11 % er imidlertid at verdiene ikke beveger seg utenfor normalområdet. To av deltakerne 

viser tegn på hypertrofi ved Sokolow Lyon score. Den ene endres fra 37 mm (pre) til 45 mm 

(post) og 44 mm (1 mnd), mens den andre endres fra fra 40 mm (pre) til 34 mm (post) og 38 

mm (1 mnd). Cornell-produktet for de samme deltakerne er imidlertid godt innenfor 

normalen. Vi finner T inversjoner i de høyre prekordiale avledninger hos noen av deltakerne, 

dog uten store forskjeller fra pre til post resultater. Ingen klar tendens her. Utvikling av slike 

T inversjoner indikerer tegn på høyre ventrikkel hypertrofi og overbelastning i de høyre 

hjertekamre som en konsekvens av pulmonal hypertensjon.  

Ved reduksjon i kroppsvekt vil hjertets stilling og leie i mediastinum kunne endres. Man må 

derfor spørre seg hvorvidt dette kan påvirke EKG resultatene våre da vi fant gjennomsnittlig 

total vektreduksjon på 4,3 kg (5,4 %). 
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Ischemi og infarkt 

Med unntak av pre-EKG hos en av deltakerne finner vi  ingen ST elevasjon eller depresjon 

hos våre deltakere verken ved pre, post eller 1 mnd oppfølging. Ikke på noen av målingene 

fant vi patologiske Q-takker. På tross av ekstrem hypoksisk belastning i høyden er det sjeldent 

rapportert om ischemisk skade hos dem med normal hjertefunksjon (14, 29, 48, 49, 51). Flere 

kompensatoriske mekanismer kan forklare dette. Ved akklimatisering vil arterielt O2 øke 

(52). På tross av fallet i SaO2 vil økt EPO-stimulert produksjon av røde blodceller og dermed 

økt hemoglobin konsentrasjon kunne vedlikeholde arterielt 02 opptil 7100 m.o.h. (52). Ved 

hypoksisk belastning vil normale koronararterier dilatere og dermed øke blodstrømmen i 

myokard (53, 54). Misforholdet mellom ventilasjon og perfusjon som man ser ved aktivitet i 

høyden (55) ville under normale omstendigheter ha ført til økt hjertefrekvens for å 

kompensere for redusert SaO2 og arterielt O2. Ved aktivitet i høyden vil derimot perfusjonen 

i myokard prioriteres ved økt parasympatisk aktivitet (55).  Myokardatrofi gjør 

diffusjonsavstanden i myokard kortere og medfører en forholdsvis økt blodtilførsel og kan 

muligens være en slags forsvarsmekanisme mot iskemi, men dette er ikke klarlagt.   

 

Blodprøver 

Blodceller 

Vi fant en økning i Hb under ekspedisjonen fra 14,7-15,6 g/dL (p<0,05) og reduksjon ved 1 

mnd oppfølging til 14,9 g/dL (p<0,05). Økningen er et velkjent resultat av hypoksisk stimulert 

erytrocyttproduksjon. Hematokrit ble endret signifikant i samsvar med Hb hos alle deltakerne.  

Det kan allikevel diskuteres hvorfor vi har funnet en tilsynelatende liten økning i Hb og 

hematokrit. Pugh LG. (56) fant en gjennomsnittlig Hb på 20,5 g/dL hos 40 forsøkspersoner 

etter 6 ukers opphold i høyden. Ved den amerikanske Everest ekspedisjonen i 1981 ble det 

funnet gjennomsnittlige Hb verdier fra 17,8-20,6 g/dL ved opphold i høyder mellom 5350-

