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Abstract: 

Cardiovascular diseases are a heterogeneous group of diseases whish still remains a major health 
problem in the healthcare system. This review merely focuses on the issue of ischemic heart disease 
and it’s complications, but mentions other cardiovascular diseases in a shallow matter. The 
traditional way of treating coronary artery disease has involved pharmacological methods and 
revascularization through percutaneous coronary interventions (PCI) and bypass graft surgery. Not all 
patients are amendable to revascularization procedures, and would welcome alternative therapies. 
Many patients will with or without successful revascularization develop chronic hearth failure over 
time. This is a serious disease with generally bad prognosis. We will address a new treatment 
strategy; gene therapy, and it’s potential use as a therapeutic agent primarily for patients with 
ischemic heart disease, but also for patients with a variety of other cardiovascular diseases. The 
different vector systems for delivery of therapeutic genes are discussed, as well as their capability of 
targeting the myocardium in a highly specific way. Viral and non-viral vectors have their “pros and 
cons”, and these are considered in the overview.  Potential target genes for therapy are also 
discussed, focusing primarily on genes affecting the process of angiogenesis and arteriogenesis, and 
especially hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) and the hypoxia-responsive genes it regulates. Choices 
of gene delivery methods are discussed. 
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1.Introduksjon: 

Koronar hjertesykdom (CAD) er en heterogen sykdom, og består av akutte myokardielle infarkter 
samt andre iskemiske kroniske tilstander i form av angina Pectoris samt ustabil angina pectoris. Disse 
tilstandene er svært vanlige og krever mye fra helsevesenet i form av sykehusinnlegelser, men også i 
form av regelmessig oppfølging og medikamentell behandling. Behandling med nitroglycerin for å 
bedre blodstrøm til myokard, acetylsalicylsyre for å redusere trombedannelse, statiner for å redusere 
serumkolesterolet, betablokkere for å redusere hjertets arbeid og unngå arrytmier er viktige 
medikamentelle tiltak ved iskemisk hjertesykdom. Velregulert diabetes og hypertensjon er også 
viktige prognostiske faktorer ved iskemisk hjertesykdom. Revaskularisering gjøres ved 
ballongdilatasjon med stent eller ved koronare bypassoperasjoner. Alle disse behandlingene er 
symptomlindrende, og reduserer mortaliteten og morbiditeten. Mange pasienter har dog på tross av 
dette problemer med angina ved lave aktivitetsnivåer samt komplikasjoner i form av for eksempel 
hjertesvikt, og har p.g.a. dette en nedsatt livskvalitet. Hjertesvikt er en progredierende sykdom hvis 
symptombilde er svært heterogent. Det er praktisk og vanlig å gradere hjertesvikt i funksjonsklasser, 
slik som ved NYHA-klassifiseringen utvilket av the New York Heart Association. Klassifiseringen er 
gradert i 4 nivåer, og sier noe om alvorligheten av svikten basert på sviktsymptomer, i tillegg til at det 
har prognostisk verdi med tanke på overlevelse. Symptomene ved hjertesvikt er resultat av at 
hjertets minuttvolum er for lavt for kroppens behov, og dette viser seg ved de typiske 
hjertesviktsymptomene som tungpusthet, begrensninger i fysisk aktivitet, annstrengelses- og 
hvileangina, palpitasjoner m.m. Den etiologiske bakgrunnen til hjertesvikt er i likhet med 
symptombildet svært heterogen, men den viktigste og vanligste årsaken til hjertesvikt er koronar 
hjertesykdom samt hypertensjon. 

Pasienter med koronar hjertesykdom er pasienter som teoretisk vil ha god nytte av å kunne 
behandles med genterapi, med påfølgende angio- samt arteriogenese som vi vil gå nærmere 
gjennom. Oppgaven vil ta for seg de grunnleggende prinsippene ved genterapi, da med tanke på non-
virale og virale vektorsystemer og deres egenskaper, samt potensielle terapeutiske gener med særlig 
fokus på hypoksi induserbar faktor 1 (HIF-1), som er en sentral aktør i den cellulære responsen på 
hypoksi. I tillegg diskuteres problemstillinger angående leveransemetodikk til disse pasientene, samt 
en oppsummerende vurdering av nåværende status samt fremtidige utfordringer. 

2.Vektorer for levering av genetisk materiale, fordeler og bakdeler samt 
utfordringer: 

2.1 Introduksjon og typer 

 I genteknologisk øyemed er en vektor et DNA; eventuelt RNA-molekyl som benyttes som 
transportmedium for å få fremmede genetiske sekvenser inn i en celle. I dette DNA/RNA-molekylet 
har man integrert et transgen som man ved å innføre vektoren ønsker å få uttrykt i 
målcellen/målvevet man transfekterer. 

 Det har i løpet av en kort periode i medisinsk forskning blitt utviklet varierte typer vektorer for 
levering av ønsket genetisk materiale til målceller. Ikke alle er like effektive og spesifikke, og det er 
nettopp der problemet ligger i dette vanskelige feltet. Det ønskelige hadde selvfølgelig vært å skape 
eller finne en vektor som hadde høy spesifisitet (for eksempel bare cardiomyocytter) samt en stor 
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grad av utrykking av det overførte materialet(dvs både mengde og lengde av utrykket). Dette er 
imidlertidig ikke tilfelle, og man må nøye seg med vektorer som et kompromiss mellom nettopp disse 
2 kvalitetene. 

Vektorene har tradisjonelt sett vært delt opp i to typer, de non-virale og de virale vektorene. 
Forskjellen er i og for seg enkel: Virale vektorer benytter seg av modifiserte virus (f eks.  lentivirus, 
gammavirus, adenovirus og adeno-assosierte virus (AAV))(1), mens de non-virale metodene stort sett 
handler om å injisere DNA på ønsket sted (f.e plasmidinjeksjon, elektroporering og gen-kanoner 
(fysiske metoder), lipoplexer og polymerer (kjemiske transportører)(2-4).  Forskjellen ligger i hvordan 
man leverer det ønskede genetiske materialet til målcellen/cellene.  

2.2 Krav til vektorer: 

Uansett om man ønsker eller velger å benytte seg av virale eller non-virale vektorer, stilles det noen 
helt essentielle krav til noen egenskaper en vektor bør inneha.(2) Vektoren må kunne overføre 
DNA/RNA til målcellen eller målvevet. Utrykket av genproduktet må være stor nok til at det har en 
effekt, hvilket vil si at cellefunksjon modifiseres ved at et spesifikt proteins aktivitet 
økes/reduseres(5). Til sist må det også være slik at det ikke er noen bieffekter eller eventuelt 
skadelige effekter av vektoren, noe som potensielt kan være tilfelle ved bruk av virale vektorer for 
overføring av DNA. 

