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Forord 

 
 
Det har vært meget spennende å jobbe med denne oppgaven og å få være med og se på hvordan 
det virkelig er å jobbe med forskning. Det har vært en lærerik og spennende erfaring som absolutt 
har gitt meg mer interesse for forskningsarbeid. 
 
Jeg ønsker å takke seksjonsleder Morten Eriksen, Trude Aspelin som er tilknyttet Senter for Klinisk 
Forskning UUS og cand. med stipendiat Haakon K. Grøgaard for forklaringene og hjelpen de har 
gitt meg under forsøknene, og ikke minst for at de har tatt godt i mot meg, og alltid fått meg til å føle 
meg svært velkommen på forskningsinstituttet ved Ullevål universitetssykehus. 
 
Jeg ønsker å rette en spesiell takk til Prof. Dr. med Arnfinn Ilebekk, min veileder som har hatt tid og 
tålmodighet til å hjelpe meg gjennom denne oppgaven. Han har gitt meg en trygghet om at jeg kan 
spørre om alt jeg lurer på underveis, noe som har vært en utrolig støtte med tanke på at jeg startet 
denne oppgaven uten å ha noe erfaring med forskning fra tidligere. Jeg kan med sikkerhet si at jeg 
ikke ville ha klart å komme gjennom denne oppgaven med den lærdommen jeg nå har fått uten 
hans veiledning. 
 
Tusen takk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravinea Kirupamurthy
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Hensikt 
 
Hensikten med denne oppgaven er å beskrive modellen som brukes til et 
forskningsprosjektet som går ut på å studere stamcellehoming til hjertet, og hvordan denne 
modellen har blitt endret og utviklet i løpet av høsten 2005.  
 
Hensikten med selve studien er å finne det mest gunstigste tidspunkt for feste av stamceller til 
nekrotisk myokard. Modellen har underveis blitt endret flere ganger og på flere måter og i denne 
oppgaven forklares endringene og hvorfor de er utført, ut fra hvilke gunstige og ugunstige sider de 
har på studien. 

 
Bakgrunn for studien 
 
En har lenge trodd at hjertet var et organ som ikke kunne fornye cellene sine, men som fikk en varig 
irreversibel skade ved for eksempel et infarkt. Ved et infarkt i hjertet vil det etter hvert bli dannet 
arrvev. Dette arrvevet vil ikke ha den samme elastisiteten og kontraktile kraften som et normalt 
myokard. Komplikasjoner etter et infarkt er ventrikkeldilatasjon, trombedannelse, hypertrofi og 
nedsatt ejeksjons fraksjon. Det var dermed en stor oppdagelse da en kom fram til at stamceller 
kunne utvikle seg til cardiomyocytter [1]. Disse eksperimentelle studier viste at stamceller dannet 
nye myocytter i et infarsert hjerte på mus.  Stamceller som var brukt her var ekstraherte 
hematopoetiske celler fra benmarg fra andre mus som ble klonet og injisert i vevet.  
 
En annen mulighet for nyutvikling av cardiomyocytter kunne være at stamceller differensierer etter å 
ha blitt tatt opp fra sirkulasjonen. Det ble i 2002 oppdaget mulig homing av stamceller i 
transplanterte hjerter som støttet denne teorien [2]. Det ble funnet chimerisme, dvs celler fra to eller 
flere individer i et organ, hjertet i dette tilfellet. Menn som hadde fått transplantert kvinnehjerter, 
hadde hjerter med Y-kromosom i noen cellekjerner. Dette ble funnet i 15-20% av cellene. Det er 
ikke nytt at stamceller fra benmargen normalt finnes i blodbanen, dermed var det holdepunker for at 
disse hadde homet til det transplanterte hjertet. Homing er den engelske betydningen av opptak av 
stamceller i et organ.  
 
Det at stamceller muligens kunne bli en behandling for pasienter med hjerteinfarkt vakte så stor 
oppsikt at det raskt ble utprøvd på pasienter, blant annet i Düsseldorf og i Frankfurt i Tyskland [3;4]. 
Disse to studiene var ikke-randomiserte studier på mennesker med hjerteinfarkt som fikk injisert  
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stamceller intrakoronart. I begge disse studiene ble det vist bedret EF etter behandling med 
stamceller. Piero Anversa, som er sjef for det kardiovaskulære forkningslaboratoriet ved New York 
Medical College, Valhalla, New York, og medforfatter til Orlic`s studier, var skeptisk til de to humane 
studiene. Han mente at det gjenstod minst 10års forskning med forsøk på dyr før en burde har 
prøvd ut stamcelleinjeksjon på mennesker. Det er imidlertid lett å forstå en klinikers tanke bak å 
sette i gang denne behandlingen på mennesker, når en tenker på de plager pasientene ofte har, og 
den ønskede effekten en håper på å oppnå med stamcelleinjeksjon. Det var dermed sikkert en del 
skuffelser da en av Orlic og medarbeidernes studier ble etterprøvd av andre [5], og de tidligere gode 
resultater ikke kunne påvises. Det ble også kjent at chimerism etter hjertetransplantasjoner 
antagelig ikke var så uttalt som en først hadde trodd ut ifra arbeidet til Quaini et al. [2]; andelen 
celler med Y – kromosom i kjernen var heller 0,01% i følge èn studie [6] og 0,09% i følge en annen 
studie [7]. 
 