6300 m.o.h. (57). Våre deltakere har oppholdt seg fra 17-43 dager over 4500 m.o.h. 4 av 

deltakerne oppholdt seg mer enn 7 dager over 6000 m.o.h. (figur 1 og 2). Post-undersøkelsen 

vår fant sted inntil to uker etter hjemkomst for noen av deltakerne og kan være en forklaring 

på de relativt sett lave Hb verdiene. Man kan spekulere i om verdiene var høyere under 

oppholdet i høyden og ble noe redusert i tidslommen mellom nedstigning og post-

undersøkelsen. Røde blodceller har en halveringstid på 120 dager, men vi kan ikke utelukke at 

det har skjedd en mindre reduksjon allerede 2 uker etter hjemkomst (post). Ved nedstigning 
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fra høyden vil arteriell oksygenmetning normaliseres og sammen med den allerede høye Hb 

verdien vil dette inhibere EPO sekresjonen. Det lavere EPO nivået vil i sin tur føre til redusert 

erytrocyttproduksjon og Hb normaliseres etter ca 6 uker (14). Vi fant også signifikante 

endringer i leukocytter. Under ekspedisjon økte leukocytter (WBC) fra 5,1 til 5,8 (p<0,05) og 

ved 1 mnd oppfølging redusert til 5,6 (p<0,05). Hvorfor WBC økes i ekstrem høyde ved 

hypoksisk belastning er ikke klarlagt, men kan tenkes som en normal respons på fysisk 

aktivitet. Funnet er klinisk uten betydning for vår studie. 

 

Myokardmarkører og CK (kreatinkinase) 

Som markører for hjertet og myokardskade har vi tatt med CK-MB, Troponin T, myoglobin 

og pro-BNP. Ettersom vår hypotese er at hjertemassen reduseres under ekspedisjoner til 

ekstreme høyder vil disse myokardmarkørene kunne gi oss viktig informasjon. CK finner man 

i muskelvev. Enzymet katalyserer en reversibel prosess der ATP defosforyleres og danner PCr 

(fosfokreatin) og ADP. Cytoplasmatisk CK forekommer i 3 ulike isoenzymer; CK-MM (i 

skjelettmuskler og hjerte), CK-MB (mest i hjerte) og CK-BB (mest i hjernen). CK-MB er 

relativt hjertespesifikt og finnes i opptil 15-20 % av total-CK i hjertemuskulatur (Strømme JH 

et al.), men også som små mengder i skjelettmuskler. Man ser økt CK-MB ved myokardskade 

og AMI (Acute Myocardial Infarct), men også ved bl.a. store muskelskader og intens fysisk 

trening. Dávila-Román og medarbeidere (58) påviste hos 14 maratonløpere etter ultramaraton 

i høyden signifikant økt CK-MB. Verdiene sank til normalområde hos noen etter 24 t. 

Tidligere studier er også gjort på nivået av serum biomarkører før og etter trening. Nie et al. 

(59) påviste signifikante økte verdier for Troponin T og CK-MB 2  og 4 timer etter en 21 km 

løpetur hos 12 voksne menn. Hos våre deltakere finner vi derimot signifikant reduksjon av 

CK-MB (p<0,05) fra før avreise (pre) til rett etter hjemkomst (post), men alle verdiene ligger 

innenfor normalområdet. CK-MB har en halveringstid på bare 10 timer i blodet og 

normaliseres etter 2-3 dager. Dette kan være årsaken til at CK-MB i vår studie ikke øker. Våre 

målinger er gjort for seint (inntil 2 uker etter hjemkomst) til å kunne fange opp eventuelle 

store akutte endringer i CK-MB. Normalnivået til CK-MB i serum er <5 µ g/L og våre 

deltakere tenderer alle til en reduksjon innenfor normalområdet. MR funnene vi har gjort viser 

reduksjon i hjertets muskelmasse på 11 % og man kan kanskje tenke seg at mindre myokard 

er ekvivalent med mindre CK-MB innhold, men dette er ikke klarlagt. Total CK viser en 

tydelig tendens og må diskuteres i forhold til CK-MB. Normalverdier ligger mellom 50-400 

U/l. Total CK ble redusert fra 128 (pre) til 56 (post) U/l under ekspedisjonen. Med dexa scan 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DD%25C3%25A1vila-Rom%25C3%25A1n,%2520V%25C3%25ADctor%2520G%26authorID%3D7006860778%26md5%3Dc15730c54432ce98afbcd1006f47bae7&_acct=C000036598&_version=1&_userid=674998&md5=8b6bd3d92f9b103c5ade8c3645ecee90
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fant vi en signifikant gjennomsnittlig reduksjon i median total muskelmasse på 3,8 % (tabell 