2.3 Non-Virale vektorer 

Hovedtanken er å enten benytte seg av fysisk kraft eller syntetiske eller naturlige  forbindelser koblet 
til DNA (4). Ettersom DNA-molekylet er stort og svært hydrofilt pga. negative sidegrupper, har det 
vanskelig for å gå igjennom cellemembraner. I tillegg vil nukleaser (enzymer) i og rundt cellen bryte 
ned DNA, og dermed nøytralisere den potensielle effekten. Resultatet av dette er at DNA må kobles 
til andre forbindelser, eventuelt få fasilitert sin inngang til målcellene/målvevet.  

De non-virale vektorene byr i tillegg til dette på flere konkrete utfordringer.  De har en lav 
overføringseffekt. Det vil si at de enten gir så lite endring i proteinsyntesen eller kort effekt at de i det 
lange løp ikke har tilstrekkelig innflytelse på et eventuelt sykdomsforløp. Non-virale vektorer som i 
motsetning til virale vektorer ikke har et innebygd sofistikert apparat for integrering av DNA som 
bagasje, er avhengig av å utmanøvrere og navigere seg gjennom en rekke intra- og ekstracellulære 
farer som for enhver pris søker å hindre en slik eventuell integrering, og som i kraft av sine kjemiske 
og fysiske egenskaper gjør det svært vanskelig å penetrere og avlevere DNA-molekyler til 
cellekjernen. Et annet konkret problem som vi skal se litt nærmere på ved en gjennomgang av de 
forskjellige non-virale vektorene er at selv om de blir tatt opp, vil en non-viral vektor ikke integreres i 
cellens native DNA(3). Det injiserte DNA vil i beste fall persistere i episomal form (f.eks ved 
plasmidinjeksjon), hvilket betyr forblir ekstrakromosomalt og adskilt fra cellens native DNA. En slik 
forbigående ekspresjon kan dog ha sin plass i enkelte sykdomstilstander, hvor det kanskje ikke er 
ønskelig med en permanent endring av genekspresjonen. 
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2.3.1. Fysiske Non-virale transfeksjonsmetoder: 

2.3.1.1.Nålinjeksjoner samt «Jet»-injeksjoner: 

Lokale injeksjoner av nakent DNA med nåler har vist at det tas opp injisert DNA lokalt, men 
hovedsakelig kun i nålens spor; hvilket støtter opp om teorien om at den fysiske skaden nålen 
påfører vevet er viktig i selve opptaksprosessen av det innsprøytede DNA (4). Fordelen med 
nålmetoden er at den er svært enkel, og har lite bivirkninger fordi opptaket er så lokalt (f.eks i 
motsetning til en i.v. injeksjon).  Slik kan man selektere virkningsområdet rent fysisk uten å påvirke 
andre områder/organer nevneverdig. Man aner på grunnlag av dette konturene av en konkret 
behandlingsform, for eksempel i form av direkte injeksjon av angiogenetiske faktorer i hjertevev. 

Jet-injeksjoner er en leveringsmetode der DNA drives av en gass under høyt trykk; oftest CO2. Det er 
ingen injeksjoner med nål, og DNA drives inn i vevet på grunnlag av gasstrykket. Slike jet-injeksjoner 
skaper porer på cellemembranene til målcellene og fasiliterer opptaket av DNA (4;6). I likhet med 
den lokale nålinjeksjonen, er jet-injeksjoner lovende fordi de viser liten eller ingen tegn til 
bivirkninger av den injiserte gensekvens sett bort ifra de lokale responsene i form av lokaliserte 
smerter og hevelse og potensielle blødninger på injeksjonsstedet. 

2.3.1.2.«Gen-Kanon»: 

Dette er en type non-viral leveringsmetode der man benytter seg av mikropartikler kledd/dekket 
med DNA-moleklyer. Disse skytes med stor hastighet ved hjelp av gass under høyt trykk (som regel 
helium) mot ønsket område. Tanken bak prosedyren er at partiklene som DNA er bundet til fasiliterer 
opptaket av DNA over cellemembraner og kjernemembraner (2;4;6). Mikropartiklene man benytter 
seg av ved gen-kanoner er ofte gull, sølv eller wolfram.  Et tilbakevendende problem ved bruk av gen-
kanon er den relative begrensningen til denne metoden, nemlig det at rekkevidden i form av dybde 
er begrenset til noen millimeter (7). Videre er det også knyttet usikkerhet til effekten og 
bivirkningene til utfellingen av tungmetallpartikler i kroppen(6). 

2.3.1.3.Elektroporering: 

Prinsippet bak elektroporering er relativt enkelt. Man endrer målcellens/cellenes 
membranpermeabilitet ved å utsette dem for et elektrisk felt. De elektriske impulsene genererer 
midlertidige porer i cellemembranene, og gjør det mulig å introdusere diverse substanser i målcellen; 
i dette tilfellet, et DNA-molekyl som kan tas opp og utrykkes via cellens proteinsynteseapparat(2;4).  
Det vanlige er å introdusere DNA i vevet, og etterfølge dette med elektriske impulser. I likhet med 
andre fysiske transfeksjonsmetoder er det en trygg metode med lite bivirkninger; men har høyere 
effektivitet sammenlignet med de andre fysiske non-virale metoder for transfeksjon (4). Et problem 
ved denne type transfeksjon, er at elektrodene har vanskelig for å komme i kontakt med de indre 
organer. Videre er det også tvil rundt effekten på hjertets kontraktile og elektrofysiologiske 
egenskaper, og de eventuelle bieffektene elektorporering kan initiere i hjertets elektriske 
ledningsveier og potentielle arytmogene områder (8). 

2.3.1.4.Hydrodynamisk genoverføring: 

Dette er en relativt sett ny teknikk hvor man benytter seg av intravenøs injeksjon av store mengder 
DNA-løsning for å drive sirkulasjonen av DNA-molekylene til målvevet/målcellene. Drivkraften bak 
transfeksjonen er den store trykkforskjellen som skapes mellom det intravasale og det ekstravasale 
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rom. Den store volumøkning som i løpet av kort tid (sekunder) opptrer fasiliterer genoverføringen fra 
blodbanen til parenchymale celler (2;4;6). Ettersom man er avhengig av store plutselige 
trykkforandringer, vil bruken av slike fysiske vektormetoder være begrenset til områder der slike 
trykkendringer ville blitt tålt. Dette gjelder nok ikke intravasalt; med de konsekvensene det ville ha 
for organismen (6). 

2.3.1.5.Sonoporering: 

I likhet med elektroporering er denne metoden relativt enkel å forklare. Denne teknikken benytter 
seg av ultralydbølger som øker permeabiliteten til cellemembraner, og som på grunnlag av dette 
fasiliterer internaliseringen av injisert DNA (4;6). Metoden har likheter med elektroporering, idet det 
er en mekanisk måte å oppnå de samme permeabilitetsendringene som ved elektroporering (6). 
Sonoporering har blitt kombinert med elektroporering; elektro-sonoporering. Fritt/nakent DNA blir 
da injisert etterfulgt av ultralyd samt utsetting av injisert område for elektriske impulser, og dette 
viste til dels bedre resultater en sonoporering alene i et forsøk fra Yamashita et al. (9). 