Når det tidligere ble påvist mitoser i hjertemuskelceller, antok man at cellene da bare gikk over fra å 
være en-kjernede til to-kjernde (diploide). Men antallet diploide celler var konstant på ca. 25% [8], 
og da Beltrami et al. [9] fant ut at antall mitoser var sterkt økt etter et akutt myokardinfarkt, kunne en 
avkrefte at hjertet var et post-mitotisk organ. Det en ikke vet er om det er stamceller som stammer 
fra hjertet selv slik Urbanek et al [10] beskriver, som deler seg, eller om de stammer fra 
sirkulasjonen. Urbanek et al [10] beskriver at de ikke fant noe tegn til at cellene stammet fra andre 
organer enn hjertet. Dette på grunnlag av at de ikke fant markører på stamcellene som tilsa de 
stammet fra for eksempel benmargen. Flere studier har beskrevet cardiale stamceller lokalisert i 
atriene og apex områdene på forskjellige forsøksdyr. Disse cellene er ekstrahert og dyrket og 
senere injisert på dyr med infarkt, og det ble senere påvist at forsøksdyrene fikk bedret 
hjertefunksjon [10-13]. 
 
Cytokiner kan ha mye å si for mobiliseringen av stamceller ved et hjerteinfarkt. Dette har blitt 
undersøkt på pasienter både i Danmark og Polen [14,15]. I disse studiene er det ikke påvist 
senkomplikasjoner som restenoser, noe som forekom i en liknende studie i Korea, som ble stoppet 
[16]. 
 
I Norge er det nylig avsluttet en randomisert studie, ASTAMI, der man har injiserte stamceller fra 
benmarg til 50 pasienter [17]. Studien inkluderte 100 pasienter med infarkter kun i LAD. I denne 
studien fikk 50 av pasientene mononukleære stamceller injisert intrakoronart 4-8 dager etter  
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infarktet. Det ble ikke oppdaget noen signifikant økt EF i denne studien mellom behandlings – 
gruppen og kontroll – gruppen. 
 
Det er flere punker som fortsatt er uklare i forhold til stamcellebehandling etter et hjerteinfarkt. Det 
kan tenkes at det er bedre å bruke én type stamceller framfor en annen. En annen mulighet for 
manglende økningen i EF kan komme av at tidspunktet for injeksjonen ikke har vært optimal. 
Mengden stamceller som har blitt brukt kan også ha hatt mye å si. 
 
Flere av de overnevnte studiene baserer forsøkene på å måle eventuelt økt EF. Forskjellen fra de 
nevnte studiene og den studien som denne oppgaven beskriver modellen til, er at det her blir 
forsøkt å finne det gunstige tidspunkt for når flest stamceller fester seg. Det er en forutsetning for at 
stamcelleinjeksjonene skal ha en gunstig effekt på hjerteinfarkt pasienter både at stamceller fester 
seg og differensierer til cardiomyocytter. 
 
I og med at tidligere forsøk indikerer på at stamcellene fester seg til ischemisk myokard etter 
intravaskulær tilførsel [2,6,7] kan det være interessant å finne det gunstigste tidspunktet for feste, 
hvilke mekanismer som aktiveres og har betydning. Ved å finne det tidspunktet når flest stamceller 
fester seg vil en kunne få maksimal nytte av injeksjonen og samtidig anta at flest mulig stamceller vil 
kunne differensiere til cardiomyocytter [1]. Men en tanke er da om en ikke bør skille mellom når flest 
stamceller fester seg, og om de differensierer til cardiomyocytter. Det siste blir ikke undersøkt i 
denne studien. Dette blant annet fordi grisen da må leve lenge etter operasjonen og det vil kreve 
mye ekstra arbeid, og først bør det avklares om celler i det hele tatt fester seg til myokard.  
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Metode: 
 
Stamcellepreparering: 
 
Stamcellene hentes fra humane givere og ble velvilligst stilt til disposisjon fra IMMI, Rikshospitalet. 
Stamcellene blir merket med membranmarkørene PKH 26 eller PKH 67. 
 
Forsøksdyrene: 
Grisene som blir brukt veier 20 – 40 kg. De bedøves med 20 ml ketamine (50mg/ml) 
intramuskulært. Etter hvert intuberes de i anestesi og ventileres. Vedlikeholdsanestesi utføres ved 
hjelp av infusjon av propofol. Grisene kateteriseres og NaCl blir gitt via en veneflon i lysken 
gjennom hele forsøket for å erstatte blodtap og annet væsketap. 
 
Det blir brukt Solucortef (corticosteroider) for å forhindre en overømfintlighets reaksjon mot 
stamcellene som injiseres. Dette ble startet etter et pilotforsøk som viste at cellene som ble brukt 
dannet aggregater. Dette kom muligens av overømfintlighets – reaksjoner på de fremmede 
stamcellene fra grisens immunforsvar. Med Solucortef håper en på å begrense reaksjoner mot 
stamcellene. 
 