3) under ekspedisjonen, noe som følgelig kan ha innvirkning på CK-verdien i blodet. Man kan 

her som ved CK-MB-reduksjonen tenke seg at mindre total CK har sammenheng med mindre 

total muskelmasse. Ved 1 mnd oppfølging økte den totale muskelmassen signifikant tilbake 

mot normalverdi, mens total CK økte med en tydelig tendens til 105 U/l, noe som styrker  

ovennevnte hypotese ytterligere. Det finnes som allerede poengtert en liten mengde CK-MB 

også i skjelettmuskler. En annen mulig årsak/medvirkende årsak til reduksjonen i CK-MB 

(ved siden av myokardatrofi) kan følgelig da være atrofien i skjelettmuskler.   

 

Troponiner er en mer sensitiv og spesifikk markør for myokardskade, selv hos dem med 

muskelsykdom og hos maratonløpere. I likhet med CK-MB finnes Troponin T (TnT) i 

myokardceller og vil frigjøres til blodet ved myokardskade. TnT er uendret (<10 ng/l) hos 6 

av 7 deltakere fra før til etterundersøkelsen, den gjenværende forsøkspersonen hadde en verdi 

i øvre normalområde (10 ng/l). Alle unntatt en ligger dermed innenfor normalområdet (<10 

ng/l) og vi kan derfor ikke påvise noen myokardskade. Ved myokardskade vil TnT være 

høyest etter 1 døgn og normaliseres innen 7 døgn. Altså, som ved CK-MB, kan verdiene ha 

normalisert seg innen vi tok våre prøver.  

 

Myoglobinnivået reduseres under ekspedisjon hos 6 av 7 deltakere. Reduksjonen er ikke 

signifikant, men peker allikevel i retning av en generell tendens hos myokardmarkørene. Vi 

antar at denne tendensen til reduksjon under ekspedisjon (som er innenfor normalområdet) 

kan komme som en følge av den signifikante reduksjonen i myokardvolum (11 %), og at 

mindre muskelceller i hjertet medfølger et lavere nivå av myokardmarkører. Ved 1 mnd 

oppfølging er verken CK-MB, TnT eller myoglobin signifikant endret og viser resultater som 

er vanskelige å si noe om. Myokardvolumet økte signifikant til 95 % av ”pre-massen” og en 

medfølgende økning i myokardmarkørene var å forvente. Årsåker til denne manglende 

normaliseringen kan bl.a. være endret væskebalanse, plasmavolum eller elektrolytter, 

dessuten er kanskje 1 mnd for kort tid. Det vil forventes å se mer signifikante resultater ved 6 

mnd kontroll. 

 

Atrialt natriuretisk peptid (ANP) finnes i myocytter i atriet. Brain natriuretisk peptid (BNP) 

finnes i myocytter både i atrier og ventrikler. ANP og BNP frigjøres ved økt veggstrekk i 
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hjertets vegger, og brukes som diagnostisk kriterie for hjertesvikt. Vi finner en signifikant 

økning i s-ProBNP fra før avreise til rett etter hjemkomst, s-ProBNP øker fra 3 til 6 pmol/L. 

Dette er allikevel innenfor referanseområdet (<10 pmol/L) og kan ikke klassifiseres som en 

generell utvikling av hjertesvikt. En enkelt av deltakerne har allikevel en økning fra 7-17 

pmol/L og oppfyller kriteriet for hjertesvikt. Vi ser at alle verdiene går i en retning som tilsier 

økt frislipp av ProBNP fra hjertets atrier og ventrikler grunnet økt veggstrekk. Dette kan 

tenkes som et resultat av pulmonal hypertensjon og høyresidig hjertesvikt. Vi har dessverre  

ikke nok data til å kunne si noe sikkert om verken størrelsen på høyre ventrikkel/atrie eller 

trykket i lungekretsløpet. EKG viste bare en tendens til høyredreid akse. 