2.3.1.6.Magnetotransfeksjon/Magnetisk genoverføring: 

Magnetotransfeksjon er i likhet med elektro- og sonoporering en fysisk metode for DNA-
partikkelinternalisering hvor DNA-plasmider kobles til magnetiske nanopartikler som injiseres lokalt i 
målvevet/målcelleområdet, hvorpå området utsettes for et magnetisk felt (6). Metoden er knapt blitt 
benyttet for genoverføring, men kan muligens utvikles og sofistikeres slik at den kan blir aktuell som 
vektor. 

Felles for disse fysiske vektormetodene er at de alle hviler på de samme to prinsippene; nemlig at 
man reversibelt endrer cellemembranenes permeabilitet, og at tilførte DNA-molekyler beveger seg 
inn i de permeabiliserte cellene. 

2.3.2.Kjemisk-baserte non-virale transfeksjonsmetoder: 

Denne gruppen vektorer er svært variert, og de er blitt nøye analysert og designet for å oppnå god og 
effektiv genoverføring og utrykking i målvevet. Man kan kort si at egenskapene til disse vektorene 
(som avhenger av deres molekylærstruktur) er essensielle for deres rolle som vektorer. Disse 
egenskapene er i) at de danner kondenserte komplekser med DNA og dermed forhindrer 
nedbrytning av DNA gjennom nukleaseaktivitet.; ii) at de virker som «veiledere», slik at DNA bundet 
til dem ledes til spesifikke celletyper; iii) at de øker overføringen av DNA til cytosol eller kjernen i 
kraft av sine molekylære egenskaper; iv) at de virker som lagre i vevet som gradvis frigjøres over tid 
og gir en nærmest steady-state-konsentrasjon av DNA (2;4). Disse 4 grunnprinsippene er stort sett 
opphavet til at kjemiske vektorer i en eller annen form kan fungere. 

2.3.2.1.Lipoplekser som vektorer: 

Ved bruk av slike vektorer benytter man kationiske(positivt ladete) lipider som kondenserer med det 
negativt ladete DNA. Dette gir opphav til lipoplekser som er kombinasjonen av nettopp lipidene og 
DNA. Disse vektorene har generelt høy effektivitet, men har sine begrensninger; blant annet lav 
stabilitet av komplekset mellom lipidet og DNA-molekylet samt celletoksisitet hos enkelte celletyper 
(2-4). Det finnes mange hundretalls lipider som har blitt undersøkt og forsøkt brukt som 
lipidkomponent i lipopleksene, men effektiviteten av lipidet som transfeksjonsvektor varierer (4). 
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Fordelen med å benytte seg av kationiske lipider er dog at de er svært lette å produsere og billige å 
lage (4). 

2.3.2.2.Syntetiske polymerer som vektorer: 

Disse syntetiske vektorene kan deles inn i to kategorier. Vi har de syntetiske kationiske polymerer og  
noninioniske polymerer. 

a) Kationiske polymerer:  

Disse vektorene er i likhet med lipopleksene avhengige av interaksjonene mellom DNA-molekylene 
(negativt ladete) og selve polymeren (2;4). Denne interaksjonen fører til danningen av komplekser 
som kalles polyplekser. I motsetning til lipopleksene er polypleksene relativt sett mer stabile (4). I 
likhet med lipopleksene finnes det et stort mangfold av kationiske polymerer som kan benyttes som 
vektorer. Transfeksjonseffektivitet samt toksisitet er i liket med lipopleksene et tilbakevendende 
problem, og avhenger i stor grad av molekylets størrelse, konfigurasjon og kjemiske egenskaper (4). 
Fortsatt er det en vei å gå for å optimalisere utviklingen av polyplekser som har høy grad av 
transfeksjon og lav toksisitet. 

b) Nonioniske polymerer: 

Disse polymerene er i motsetning til de kationiske polymerene nøytrale (ingen ladning), og kan i 
enkelte tilfeller øke det transgene uttrykket etter lokal DNA-injisering i  vev. I motsetning til både 
lipoplekser og polyplekser er disse polymerene ikke avhengig av å kondensere DNA-molekylene som 
skal overføres (2). I likhet med lipidene og de syntetiske polymerene finnes det mange typer 
nonioniske polymerer, men fortsatt er mange spørsmål ubesvarte med tanke på 
virkningsmekanismer og eventuelle sideeffekter av disse forbindelsene (2). 

2.4 Virale vektorer 

Ved bruk av virale vektorer, 
benytter vi oss av virus’ 
iboende apparat til 
integrering av genmateriale i 
fremmede celler/vev.  
Avhengig av hvilket 
vev/hvilke celler vi ønsker å 
overføre materiale til, 
benytter vi oss av forskjellige 
virustyper og subtyper. 
Ettersom virus har forskjellige 
egenskaper; forskjellig 
tropisme, og i det hele tatt 
forskjellige mekanismer for 
integrering av genmaterialet, 
har vi et bredt spekter av 
potensielle virus å spille på 
(1;5;7;10;11). 
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De grunnleggende karakteristika som gjør virus forskjellige fra hverandre sett med genteknologiens 
øyne, er tropismen (1); det vil si målcellene viruset er spesifikt for, samt varighet av det transgene 
uttrykket. Disse to faktorene varierer fra virus til virus, og fra subpopulasjon til subpopulasjon (1;5). 
Når vi i tillegg benytter oss av moderne virologisk kunnskap, og mulighetene vi har for å manipulere 
virusene slik at de utvikler en ”genterapeutisk spisskompetanse” (1;11;12), er mulighetene store for 
at vi kan utvikle virus med ønsket spesifisitet og varig transgent uttrykk uansett målvev. Flere av de 
nyeste virale vektorene; særlig i adeno assosiert virusfamilien, har stor grad av variasjon i 
subgruppenes tropisme samt større effektivitet en non-virale faktorer in vivo. I motsetning til non-
virale faktorer, er de virale metodene ofte dyrere; særlig ved avansert design, i tillegg til at 
immunresponsen mot virusets kapsidproteiner kan skade målvevet samt redusere effektiviteten av 
transgenet. I tillegg er faren for at det tilførte genmaterialet kan integreres ”feil” sted også til stede, 
hvilket potensielt kan medføre mutagenese og gi opphav til malignitet (5). 

2.4.1. Gammaretrovirus og lentivirus: 

Retrovirus er virus som overfører sitt genetiske materiale i form av RNA, og som må omdannes til 
DNA ved hjelp av enzymet revers transkriptase før det kan integreres i målcellens kromosom (1;5). 
For at en slik integrering skal være mulig, så må målcellen være i celledeling, hvilket betyr at noen 
celletyper (for eksempel hjerte- og hjerneceller) er uegnet for retrovirale vektorer (13). Man kan 
derfor lett tenke seg at de er godt egnet som vektorer i for eksempel behandling av 
cancer/tumorceller som har en hyppig delingsfrekvens i cellepopulasjonen, men vil ha svært liten 
effekt på celler som deler seg lite/ingenting som for eksempel fulldifferensierte cardiomyocytter eller 
CNS-nevroner. Det er flere problemer og tankekors ved bruk av retrovirus som genterapeutiske 
vektorer. Potensialet for mutagenese i integreringsprosessen er det som taler mest mot bruk av 
retrovirus (5;7;12). I tillegg er det også potensial for at retroviruset integrerer det genetiske 
materialet i kjønnsceller, hvilket ufrivillig kan føre til en vertikal overføring av DNA fra foreldre til 
barn. 