Forsøkene foregår med åpen thorax på grisen. LAD friprepareres og det blir satt inn en butterfly på 
denne. Lenger distalt for butterflyen plasseres en slynge eller en ”clips” som okkluderer LAD helt på 
det er aktuelt. En flowproble blir også brukt for å sammenlikne LAD flow på de forskjellige 
tidspunktene, spesielt før og etter injeksjon av stamceller. I mellomtiden blir flowproben på LAD tatt 
av (grunnet plassmangel). Det blir også plassert en t-formet (vene)shunt mellom venen på hjertets 
venstre siden og høyre aurikkel (hjerteøret). En transduser blir satt inn gjennom a.carotis communis 
og ført inn i venstre ventrikkel for å måle venstre ventrikkel trykk.  
 
Blodgasser taes med jevne mellomrom fra arteriekateteret i lysken, for å en sjekke at respirator – 
frekvens og dybde er gunstig innstilt. Kroppstemperaturen registreres dypt i abdomen. Varmeputer 
sørger for å opprettholde en temperatur på ca.39 ºC, som er normal kroppstemperatur på griser. 
Heparin gis som antikoagulasjonsmiddel, siden risikoen for intravaskulær trombose er høy, med 
tanke på blant annet shunten som blodet passerer gjennom, som er et fremmedlegeme. Det tas 
cytokinprøver for å kunne sammenlikne mengde cytokiner på de forskjellige tidspunktene. 
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Om en hadde hatt mer enn to farger på stamcellene, eller hatt mulighet til å skille stamcellene etter 
hver injeksjon på andre måter, kunne det vært interessant å ha med injeksjoner etter for eksempel 2 
og 3 timer etter reperfusjon også. 
 
Stamcelle – injeksjon og analyse: 
 
Stamceller injiseres i 10ml over 2 min per gang, samtidig som det blir aspirert blod fra venesiden. 
Dette gjøres første gang 15 min etter reperfusjon av avstengt område, deretter 1 time etter første 
injeksjon. Hver sprøyte inneholder 500 000 celler. Cellene i den ene sprøyten er merket med PKH 2 
(grønn fluorens) og den andre med PKH 26 (rød fluorens). Merkingen skal gjøre det mulig å skille 
cellene ved senere mikroskopering og ved flowcytometri. Selve injeksjonen gjøres for hånd og det 
er muligheter for feilkilder her ved at en skal prøve å injisere med samme hastighet hele veien og på 
alle forsøkene. Det blir også en feilkilde med tanke på aspireringen, som også må gjøres i samme 
hastighet hver gang. Det mest gunstige hadde vært om injeksjon og aspirasjon hadde blitt gjort med 
nøyaktig samme hastighet hver gang, noe som kan være vanskelig i og med at det er to forskjellige 
personer som foretar injeksjonen og aspirasjonen. 
 
Under injeksjonen blir LAD klemt av (i to minutter). Dette avklemmings sted ligger proksimalt for der 
butterflyen munner ut. Dermed injiseres stamcellene direkte inn i det infarserte området samtidig 
som blodstrømmen stoppes i 2 min. Tanken bak å gjøre det på denne måten, er å gi stamcellene 
”tid” til å feste seg, og penetrere gjennom karveggen og inn i det infarserte vevet. Om 
blodstrømmen hadde vært i gang samtidlig som injeksjonene fant sted, vil muligens stamcellene 
som blir skyldt videre av blodstrømmen og ikke hatt mulighet til å feste seg. Ved å aspirere blod fra 
venesiden får en mulighet til å bestemme antall stamceller som kommer igjennom uten å feste seg. 
Antall stamceller i blodprøvene analyseres i flowcytometer. Ved at det siden blir mikroskopert i det 
infarserte området blir det en dobbeltsjekk på om stamcellene har festet seg eller ikke. Om kun få 
eller ingen celler har festet seg, skulle alle eller nesten alle stamcellene kunne påvises i shunten. 
 
Helt til slutt når grisen er avlivet og hjertet stoppet og tømt for blod, klippes det ut og NaCl skyldes 
gjennom. Dette for skylle ut eventuelle stamceller som har festet seg til kar veggen, men som ikke 
har kommet over i vevet. Deretter taes det biopsier av det infraserte området, naboområdet og det 
friske området. Alt veies til slutt. Tetrazoliumklorid injiseres etter taking av biopsiene slik at middelet 
eventuelt ikke skal ødelegge de fluoriserende stamcellene som gjør det enklere å se  
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dem i mikroskopet ved telling av stamcellene. Tetrazoliumkloridet farger det friske området rødt, 
mens infarkt området forblir ufarget. Biopsitakingen og vekten blir tatt for å få en mest mulig 
nøyaktig oversikt over hvor mange stamceller som virkelig har festet seg til vevet. 
 