  

Lipider 

HDL-kolesterol betegnes som ”det gode kolesterolet”. Vi har funnet signifikant reduksjon 

under ekspedisjon (1,48 -1,30 mmol/L) og signifikant økning igjen til 1,34 mmol/L ved 1 

mnd oppfølging. Alle verdiene er innenfor normalområdet (0,8-2,1 mmol/L). Både fysisk 

aktivitet og vektreduksjon er bevist å skulle øke s-HDL kolesterol. En ekspedisjon til ekstrem 

høyde må sies å inneholde begge disse faktorer. Intenst fysisk slit, kombinert med en 

signifikant reduksjon på 5,4 % i total kroppsvekt hos våre deltakere skulle da forventelig ha 

økt HDL-kolesterol nivået i serum. Da vi stikk i strid med dette har sett en reduksjon antar vi 

at hypoksien kan være et utslagsgivende element. Smith JD (60) fant reduserte HDL-

kolesterol og total kolesterol-verdier hos 10 klatrere på en 9 dagers ekspedisjon til 5300 

m.o.h. og foreslo at endringer i adipokiner, IL-6 og insulin kunne være relatert til endringer i 

plasmalipider. Vi fant hos våre deltakere ikke på noe tidspunkt signifikante endringer i total 

kolesterol, men en tendens til reduksjon under ekspedisjon og lett økning igjen ved 1 mnd 

oppfølging. 
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5. Konklusjon 

Som fremlagt i hypotesen fant vi signifikante endringer i hjertets muskelmasse. Ved hjelp av 

MR fant vi en gjennomsnittlig reduksjon i myokardvolum på 11,2 % under oppholdet  i 

høyden. Sammenlignet med reduksjonen i total muskelmasse på 3,8 % som vi påviste med 

DEXA scan er myokardatrofien forholdsvis mye større. Ved EKG ser vi en tendens til høyre 

aksedreining, men på grunn av manglende verdier for høyre ventrikkelvolum kan vi ikke 

konkludere i hvorvidt det er forskjeller i atrofien på høyre og venstre side. Vi har spekulert i 

om myokardatrofien kan være en slags forsvarsmekanisme mot hypoksien. I ekstrem høyde er 

maksimal hjertefrekvens (HR) av ukjente årsaker påvist å være lavere enn ved havnivå (29, 

30),  noe som kan resultere i en ”redusert styrketrening” av hjertet. I stedet for å øke HR vil 

perfusjonen i myokard prioriteres ved økt parasympatisk aktivitet og dilatasjon av 

koronararterier (53, 54). Ved en hypoksisk hemmet proteinsyntese vil myocyttene bli mindre, 

noe som gir en forholdsvis økt blodtilførsel og mindre diffusjonsavstand (5). Dette er alle 

mekanismer som vil kunne fungere protektivt mot ekstrem hypobar hypoksi og iskemisk 

belastning på hjertet.  

 

Ved våre funn har vi også påvist tegn til en redusert diastolisk funksjon under oppholdet i 

høyden, som vedvarer og ytterligere reduseres 1 mnd etter hjemkomst. Vi fant signifikante 

reduksjoner i endediastolisk volum i venstre ventrikkel (LVEDV), men ikke i høyre. Vi har 

sjekket i litteraturen og spekulert i hvorvidt det reduserte EDV kan være en følge av enten 

tachycardi med redusert tid til diastole, som resulterer i at atriekontraksjonen kommer før den 

tidlige fasen er over, og/eller en hemming av den aktive og energikrevende relaksasjonen i 

venstre ventrikkel som følge av hypoksi (12, 26). En annen mulig forklaring kan være 

reduksjon i ATP/PCr ratio og nedsatt produksjon av energibufferen PCr (fosfokreatin) etter 

hjemkomst (22, 27). Disse mekanismene er ikke klarlagte, men kan tenkes å føre til diastolisk 

dysfunksjon. Slagvolumet i venstre ventrikkel (LV SV) ble signifikant redusert under 

ekspedisjonen, og var fortsatt uendret 1 mnd etter hjemkomst. Mye tyder på at reduksjonen i 

LV SV i vårt materiale er en avspeiling av det reduserte LVEDV og ikke som et resultat av 

redusert kontraktilitet. Dette underbygges ved at LV SV fortsatt er uendret 1 mnd etter 

hjemkomst på tross av at myokardvolumet har økt signifikant mot normalnivået igjen. 