Lentivirus er i likhet med gammavirus et retrovirus, og overfører sitt genetiske materiale på samme 
måte. I motsetning til gammavirus har de en såpass kompleks oppbygning, at de har evnen til å 
infisere/revers transkriptere samt integrere sine gener i celler som ikke deler seg(5;12). Lentivirus har 
tropisme for CD4-positive celler (T-celler)(13). For å øke lentivirusets tropisme, modifiserer man 
virusets konvolutt (del av vertcellens membran som omringer viruspartiklene, og som har 
overflateglykoproteiner bundet til seg) med glykoproteiner som øker transfeksjonen til varierte typer 
vev (5;12). Lentivirus har i likhet med andre retrovirus den litt uheldige egenskapen at integrering i 
målcellens genom kan være assosiert med mutagenese (1;5). Dette problemet følger med alle 
retrovirus, men lentiviruset er i tillegg derivert fra HIV, hvilket potensielt kan tenkes å initiere en 
virusinfeksjon ved injeksjon. Dette er dog fortsatt et problem man vet lite om. En måte å unngå det 
overnevnte integrering-mutageneseproblemet, er å benytte seg av ”ikke-integrerende vektorer”. 
Disse har et mutert integrase-gen, hvilket gjør at de ikke kan integreres i målcellens DNA. Det tilførte 
DNA forblir episomalt; hvilket betyr at det i celler som deler seg hyppig vil ”utvannes”; slik at 
ekspresjonen bli kortvarig. I celler som ikke deler seg kan man se for seg at slike ikke-integrerende 
vektorer kan ha en lengre ekspresjon av det transgene materiale ettersom det ikke på samme måte 
”vannes ut” ved celledeling (1;5). 
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2.4.2. Adenovirus: 

Adenovirus er en gruppe virus som er svært mangfoldig, og har mange subpopulasjoner.  De er blitt 
delt inn i 6 subklasser/arter (A-F) (1;14), og er blitt ytterligere inndelt i serotyper (godt over 50 
stykker). Adenovirus er en type virus som har double stranded DNA (dsDNA) som genetisk materiale. 
Det er med andre ord i motsetning til retrovirus liten eller ingen risiko for integreringsmediert 
mutagenese. Adenovirusgenomet forblir episomalt i målcellen (5). Relativt sett kan det også nevnes 
at adenovirus er store virale komplekser, som overfører store gensekvenser (alt fra 26 til 40 
kilobasepar (kb) i lengde) (14). I tillegg til de overnevnte poeng har adenovirus også høy effektivitet 
med tanke på levering og ekspresjon i målcellen uansett om denne er hyppig delende eller ikke-
delende (7). Hva gjelder bruk av adenovirus som vektorer ved genterapi, har man kommet frem til at 
C-gruppevirusene og da særlig serotypene 5 og 2 er de mest effektive for produksjon av funksjonelle 
vektorer (1;14). Grunnlaget for inndelingen av adenovirus i serotyper er deres strukturelle forskjeller 
med tanke på hvilke overflatereseptorer på målcellen adenovirusene benytter for å infisere. 

En av svakhetene ved å benytte seg av adenovirus som vektorer ved viral genterapi, er deres evne til 
å initiere en betydelig immunrespons (5). Ettersom de er relativt vanlige patogener, er det svært 
sannsynlig at man tidligere har vært eksponert for dem, og dermed er immunforsvaret ”sensitivisert” 
for slik smitte. Denne responsen fra kroppens immunforsvar fører til at eventuelt injiserte virus 
nøytraliseres ved destruksjon og inflammasjon. Dette er lite hensiktsmessig ettersom vi for eksempel 
ved myokardinjeksjoner vil kunne pådra forsøksdyr/personer en lokalisert inflammasjon i form av en 
myokarditt (5). 

2.4.2.1. Adenovirus -integrering og tropisme: 

I likhet med alle virus har adenovirus en 
særegen måte å ”komme inn” i målcellene 
sine på. Adenoviruset har DNA-et sitt 
lokalisert inni et viruskapsid. Dette uttrykker 
proteiner (virusproteiner) på overflaten 
(7;14), og disse medierer opptaket av 
viruspartiklen til målcellen. Proteinet som 
adenovirusene har størst affinitet for på 
våre humane celler er CAR (Coxsackievirus 
og Adenovirusreseptor). Denne reseptoren 
finnes på mange av kroppens celler, og 
medierer opptaket av adenoviruset ved 
internalisering (1;14). Adenovirusets 
tropisme avhenger derfor i stor grad av 
hvor/hvilke celler som uttykker dette CAR-
molekylet på celleoverflaten. Etter opptaket 
av viruspartiklen frigjøres virusgenomet, som beveger seg inn i cellekjernen. At adenovirusene har 
slik bred tropisme er for mange formål uønsket. Derfor har man etter hvert utviklet metoder for å 
endre på adenovirusvektorenes tropisme, hvilket vil si å endre på viruskapsidets overflateproteiner 
(1). Dette gjøres prinsipielt på tre måter som gåes gjennom nedenfor. 
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a) Genetisk forandring av adenoviruset: 

Ved bruk av denne metoden endrer man virusets kapsidproteiner. Man fjerner altså virusets 
opprinnelige tropisme, og endrer til ønsket tropisme ved å modifisere de proteinene viruset 
uttrykker (1;5;7). På fagspråket kalles en slik modellering for ”detargeting” og ”retargeting”, hvilket 
spiller på at man fjerner noe og tilføyer noe annet for å endre tropismen. For å redusere (detarget) 
tropismen til adenoviruset, kan vi mutere deler av kapsidet som vi vet er essentielle for at det skal 
skje en binding (da særlig til CAR-molekylet på humane celler). For å deretter endre tropismen 
(retarget), setter vi inn peptider/overflateproteiner i viruskapsidet  som binder seg til andre 
overflateproteiner på de humane cellene (dvs ikke CAR)(1). Vi velger da for eksempel et protein vi vet 
binder seg til et overflateprotein på de humane cellene som er spesifikt for én type vev eller celle. 
Slik de- og retargeting kan virke relativt enkelt i teorien, men fortsatt er det få undersøkelser som 
viser lovende resultater med tanke på en drastisk effekt av tropismeendring in vivo (1). 

b) Ikke-genetisk endring av adenoviruset: 

Denne metoden benytter seg av bispesifikke molekyler som binder seg til proteinene på 
viruskapsidet i tillegg til ønsket overflatereseptor på den humane cellen (1;7).  

En annen metode for endring av virus med påfølgende tropismeendring er konjugering av virusets 
kapsidproteiner med forskjellige typer polymerer. Dette reduserer toksisiteten til viruset i form av 
nedsatt immunrespons, men reduserer transduksjonen (7). 