Betydning: 

 
På figuren over vises en grov oversikt over forsøket. Det ønskelige ved forsøket er å finne graden 
av ”homing” ved 1, 2, 3, 4 og 5 timer etter et hjerteinfarkt. Med to ulike farger av stamceller kan bare 
homing ved to tidspunkt undersøkes i hvert dyr. ”Homing” av stamceller kan variere mellom dyrene 
og flere sammenlikninger mellom 1 og 2 timer, og andre tidspunkt mellom injeksjonene må derfor 
undersøkes i flere dyr. Betydningen med forsøket slik modellen er foreløpig, blir å finne eventuelle 
forskjeller ved ”homing”  av stamceller etter ca. ½ time og etter ca. 1 time. 
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Diskusjon: 
 
Kritikk av forsøksoppsettet  
 
1. Alder 

 
I forsøkene blir det brukt griser som er 4 måneder gamle. Det kan tenkes at hjertet på yngre 
individer har mer affinitet for stamceller i og med at dyret ikke er fullt utviklet. Vi vet at for eksempel 
thymus blir mindre aktiv etter hvert som individet vokser. Hvis det er samme type faktorer som 
trekker thymocytter til thymus som trekker til seg stamceller på hjertet, er det mulig at disse blir 
mindre aktive eller avtar i antall i et gammelt hjerte. Ut fra dette vil kanskje stamcellene ikke feste 
seg i samme grad hos en eldre person med et hjerteinfarkt som hos yngre. Videre kan vi spekulere 
på om cytokinene som kommer til uttrykk hos et eldre og yngre individ vil være av samme type. Om 
det er forskjellig typer cytokiner eller forskjellig mengder av cytokiner som kommer til utrykk i ulike 
aldersgrupper ved et infarkt er ukjent, men kan tenkes å tiltrekke stamceller i ulik grad. Stemmer 
dette vil det være en feilkilde ved å bruke unge griser. Ved bruk av eldre griser ville det derimot vært 
nesten praktisk umulig å utføre forsøket, pga grisens vekt. 
 
2. Etterfølgende stamcelleinjeksjoner 
 
Hensikten med denne studien er som tidligere nevnt å finne det mest gunstige tidspunkt for homing. 
For å oppnå dette injiseres stamceller til det infarserte området to ganger i løpet av samme forsøk. 
Det kan da tenktes at det infarserte området i hjertet kan bli ”mettet” etter første injeksjon av 
stamceller. Ut fra forsøksresultatene har en kunnet se at mengden stamceller målt i vene blod har 
variert, og noen ganger har det vært flere stamceller etter første- enn andre injeksjon og omvendt. 
Dette taler i mot metningsteorien. Muligens blir vevet noe ”mettet”, men det virker ikke som om det 
er av noen betydelig grad. 
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Forbedringer av forsøksoppsettet 
 
1. Gen for ”homing” 
 
Stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) (reseptor for stamceller), en faktor ansvarlig for stamcelle 
”homing” til skadet myocard, har vist seg å ha stor betydning for ”homing” av celler etter et infarkt 
[18]. En tanke man kan gjøre seg er hvilket gen stromal derived factor – 1 (SDF-1) ligger på. Når 
man vet dette eller om det er mulig å finne dette genet, kan en tenke seg at det er mulig å injisere 
denne eller andre faktorer sammen med stamcellene, eller på en eller annen måte øke mengden av 
SDF-1 i myocard, slik at stamcellene kan feste seg bedre. Videre kan en da tenke seg at det er 
mulig å injisere stamceller i et gammelt infarkt (som er flere uker gammelt). I et slikt tilfelle ville det 
muligens ikke være så viktig å finne ett spesifikt gunstig tidspunkt for stamcelleinjeksjon, om en 
kunstig kunne tilsette de samme stoffene som får stamcellene til å feste seg i tiden etter et infarkt. 
 
2. Endre til mesenchymale stamceller 
 
Det har vært diskutert å fortsette forsøkene med injisering av mesenchymale stamceller i stedet for 
stamceller fra fettvev som hittil har vært brukt. Tanken bak dette er at det er mye enklere å få 
mange mecenchymale stamceller enn å måtte ta benmarg fra en pasient for så å kunne dyrke opp 
stamceller derfra. Prosedyren med bruk av mesenchymale stamceller som injeksjonsmiddel vil 
kunne føre til at en eventuell pasient slipper å vente lenge med å få stamcelleinjeksjonen. Men først 
må en slå fast at det er mulig å få disse cellene til å feste seg. 
 
3. ”Homing” til ischemisk myokard 
 
Hittil har det ved forsøkene kun blitt injisert stamceller etter at grisen har blitt påført et infarkt. 
Muligens kunne vi injisere stamceller til et ishemisk hjerte for å se om de allerede da vil kunne feste 
seg. Om man kunne satt slyngen som skal stenge av LAD noe proksimalt slik at infarkt området ble 
noe større, kunne man muligens satt inn en butterfly distalt for avstengingspunktet. Gjennom denne 
butterflyen kunne en muligens prøvd å injisere stamceller uten å måtte åpne LAD slyngen. Men det 
er da sjanser for at cellene ikke vil kunne flyte jevnt uttover eller at de da vil klumpe seg opp pga 
liten/ingen naturlig flow. I tilfelle burde de muligens bli injiseres med samme hastighet som den 
naturlige blodstrømmen. 
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I forbindelse med stopp av flow ved injeksjon og muligheten for at celler kan hopes opp i klumper, 
må det nevnes at ved de fleste forsøkene hittil har stamcellene som er funnet ved mikroskopering, 
blitt påvist i klaser. Det er mulig at dette skyldes avstengingen av flowen under injeksjonen av 
stamcellene. Derimot ville muligens ingen stamceller festet seg i det hele tatt om flowen i koronar 
arterien ikke var stengt av, på grunn av den sterke bevegelses energien som antagelig ville skyldt 
stamcellene med seg. 
 