 

Myokardskademarkørene var ved alle målinger innenfor normalområdet. Våre post-målinger 

ble gjort inntil to uker etter hjemkomst og kunne derfor vanskelig registrere om det forekom 
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noen akutte endringer i høyden. Det vi imidlertid fant var en tendens til reduksjon i CK-MB 

og myoglobin, men med signifikans bare på CK-MB. Dette sett i sammenheng med CK 

verdier som fulgte reduksjon og økning i skjelettmuskulatur kan tyde på at mindre 

myokardmasse fører til mindre av de nevnte myokardmarkører i blodet, men det knytter seg 

stor usikkerhet til dette funnet. 
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Vedlegg 1: Litteratursøk 
 

Det ble søkt i Pubmed medio september 2010 med utvalgte søkekombinasjoner (se under). 

Søkesvarene ble gjennomgått, og dyrestudier, artikler innen introduksjon til høydefysiologi, 

høydetrening og annen irrelevant forskning ble utelukket. 

 

1. (myocardium OR heart muscle) AND (atrophy OR volume loss OR mass reduction) AND 

altitude. Ingen aktuelle studier ble identifisert blant de 10 treffene. 

2. (left ventricle mass OR left ventricle structure OR myocardial mass OR myocardial 

atrophy) AND altitude 

Dette søket ga 38 resultater. Etter at dyrestudier og andre uaktuelle studier var eksludert, sto 

vi igjen med èn studie. Studien, Changes in structure and function of the left ventricle  after 

acclimatization to high altitude (Scognamiglio et. al. 1991) viste seg utforske nettopp det vår 

problemsstilling handler om. Det er gjort echo cor både før, underveis og etter, på en 

ekspedisjon til Nun (7135 m.o.h). 

 

3. (heart or myocard or ventricle) AND (anatomy or physiology or structure) AND 

echocardiography AND altitude 

Søket ga 65 studier, flere av de var de samme som i tidligere søk. Her ble ytterligere tre 

studier identifisert. Disse ligger i grensefeltet for vårt tema, men tar ikke for seg det samme. I 

tillegg ble tre kinesiske studier av Deng et al. funnet, som pga språket (kinesisk) dessverre 

ikke lot seg inkluderes.  

Oxygen transport and cardiovascular function at extreme altitude: lessons from Operation 

Everest II (Sutton et. al. 1992), høydeoppholdet er simulert i trykkammer. 

Operation Everest III (Comex '97): modifications of cardiac function secondary to altitude-

induced hypoxia. An echocardiographic and Doppler study (Boussugues et. al. 2000). 

Echocardiographic assessment of left ventricular function and wall motion at high altitude in 

normal subjects (Hirata et. al. 1991).  

 

4. (heart or myocard or ventricle) AND (anatomy or physiology or structure) (atrophy OR 

volume loss OR mass reduction) AND altitude 

Resulterte ikke i noen studier som omhandler problemstillingen. 
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Ved gjennomgang av litteraturlistene i studiene over ble ytterligere noen studier identifisert.  

Mechanism of reduced cardiac stroke volum at high altitude (Alexander & Grover, 1983) og 

left ventricular function at high altitude examined by systolic time intervals and m-mode 

echocardiography (Fowles & Hultgren, 1983).   

The changes in heart size in man during partial acclimatization to simulated high altitudes 

Graybiel et. al. 1950 

 

Oppsummert fant vi kun tre studier som har undersøkt endring av LV volum hos personer 

som har oppholdt seg i naturlig høyde eller simulert oppstigning.  
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