Enkelte forsøk har vist at en slik måte å endre virusets overflate og egenskaper på gir resultater i 
form av faktiske kliniske funn (1). 

c) Pseudotyping av adenovirus: 

Metoden går ut på å fjerne/endre hele overflaten/overflatemolekylene til en adenovirus serotype 
med den til en annen (1;5;12). Som tidligere nevnt er adenovirus 5 foretrukket som grunnkomponent 
i den pseudotypede adenovirusvektoren ettersom denne er grundigst forsket på, men potensialet for 
at andre serotyper kan brukes som grunnlag er der. Avhengig av hvilken spesifisitet/tropisme man 
ønsker, kan man designe/rekombinere en viruspartikkel med ønskede egenskaper. På tross av dette, 
er det fortsatt in vivo mange av de pseudotypede virusene som utviser for bred tropisme, og dermed 
trenger ytterligere modifikasjon (1). En pseudotype (adenovirus 5/19p) har vist seg å ha en redusert 
tropsime for leverceller. Dette vil si at den har fått nedsatt sin leveraffinitet, og dermed kan 
modifiseres til å infisere ønskede målceller på grunnlag av en nøye retargeting; for eksempel ved 
inklusjon av peptider som øker spesifisiteten for et ønsket vev (1). 

2.4.2.2. Adenovirus oppsummering: 

Selv om adenovirus har vært mye brukt i kliniske forsøk, er det fortsatt begrensede resultater i form 
av effektivitet av transfeksjonen samt varigheten av uttrykket av det transgene produkt p.g.a. 
kroppens immunrespons mot Ad-virusene (14). Rekombinante Ad-virus serotyper gir håp om at vi 
kan designe virus som har en høy spesifisitet og høy effektivititet, men fortsatt er dette langt frem i 
tid (5). 
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2.4.3. Adeno-assosierte virus (AAV): 

Adeno-assosierte virus er små virus uten viruskonvolutt med single stranded DNA (ssDNA) i 
parvovirusfamilien (1;5;11;15). De har et lineært DNA på cirka 4,7 kilobasepar. De finnes naturlig i 
mennesker, men er ikke kjent for å være patogene, hvilket gjør dem svært attraktive som vektorer. 
Til gjengjeld er det mye som tyder på at effektiviteten og varigheten av det transgene uttrykket 
begrenses av immunforsvarets nedbrytning og nøytralisering av AAV-partiklene in vivo grunnet 
antistoffproduksjon (5;14;16;17).  I flere dyre- og menneskemodeller, har AAV produsert transgent 
uttrykk flere år etter injeksjon (1). Det finnes 11 kjente serotyper av AAV (AAV1 – AAV11), og 
tropismen av disse subtypene varierer, hvilket gjør AAV egnet til vektorer for varierte tilstander og 
organsystemer (5;14). I tillegg er det også slik at innad i serotypene, finnes det en rekke forskjellige 
sekvenser på viruskapsidene (<100). Grunnlaget for inndeling av AAV i serotyper er definert ved at 
serum/antistoffer mot en AAV-serotype ikke kryssbinder mot en annen AAV-serotype (10). Graden av 
nøytraliserende antistoffer mot serotypene av AAV er svært varierende basert på serotype og 
geografisk lokalisasjon (10). 

Den serotypen som er blitt grundigst undersøkt til nå, og den av AAVene som er blitt brukt mest er 
AAV2. Hovedreseptoren for denne viruspartiklen er heparan sulfat proteoglykan. AAV2 benytter seg 
av dette som sin hovedreseptor for sin videre internalisering. AAV2 har en relativt bred og 
omfattende tropisme, og kan internaliseres i en rekke vev in vivo, men finnes mest i leverceller etter 
i.v. injeksjon (1). Deretter taes viruspartikkelen opp, og beveger seg inn i cellekjernen hvor 
integrering i cellens DNA skjer; og deretter begynner replikasjonen av virusDNAet (14). 

AAV9 er en annen naturlig forekommende AAV-subtype med relevans i feltet som taes opp senere i 
oppgaven. Det er en subtype som har vist gode resultater med tanke på transfeksjon til 
kardiomyocytter. AAV9 har til nå den gunstigste tropismen for hjertet av alle kjente virus (5;17;18). 
AAV9 er også en effektiv vektor med tanke på leveranse av DNA til skjelettmuskulatur (10). AAV1 og 
AAV6 har også vist gode resultater med tanke på transfeksjon til hjertet (5;17), men den høyeste 
transfeksjonseffektiviteten og tropismen sees ved AAV9 (10;17). 

AAV har en rekke fordeler, men også ulemper med tanke på bruk som vektorer til genterapi. 

En tilsynelatende essentiell fordel er at de ikke er patogene. Dette fjerner mye av skepsisen mot å 
benytte virus som potensielt kan påføre pasienter bivirkninger og sekveler (1;5;11;14). Ser man 
videre alle AAV-serotypene under ett blir det klart at den totale tropismen og potensialet for 
spesifisitet er stort, og dette gjør AAV til gode kandidater som egnede vektorer ved genterapi 
(1;5;14;16;19). AAV har en fordel til i at de kan overføre genetisk materiale både til delende og ikke-
delende celler. Dette øker det potensielle antallet målceller/vev, og er til dels også en av 
forklaringene for den store tropismen disse virusene har (14). Videre er det som tidligere nevnt slik at 
utrykket av transgenet varer i lang tid (opp til flere år) in vivo. Dette er en egenskap som er svært 
ønskelig ved for eksempel en enkeltgensykdom der bortfallet av et gen kan ”repareres” ved å innføre 
genet ved hjelp av en virusvektor. 