Tidspunkt etter infarkt 
 
Etter forsøkene blir biopsier mikroskopert for å påvise eventuelle stamceller i det infarserte vevet. 
Merking med fluorensen skulle gjøre det lettere å se stamcellene og å skille mellom første og andre 
injeksjon. Det ser dessverre ut til at cellene som er farget med grønn fluorens blir vanskeligere å 
finne enn de røde, på grunn av grønn bakgrunnsfluorescens. En feilkilde her er da at det muligens 
feilaktig blir observert flere røde enn grønne celler, imidlertid er veneblodtellingen blir en kontroll for 
dette. Etter et infarkt vil vevet være nekrotisk. Da er cellene ødelagt og det frigjøres en rekke stoffer. 
I og med at celler påvirkes av området rundt seg, kan det være en tanke at en del av stoffene som 
frigjøres ved nekrosen påvirker de ny injiserte cellene. Det kan videre tenkes at noen av 
stamcellene påvirkes i retning av apoptose. Om dette er tilfellet, kan en muligens tenke seg at det er 
mest gunstig å injisere stamceller senest mulig etter et infarkt. 
 

Uheldige sammenheng, ”homing” og kortikosteroider 
 
Grisene har under forsøkene før stamcelleinjeksjon fått injisert Solou – Cortef, som er et 
kortikosteorid. Dette gis profylaktisk for å hindre eventuell reaksjon mot stamcellene som injiseres. 
Kotikosteroider vil ha en hemmende effekt på cytokinfunksjonen. Det er mulig Solu – Cortef 
nedsetter virkningen til noen av cytokinene som er nødvendige for at stamcellene skal feste seg. I 
tilfellet med en pasient og bruk av pasientens egne benmargsceller vil ikke dette være et problem. 
Det er meget sjelden at pasienten vil avstøte sine egne celler og dermed vil det ikke være 
nødvendig med bruk av kortikosteroider. 
 
En thoracotomi er en åpen som operasjon krever mer avanserte prosedyrer enn til eksempel PCI. 
Det kan diskuteres om det er ugunstig med en slik åpen thorax operasjon, som også har flere 
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risikofaktorer. Grisen må intuberes og må bli godt anestesert. Argumenter for at det gjøres på 
denne måten og ikke med PCI er blant annet grisens anatomiske oppbygning. Ut i fra den metoden  
 
 
som nå brukes, injiseres stamceller via en butterfly på LAD samtidig som det aspireres veneblod fra 
en shunt som går fra den nærmeste venen i kontakt med LAD til hjertets høyre aurikkel. Det ville fint 
vært mulig å bruke PCI – metoden på til å sette inn stamceller, slik det har blitt gjort på ca. 50 
pasienter i ASTAMI studien [5], men måling av veneblod ville bli mer problematisk. Hos grisen 
ender ikke den venen som tilsvarer hemiazygos hos mennesket i vena cava inferior eller høyre 
atrium, men rett i sinus coronarius. Dermed vil det blir en tilblanding av venøst blod fra hjertet og det 
systemiske venøse blodet, noe som vil gi en unøyaktighet i forhold til andelen stamceller som telles 
i veneblodet fra sinus coronarius. Man kan da tenke seg at det er mulig å sette inn ett kateter som 
sperrer hemiazygos, men alt dette vil kreve flere kateter inne i grisen samtidig. Det vil gjøre det 
praktisk vanskelig å utføre forsøket samtidig som det kan gi komplikansjoner. Muligheten en går 
glipp av ved åpen thorax og ikke PCI er det å ikke kunne la grisen leve et par dager til før en på ny 
prøver å injisere stamceller for å se om det er forskjell i graden de fester seg på i en akutt situasjon 
og etter 1-2 dager. 
 
Ved åpen thorax vil det også diffundere mye væske og i tillegg vil en alltid oppleve en del blodtap. 
Det vil også være en del vasodilatasjon av på grunn av anestesimedikamentene. Dette kan føre til 
hypovolemisk sjokk. Væske og blodtapet kompenseres med NaCl løsning på drypp gjennom hele 
forsøket. Skulle hypovolemi oppstå, vil en kunne se nedsatt diurese og blodtrykk mens pulsen øker. 
Forsøksdyret får også lagt inn et kateter for blæredrenasje, dette for å unngå sympatisk stimulering 
på grunn av ubehaget ved overfylt blære. På denne måten vil også væskenbalansen være 
kontrollert. 
 