På en annen side er det også ulemper ved å benytte seg av AAV som vektorer. Ettersom disse 
virusene (AAV) er relativt små, kan de bare inneha gensekvenser på ca 4,5 til 4,7 bp (4500-4700 
baser). Ettersom mange gener er større en denne grensen, er spekteret av gener som kan overføres 
mindre en ønsket (5;19). Det finnes dog flere metoder som omgår dette problemet, blant annet 
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trans-splicing (5;19) og modifisering av gensekvensene ved å fjerne de ikke-kodende delene av 
gensekvensene (intronene) og gi opphav til ”minigener”. Et annet problem man støter på ved bruk av 
AAV er at inntredenen for utrykk av transgenet er relativt treg. Ettersom AAV er ssDNA virus og 
dermed trenger sin komplementære streng før proteinsyntesen kan begynne, må denne 
transkriberes av målcellen hvilket forsinker effekten av transgenet (5;14). Dette problemet kan løses 
ved å benytte seg av modifiserte AAV med self-complementary DNA (scDNA), hvilket betyr at man 
svært skjematisert ”bretter” DNA over seg selv. Dette øker transfeksjonen, men halverer kapasiteten 
til den allerede plassbegrensede vektoren AAV. Disse behøver ingen transkripsjon av komplementær 
streng, som øker effektiviteten og hastigheten av transfeksjonen (5;11;19;20). AAV er som tidligere 
nevnt naturlig forekommende hos mennesker. Selv om de ikke er forbundet med patologiske 
tilstander, vil de allikevel initiere en immunrespons hos enkeltindividet ettersom de er fremmede for 
immunsystemet. Aktiviteten til slike nøytraliserende antistoffer (NAbs) kan måles, og er kritisk i det 
de hemmer virus/vektorkapasitet (10;15). Seropositivitet er dermed en viktig ting å kartlegge og 
følge opp. Avhengig av serotype er prevalensen av slike NAbs varierende, og for eksempel AAV2-
prevalensen er høyest i mennesker i alle deler av verden. Dette er problematisk ettersom denne 
benyttes mest og har vært forsket mest på (10). Enn så lenge kan det nevnes at forsøk som er blitt 
gjennomført med AAV har utelukket pasienter med slike nøytraliserende antistoffer (av naturlige 
årsaker) da resultatene ville blitt umulige å tolke. Videre er det også et tankekors at man hos 
pasienter behandlet med en AAV-injeksjon vil kunne forvente å få dannelse av NAbs som ville gjøre 
en readministrasjon av samme gensekvens, eventuelt injeksjon av en ny sekvens med samme vektor, 
virkningsløs (5). En løsning på dette problemet vil kunne være å benytte seg av forskjellige vektorer 
(AAV-typer) ettersom dette i teorien skulle bety at immunresponsen mot den første AAV-typen ikke 
skulle ha noe å si mot den andre injeksjonen med en annen serotype. Ettersom man har observert 
kryssbinding mellom NAbs mot en serotype og en annen serotype av AAV (10), er dette også noe 
man må få mer detaljert kunnskap om. Subtyper som ligner hverandre i mer eller mindre grad har en 
tendens til å ha NAbs som kryssbinder, men her er det også uklarheter, ettersom subtyper som ikke 
ligner hverandre i samme grad også har vist kryssbinding (10). Et siste og kritisk punkt med 
immunogenisiteten er at det tilførte terapeutiske genet i seg selv kan initiere en immunrespons ved 
at det oppfattes som et antigen. Hvis dette er tilfelle, vil det kunne få alvorlige konsekvenser i form 
av potensielle systemiske inflammasjoner og patologiske responser (15). 

2.4.3.1.Manipulering av AAV/Pseudotyping: 

De tidligere overnevnte AAV er naturlig forekommende, og er brukt som vektorer. Ved å benytte oss 
av kunnskapen om virusenes oppbygning og gensekvenser, kan vi designe viruspartikler slik som vi 
ønsker det.  Pseudotyping går ut på at vi, i de fleste tilfeller, benytter oss av et AAV2-basert 
vektorgenom (ettersom dette er mest kjent og brukt) og introduserer dette i forskjellige AAV-
kapsider fra andre serotyper (1;19). Dette kalles pseudotypede AAV. AAV2-vektorgenomet (ssDNA) 
pakkes altså inn i viruskapsidet til en annen AAV-serotype. Navnsettingen på disse pseudotypene er 
basert på AAV-typen som ga opphav til genomet og serotypen med kapsidet sekundært; f.eks 
AAV2/1 (10). Avhengig av hvilke serotyper man benytter seg av og deres spesifisitet/tropisme, kan 
man designe pseudotypede vektorer med potensielt svært presise målceller (1;5;10;11;19).  

En annen metode for molekylær endring av AAV er såkalt targeting (som tidligere nevnt for 
adenovirus). Teorien bak er relativt enkel å forstå, og går ut på at man ”setter inn” et peptid i 
kapsidproteinets genetiske sekvens (1) på et gitt område. Alternativt kan man også mutere enkelte 
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baser i genomet, og på den måten endre overflaten til kapsidet slik at bindingen til det ”native 
målproteinet” blir mindre eller forsvinner helt (f.e. HSPG). Dette kalles detargeting, som ved 
adenovirus, og avhengig av hva vi ønsker kan vi designe viruspartikler hvor den naturlige reseptoren 
er nøytralisert, og en ny implantert peptidsekvens kan endre tropismen/spesifisiteten til viruset 
(1;11;15). Potensielt kan den native spesifisiteten fullstendig opphøre, og en syntetisk tropsime 
genereres ved implantering av et peptid. Det skal nevnes at den brede tropsimen til AAV2 har vært 
vanskelig å eliminere fullstendig (15). Vertens immunrespons på AAV-partiklene er som tidligere 
nevnt et kinkig punkt. Ved detargeting/mutasjon av de viktigste antigenene på partiklene, har det 
vist seg at man kan få til en transfeksjon av (funksjonelle) virus til tross for NAbs mot den valgte 
serotype in vivo (15). 

En siste metode for raffinering og design av AAV er såkalt direkte evolusjon. Denne skal kort nevnes 
og går ut på at man genererer en rekke mutante viruspartikler med endrede egenskaper ved å 
kombinere kapsidproteiner til mange serotyper i en stor pool, og generere tilfeldige mutasjoner. 
Videre observerer og tester man disse mutantenes spesifisitet; targetingproteiner; 
transfeksjonsegenskaper og evne til å ikke nøytraliseres av immunsystemets NAbs (15;19). Denne 
metoden er relativt primitiv ettersom det er de store talls lov som gjelder, og at det grunnet et 
enormt antall hybrider er store sjanser for kloner med såkalt ”gode”/ønskede egenskaper. 
Betegnelsen direkte evolusjon er forståelig ettersom man skaper et stort antall hybrider/varianter, 
og lar dem ”kjempe” mot hindringene vi utsetter dem for in vitro. 

2.4.3.2.Oppsummering av AAV: 

Det er ikke til å legge skjul på at AAV er og kommer til å bli viktige vektorer i fremtidens genterapii 
hjertet. Avhengig av celletype vi ønsker å overføre transgenet til, finnes det etter hvert en rekke 
psuedotypede AAV, i tillegg til at de- og retargeting også kan endre egenskaper og tropsime.  

I utgangspunktet kan det være nyttig å merke seg at de naturlig forekommende AAV-ene har mer 
eller mindre spesifikke målceller (10;14). AAV1; AAV6 og AAV9 er effektive i overføring til muskelvev 
(17), i tillegg har AAV6 høy affinitet for lungevev (14;17). AAV7 har høy tropisme for muskel og lever, 
mens AAV5 har vist seg å gi høy transfeksjon i hjernevev (17). Videre har AAV8 høy spesifisitet for 
levervev samt øye (14;17), mens AAV4 også har vist seg å ha høy affinitet for øyet (17). AAV9 har som 
sagt en svært høy effekt på hjertevev samt muskler (10;17). Det er dermed ikke sagt at de ikke gir 
transfeksjon i andre vevstyper, det viser bare tendensen til spesifisering innad i serotypene. I tillegg 
til dette er det også forskjeller i når utrykket av transgenet inntrer innad i serotypene, samt den 
totale effektiviteten av utrykket. Disse parametrene varierer også med hvordan transgenet er 
introdusert (intravenøst vs. intraperitonealt)(10). 

Dette utgangspunktet tatt i betraktning, og vår stadige større evne til å påvirke den native AAV-
virologien, gjør at vi potensielt kan og vil kunne skreddersy vektorer for gitte genterapeutiske 
”oppdrag”. 

2.4.4. Andre potensielle virus: 

Følgende virus nevnes i korthet: 

Baculovirus er virus med et komplekst oppbygd sirkulært dsDNA. Virusets livssyklus og egenskaper er 
ikke så kjent, men det er del fordeler som har blitt oppdaget ved dem: De replikeres ikke i humane 
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celler, og er ikke-toksiske. Videre har baculovirus DNA tendens til å spontant brytes ned i cellen over 
tid. I tillegg er immunresponsen mot viruset nærmest fraværende, og viruset er i tillegg såpass 
omfangsrikt at det kan transportere relativt store genetiske sekvenser opptil en cirka 38 kilobasepar. 
Dessverre er destruksjon av baculoviruset på grunn av komplementaktivering en ulempe, men denne 
har man klart å unngå ved å bekle viruspartikkelen med kjemiske forbindelser som motstår 
komplementnedbrytningen (14). 

Herpes Simplex Virus (HSV) genomet består av dsDNA på opptil rundt 150kb. En interessant 
egenskap er dens evne til infeksjon med påfølgende latent subklinisk infeksjon over lang tid med 
sekundær spontan reaktivering. For å benytte seg av HSV som vektor, må man gjøre dem 
replikasjonsudyktige og tilsette transgenet i det virale genomet (14). Viruset er, i tillegg til å være 
latent i lang tid, også nevrotropt, noe som gjør det egnet til terapi ved nevrologiske sykdommer. 

2.4.5. Oppsummering virale vektorer: 

De virale vektorene har mange fordeler og mange utfordringer. De viktigste punktene er at sikkerhet 
og effektivitet til nå ikke har vært god nok, og derfor trengs det mer og utfyllende forskning på dette. 
Retrovirus og lentivirus med sine initielle ”sikkerhetsglipper” har fått skepsis knyttet til seg (19), 
mens adenovirus og AAV stadig får økt plass som fremtidens vektorer med sine store 
rekombinasjonspotensialer og nærmest uendelige muligheter (1;10;15).  Det gjenstår fortsatt store 
utfordringer i å utvikle tropisme og øke effektiviteten til et slikt nivå at det faktisk får klinisk 
betydning. Som nevnt er også vår egen kropps immunsystem en viktig hindring som også må takles 
via ”bakveier” viruset kan benytte seg av, for å avlevere sin potensielt helbredende last. I tillegg må vi 
kunne regulere uttrykket. For eksempel må vi kunne estimere hvor lenge vi ønsker at transgenet skal 
vare. Varighet av transgenet er viktig i terapi mot ”enkeltgenssydommer”, men muligens ikke ideelt 
ved andre tilstander som angiogenese ved myokardiskemi. 

3.Genterapi ved hjertesykdommer:  

Etter å nå ha gått systematisk igjennom vektorsystemene tidligere i oppgaven, er det ønskelig å rette 
fokuset mot en konkret bruk av genterapi. Hjertesykdommer er et svært bredt begrep, og omfavner 
mange forskjellige tilstander. 

Listen over tilstander er lang og strategiene likeså, og en oversikt over de viktigste  tilstandene kan 
være grei å ha: 

-Aterosklerose og trombose: Denne sykdomsgruppen omfatter en variert gruppe pasienter, hvor 
mange genetiske og livsstilsfaktorer er involvert i prosessen bak patofysiologien (21). Det er fåfengt å 
se for seg at et enkelt terapeutisk gen vil kunne spille noen større rolle i et slikt sykdomsbilde. Dog 
kan kanskje enkelte tilstander, som for eksempel hereditære hyperkolesterolemier der enkeltgener 
er slått ut, være egnet for fremtidig genterapi (21). 

 

-Koronar Arterie Sykdom(CAD) samt Perifier Arterie Sykdom: Er oftest en konsekvens av aterosklerose 
eventuelt eller i kombinasjon med trombose eller tromboembolier. CAD er fortsatt den ledende 
dødsårsak i industrialiserte land (18), og omfatter akutte hjerteinfarkter samt kroniske iskemiske 
syndromer som skyldes gradvis innsnevring av koronararteriene (22;23). Patogenesen bak de 
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aterosklerotiske forandringene er langvarig, og opphopning av ateromatøse plakk i koronararteriene 
som forsyner myokard med oksygen er sentral i tillegg til lokal inflammasjon av karveggen og 
kalkavleiringer i de aterosklerotiske plakkene. Innsnevring av større arterier fører til progredierende 
(i form av angina pectoris) eller plutselig (ved infarkt) nedsatt blodstrøm og påfølgende 
myokardiskemi. Ved perifer arteriell sykdom er den patogenetiske prosessen lik med tanke på den 
underliggende progredierende opphopningen av ateromatøse plakk med påfølgende kronisk perifer 
iskemi. På samme måte kan perifere innsnevringer påfølges av ruptur av aterosklerotiske plakk, og gi 
opphav til akutt iskemi lik den man ser ved akutte hjerteinfarkter. Ved hjelp av genterapeutiske 
metoder er målet altså å kunne skape kollateraler til de innsnevrede arteriene før eventuelle akutte 
iskemier opptrer, og på den måten sørge for å gjenopprette en stabil perfusjon til det iskemiske 
vevet (21;22). Dette kalles terapeutisk angiogenese, og er målet ved genterapi ved iskemiske 
sykdommer (22-25). Dette er et omfattende felt som er denne oppgavens kjerne; og vil bli tatt mye 
grundigere opp senere. 

 

-Systemisk hypertensjon: Her er det viktig å huske at i utgangspunktet vil medikamentell behandling 
(betablokkere/ACE-hemmere/angiotensin-2 reseptor blokkere/Ca-antagonister osv.) være 
tilstrekkelig for å regulere hypertensjonen. Enkeltgensykdommer er sjelden årsaken til hypertensjon, 
og genterapi er muligens ikke gjennomførbart. Dyremodeller har vist at man redusere hypertensjon 
ved tilførsel av gener som koder for vasodilaterende substanser; men ingen humane forsøk kan 
bekrefte dette (21). 

 

-Pulmonal hypertensjon:  En alvorlig og fatal sykdom hvor kartreet i lungene gjennomgår en 
remodelering. Det er ikke uvanlig at pasienter med slik sykdom har et pulmonal arterielt trykk på mer 
en 25 mmHg ved hvile (normalverdier er ca 12-16 mmHg)(26). Pulmonal hypertensjon deles gjerne i 
to typer; en primær type der man ikke vet noe om etilogien, og en sekundær type med kjent etiologi 
(f.e. medfødt hjertefeil, kroniske emboliske lidelser, KOLS, kronisk hypoksi osv.)(21). Den vaskulære 
remodeleringen er omfattende i de små og mellomstore lungearteriene, og sykdommen er ofte 
relatert til høyre ventrikkelhypertrofi, og senere utvikling av cor pulmonale i sluttfasen. Behandlingen 
er relativt ineffektiv, og dødeligheten høy (26). Det er flere potensielle angrepspunkter som å 
redusere celleproliferasjon og redusere vasospasmer. Videre er det ulike målgener for transfeksjon. 
Imidlertid uteblir resultatene av genterapi mot pulmonal hypertensjon, mye på grunn av manglende 
metode til å overlevere genmaterialet (21;26). 