Sammenfatning 
 
Som det vil fremgå fra appendix er det gjort mange endringer av forsøksoppsettet i løpet av de 4 
forsøkene som rapporteres her. Jeg er kjent med at videre forsøk er i gang med andre celletyper og 
at metoden fortsatt diskuteres. Planen er å gjennomføre en serie forsøk i løpet av kort tid og med 
identisk protokoll når man har kommet fram til en god prosedyre.
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Appendix: 
 
 
 
Rapport fra stamcelleforsøk 1 utført 28. juni 2005 (pilotforsøk): 

 
 

 Tid Temp 
ºC 

HR LVSP 
mmHg 

AF 
L/min 

LAD 
flow 
ml/min 

pO2 
kPa 

pCO2 
kPa 

pH 

Plassering på 
opr bord og etter 
tracheostomi 

07.40 37,7        

Peptidin im 07.50         
Solou – Cortef iv 08.35         

Stabiliserings 
fase star 

10.30 37.3 75 90,4 2,5 30 23,4 4,5 7,4 

 10.55 36,8 72 114 3,1 35    
Seloken, β -
blokker 10 ml iv 

10.58  69  2,9 35    

Ischemi start 11.05         
Arterielle 
blodprøver tatt 

11.06         

 11.10 36,8 57  2,0     
 11.23 36,7 72 108,2 2,6 32 21,2 4,7 7,4 
AF/uregelmessige 
slag 

11.43  48       

 11.45 36,7 75 99,8 2,7     
Reperfusjon 12.07         
Cytokin prøve nr.1 12.15         

SC inj nr.1 start 12.17         
SC inj. Slutt 12.19 36,9 81 99 3     
 12.37 36,9 78 101,4 2,7     
Heparin 10 000 IE 
injisert 

13.08         

 13.39 36,9  96 2,6  21 4,5 7,42 
SC inj nr.2 start 13.40         
SC inj slutt 13.42 36,9 81 84,3      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grisens vekt 35,3 kg, alder ca. 4 mnd. 
Stamcellene var merket med grønn fluorens ved første injeksjon og med rød fluorens ved andre 
injeksjon. Det var 10 ml i hver sprøyte med stamceller. 
Blodgasser tatt arterielt. 
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Resultater fra stamcelleforsøk utført 28. juni 2005: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøve PKH 2 (grønn) celler/µ l PKH 26 (rød) celler/µ l 
1-0 0 0 
1-1 2,73 0 
1-2 6,20 0 
1-3 5,33 0 
2-0 0 0 
2-1 0 2,85 
2-2 0 3,10 
2-3 0 3,60 
”skylling” 0,12 0,25 

Resultatene viser flere SC i veneblod etter første injeksjon enn etter andre. Dermed vil ikke 
metningsteorien holde mål ut i fra dette forsøket. Prøvene fra skyllingen viser derimot at det var 
flere celler som ble skyldt ut etter andre injeksjon enn etter andre første. Det kan tyde på at de 
cellene som fester seg først fester seg sterkest. 
 
Feil og mangler ved gjennomføringen: 
 

• Det ble tatt arterielle blodprøver like etter at ischemien startet. Tanken var at det skulle blitt tatt 
veneblodprøver. Veneblod ville gitt et bedre sammenlikningsgrunnlag, i og med at cytokiner og 
stamceller etter infarktet ble målt i veneblod fra myokard. 

 

• Butterflyen skled ut og følgelig ble det ikke skyldt så mye gjennom LAD som ønskelig etter at 
hjertet var klippet ut. Dette var en prosedyre for å sjekke ”løse” stamceller i vevet, som 
eventuelt kunne telles i den skyllevæsken. 

 

• Resultatet fra forsøket viser at det var noen stamceller igjen i det infarserte vevet. I og med at 
det infarserte området ikke ble veid, er det vanskelig å si om det er et signifikant antall celler 
som ble igjen. Dessuten ble ikke det infarserte området klart avgrenset fra det friske. Dermed er 
det godt mulig at deler av biopsien ikke kun var fra infarsert vev. Et middel som for eksempel 
farget det friske vevet med rød merking ville gjort det lettere å skille mellom vevene. En kunne 
da lettere klippet ut det infarserte området. 

 

• Butterflyen som ble brukt til å injisere stamceller var i forsøket plassert over slyngen som først 
stengte av LAD. Dermed måtte stamcellene som ble injisert først passer et lite friskt område før 
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de kom til infarkt området. Det var dermed muligheter for at noen av stamcellene festet seg eller 
ble skyldt gjennom kapillærnettet til noe av det friske vevet. Om det da kun hadde blitt skylt 
gjennom det infarserte området etter hjertet var kuttet ut, ville en muligens fått andre resultater. 
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Rapport fra Stamcelleforsøk 2 utført 21. september 2005 
 
Den 21. september ble det planlagt et forsøk (nummer 2 i rekken) med samme modell som tidligere. 
Under den kirurgiske prepareringen dukket det opp komplikasjoner som førte til at forsøket måtte 
avlyses. Komplikasjonen som satte en stopper for forsøket kom av problemer med å få plassert 
LAD – butterflyen. Dette førte til en revurdering av forsøksmodellen som til nå var brukt. 
 
Hittil var prosedyren slik at det ble plassert en butterfly på LAD, distalt for denne en flowprobe og 
distalt for denne igjen en slynge som skulle stenge av LAD for å lage et infarkt. Ved forsøk nr. 2 ble 
det en knekk på butterflyslangen ved plassering av flowproben og vi fikk dermed et lite ischemisk 
område i løpet av 10min. Dermed ble det prøvd å flytte på LAD – butterflyen, men forsøket måtte 
etter hvert avsluttes pga blødningene som oppstod, slik at det ble umulig å sette inn en ny butterfly. 
Den hittil brukte modellen viste seg å være avhengig av grisens anatomi for å fungere fullt ut. 
Dermed måtte modellen forandres slik at den kunne brukes uansett hvordan LAD på grisen så ut. 
 
Konklusjonen fra dagen: 
 
Det ble for mye utstyr på LAD. 
Det ble vurdert om flowproben var nødvendig. For å kunne måle om mengden stamceller som 
kommer ut på venen siden er den samme under begge injeksjonene, ble det konkludert med at det 
er ønskelig å ha en flowprobe.  
 
Forslag til forbedring av modellen: 
 

• Flytte flowproben til venste circumflex koronar arterie. 
 

Ved å gjøre dette vil det bli mer plass på LAD, og dermed kunne butterflyen plasseres slik at den 
munner ut i infarkt området. Og venøs tilbakestrømning kan bli målt uten problemer. Begrensninger: 
Ikke muligheter til å overvåke om flow er ok i LAD. 
 

• Begrensning her er at stamcellene må vandre gjennom friskt hjerte vev før de kommer til det 
infarserte området. Noen vil dermed gå direkte til veneblod uten å feste seg. Detter fører til bias 
ved måling av antall stamceller i veneblod, for vi vet ikke hvilke av stamcellen her som kommer 
fra friskt vev eller som kommer gjennom det infarserte området. 
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• Legge flowproben på LAD proximalt for slyngen (som klemmer av LAD) og distalt for 
butterflyen. 
 

Enden på butterflyen må da fortsatt måtte være over slygen, og ikke direkte i infarkt området. Om 
ikke kan den bli klemt slik forsøket viste. Begrensingene her vil også være at stamcellene må 
passere friskt hjertemuskelvev før de når det infarserte området. Ved slutten av forsøket kan en i 
tillegg til å ta biopsier av det infarserte området, også ta biopsier av det friske området som 
stamcellene har vandret gjennom og friske områder som stamcellene ikke har vandret gjennom. 
Slik kan en få oversikt over eventuelle celler som har festet seg i det friske vevet også. 
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Rapport fra stamcelleforsøk 3 utført 28. septemer 2005: 
 
”Vanlig modell” med flowprobe distalt for butterfly og proximalt for slynge. 
Grisen: 37,20 kg, hunnkjønn, gitt ketamin kl.08.40 

 Tid Temp 
ºC 

HR LVSP 
mmHg 

LAD 
ml/min 

AF 
L/min 

LAD 
flow 
ml/min 

pO2 
kPa 

pCO2 
kPa 

pH 

Plassering på 
opr bord og etter 
tracheostomi 

09.00 39 89        

Solu – Cortef 
iv100mg 

10.45 38,7 72   1,7     

Heparin 5000IE 
(2ml) 

11.13    13      

Start 
stabilisering 

11.32   103  1,0 40 14,6 4,73 7,4 

 11.50 38,1 67 106 21 1,3 51    
Start baseline 12.00  67 139  1,4  15,8 4,4 7,3 
Peptidin 4ml im 11.37          
 12.30 37,6 68 115 14 1,1 48 20,3 4,68 7,4 
Seloken, β - 
blokker 10ml iv 

12.47          

1.cytokinpr, fra 
venesiden 

12.55          

Ischemi start 12.58 37,2  95 0 0,7 41 22,1 4,28 7,4 
 13.16 37,9 71  0 0,8 43    
 13.29 38,1 66 87 0 0,6 42    
Perioder med 
atrieflimmer 

13.37          

 13.45 38,2 63 87 0 0,7 38    
Reperfusjon 14.00    0,2 0,53     
Flimmer,sjokket 
med 10 J 

14.02  71        

 14.08  96  50      
Cytokin prøve 2 
og blod prøve 1 

14.15          

SC inj nr 1 i LAD 
og asp fra 
veneside 
(blodprøver  2, 3 
og 4) 

14.17          

Slutt SC inj 14.19 38,7 84 75 36,5 0,62 31,7 21,1 4,6 7,4 
Reperfusjon 14.24    30.7 0,43 31,5    
 14.54 39,0 91 83,7 50 0,6 43    
Blodprøve 5 14.56          
SC inj nr 2 i LAD 
og asp fra 
veneside 
(blodprøver  6, 7 
og 8)  

15.00          

Slutt SC inj 15.02          
Cytokin prøve 3 15.03       22.5 4,6 7,4 
Biopsitaking 15.10          
Farget m/ Evans 
blue 

15.15          
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Phrenicus på høyre side ble kuttet under prepareringen grunnet sammentrekninger av diafragma. 
På LAD var utstyret festet på følgenede måte: 
 

• LAD – butterflyen lengst proximalt 
 

• Flowproben distalt for LAD – butterflyen, ca.20 mm fra butterfly innstikksstedet 
 

• Klemmen distalt for flowproben 
 
Cellene som ble injisert som nr.1 var merket med 2. 
Cellene som ble injiset som nr. 2 var merket med X og 2,5. 
I hver sprøyte med stamceller var det 500 000 celler i 5 ml. 
Under SC injeksjonen ble LAD klemt av vha en snare, men åpnet rett etter at injeksjonen var slutt. 
Skyldt med 1/2ml NaCl-løsning etter stamcelle injeksjon.  
 
Evans blue ble sprøytet gjennom butterflyen på LAD, vi kunne da se at det infarserte området ble 
farget. Slik kunne vi bekrefte at slangen til butterflyen munnet ut distalt for slyngen. Dette ble gjort 
etter biopsi – takingen slik at de injiserte stamcellene ikke ble farget. 
 
Tetrazodium klorid ble brukt for å farge det friske myokardet. 
 
 
Vekten av biopsiene: 
 

Ischemisk område 0,5 g 
Nabo – området  0,27 g 
Circumflexus  – området 0,84 g 
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Resultat fra stamcelleforsøk utført 28. september 2005: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøve PKH 2 (grønn) celler/µ l PKH 26 (rød) celler/µ l 
1 0 0 
2 1,73 0 
3 9.96 0 
4 5,95 0 
5 0 0 
6 0 6.28 
7 0 10.87 
8 0 19.14 

 
 

Resultatet viser flere stamceller i veneblod etter andre injeksjon enn etter første injeksjon. Dermed 
er det mulig at flere av stamcellene festet seg etter første injeksjon enn etter andre injeksjon i dette 
forsøket. 
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Rapport fra stamcelleforsøk 4 utført 26.oktober 2005: 
 

 Tid Temp ºC HR LVSP 
mmHg 

LAD 
ml/min 

AF 
L/min 

LAD flow 
ml/min 

pO2 
kPa 

pCO2 
kPa 

pH 

V/plassering på 
opr bord og etter 
traceoskopering 

08.40          

Peptidin im 4ml 09.00 42         
 10.10  72 95  2,8 44    
 10.30 38,1 75 94 22 3,3 40    
Solo – Cortef 
100mg iv 

11.05 37,5 69 85  2,8 35    

Heparin 1ml 
5000IE iv 

11.15          

Start 
stabiliserings 

11.20 38,2 66 92  3,3     

Blodgass nr.1 11.50 38,3 63 96  3,4 43 18,2 5,0 7,4 
1.cytokinpr, fra 
venesiden 

11.54 
 

         

Seloken, β - 
blokker iv 

11.55          

2.cytokin pr 12.05          
Ischemi start           
 12.50 38,5 72 92  3,1 43    
 13.04 38,5 75 90  3,5 44    
Reperfusjon 13.05  129 86  3,5 46    
Blodgass nr.2        15 5 7,4 
3. cytokin pr 13.23 38,7 87   3,2     
SC inj nr.1 13.25          
Slutt SC inj 13.27          
 13.31 38,7 93 82  3,8 40    
Blodgass nr.3 13.58 39,0 90 85  6,5 43 14,5 4,9 7,4 
SC inj nr.2 14.10          
Slutt SC inj 14.12          
4.cytokin pr 14.12 39,1 99 81 18 4 40    

 
 
 
 

Brukt ”vanlig modell” som i tidligere forsøk. 
 
Grisen: 35,8 kg 
Gitt ketamin kl.08.17 
Cellene som ble brukt ved første injeksjon var merket grønne, nr. 002 
Cellene som ble brukt ved andre injeksjon var merket røde, nr.26 
Etter første stamcelle injeksjon ble det skyldt med 1/2ml NaCl, etter andre stamcelle injeksjon ble 
det skyldt med 3/4ml NaCl. 



 

22(25) 

 
 
Feil og mangler ved gjennomføringen 
 

• LAD ble ikke stengt av ved en feiltagelse under stamcelle injeksjonen. 
 
 

Biopsier ble tatt: 
 

Nabo – området  0,4g 

Infarkt – området  0,22g 

 
 
 

Resultater fra stamceller forsøk utført 26. oktober 2005: 
 

Prøve PKH 2 (grønn) 
celler/µ l 

PKH 26 (rød) 
celler/µ l 

1 0 0 
2 0 0,65 

3 0 1,25 
4 0 2,43 
5 0 0 
6 0 0 
7 0,44 0 

8 0,10 0 

 
 
Resultatet viser flere stamceller i veneblod etter første enn andre injeksjon. Der er derfor mer 
sannsynlig at flere stamceller festet seg til det nekrotiske vevet etter andre injeksjon enn etter første 
injeksjon i dette forsøket. 
 
Det ser ut til at forsøksmodellen fungerer som planlagt foreløpig, og at prosedyrene følges godt. 
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