 

-Arrytmier og rytmeforstyrrelser: De konvensjonelle behandlingsregimer er hovedsakelig 
medikamentelle i form av antiarrytmika, og elektroniske hjelpemidler (som pacemakere) samt kirurgi  
som potensielt kurative ablasjoner av uhensiktsmessige ledningsveier (27). Potensielt kan 
genterapeutisk behandling av atrieflimmer, ventrikulære arrytmier og arrytmier oppstått etter 
infarkter gi resultater (28). Patologisk elektrofysiologi er ikke en monogenetisk sykdom (28).  Fra et 
genterapeutisk perspektiv bør man derfor sannsynligvis benytte seg av flere målgener, eventuelt å 
kombinere behandlingsregimer med hverandre.  Kombinasjonen mellom stamcelle- og genterapi kan 
være en god måte å angripe problemet med arrytmier på (27;29). 
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-Restenose etter intervensjoner for PAD/CAD: De behandlingsmetodene vi bruker for åpning av 
stenotiske kar er effektive intervensjoner med god prognose. (21). Koronar angioplasti (PCI) av 
stenotiske kar med ballongkateter og eventuelt også insetting av stent har gjort mye for å bedre 
livskvalitet og overlevelse blant pasienter med koronar hjertesykdom og perifer arteriesykdom. Til 
tross for god prognose utvikler enkelte restenose etter intervensjon i form av PCI og PCI med 
stenting, og her kan mange patofysiologiske mekanismer være mål for genterapi. Ca 30% av 
pasienter behandlet med PCI og stenting vil utvikle restenose. Ved å hemme den patologiske 
reutviklingen av ny stenosering (hindre glatt muskelcelleproliferasjon; hindre remodellering; hindre 
leukocytt- og trombocyttadhesjon) kan man potensielt hindre ny insnevring av dilatert eller stentet 
område. Ettersom det er snakk om mange forskjellige typer biologiske prosseser, er mulige 
”bruksgener” stort, og en kombinasjon av en rekke terapeutiske gener er nok det ultimate ettersom 
dette ei heller er en monogenetisk sykdom der et gen kan identifiseres som patologisk (21). 

 

-Hjertesvikt: I introduksjonen ble det nevnt at koronar hjertesykdom og hypertensjon er 
hovedårsaker til hjertesvikt, men etiologien er heterogen. Like så er også inntreden av svikten som 
kan være akutt ved infarkter, men kronisk ved tilstander som for eksempel aortastenose. 
Symptomene skyldes at hjertet ikke klarer å møte kroppens behov. Hjertesvikt er et økende problem 
i vår del av verden, og de konvensjonelle behandlingsalternativer er medikamentell behandling rettet 
mot symptomer på den sviktende hjertefunksjonen (18;30) samt koronar intervensjon i form av 
koronar angioplasti og klaffekirurgi, elektrofysiologisk behandling i form av ablasjoner, 
elektrokonvertering samt pacemakere og kirurgi i form av transplantasjoner (30). Den 
progredierende eller akutte dysfunksjonen av kardiomyocyttene er årsaken til hjertesvikten, og i 
prinsippet er kun transplantasjon kurativt (30). Det genterapeutiske perspektivet bør være påvirkning 
av flere intracellulære prosesser i hjertet som alle kan påvirke hjertets funksjon og patologien ved 
hjertesvikt. Ved å påvirke blant annet den β-adrenerge reseptorkaskaden, det intracellulære 
kalsiumsystemet, den uhensiktsmessige programmerte celledøden og remodelleringen samt å bedre 
den diastoliske funksjon, kan man kanskje påvirke både prognose og livskvalitet (5;18). Ved 
monogenetiske kardiomyopatier vil genterapi kunne vise seg å ha meget god effekt (30). 

 

Potensialet for genterapi som behandling av sykdommer i det kardiovaskulærsystemet er flere, men 
de overnevnte er de viktigste og de vanligste. Vi har nå fått en oversikt over hvilke tilstander vi kan 
tenke oss å behandle. Som det fremgår av oppgaven er målet å rette fokuset mot iskemisk 
hjertesykdom. Behandling av tilstanden nå er revaskularisering med blant annet PCI-teknikk; 
eventuelt bypassoperasjoner, i tillegg til medikamentell behandling. Til tross for at behandlingen er 
god og oppfølgingen er nøye, vil mange pasienter utvikle irreversibel og potensielt letal hjertesvikt 
(18). Naturlige spørsmål videre blir hvordan og med hva vi skal behandle pasienter med? 

3.1 Introduksjon til koronar hjertesykdom: 

Koronar sirkulasjon er en betegnelse på blodforsyningen til blodkarene i myokard (22). Myokard er 
avhengig av kontinuerlig oksygentilførsel for å utføre sin oppgave. Årsaken til de fleste iskemiske 
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sykdommer er aterosklerose i koronararteriene (5;21;22). Som tidligere nevnt er årsaken til 
aterosklerose multifaktoriell, hvor både arv og miljø spiller inn i sykdomsprosessen. Rent 
patofysiologisk er aterosklerose en aggregerging av fett på innsiden av arterieveggen samt 
inflammasjon med infiltrering av makrofager og T-celler. Dette gir opphav til ateromatøse plakk som 
over tid kan snevre inn lumen på arterien, og kompromitere blodforsyningen (22). Senere i forløpet 
oppstår det kalkavleiringer og innsnevringen progredierer. Karveggen stivner, og blir aterosklerotisk.  
Rent patofysiologisk er innsnevringene opphavet til de kliniske manifestasjonene, angina pectoris og 
akutt koronar syndrom (ACS) som deles inn i tre former: STEMI (ST-elevasjonsinfarkt); NSTEMI (Non-
ST-elevasjonsinfarkt) og UAP (ustabil angina pectoris) (22). STEMI er et  hjerteinfarkt der typiske EKG-
forandringer i form av ST-segmentelevasjon sees, i tillegg til et typisk klinisk bilde med akutte 
retrosternale smerter samt økning i infarktmarkører. NSTEMI er også betegnelse på et infarkt, men 
uten de overnevnte EKG-forandringene. Ustabil angina pectoris er en angina pectorisvariant som 
skyldes plakk med forbigående tegn på iskemi som bedres ved medikamentell behandling. Grensen 
mellom ustabil angina pectoris og NSTEMI kan være til dels flytende, men ved myokardcelledød og 
økning i infarktmarkører er diagnosen NSTEMI mer nærliggende. 

3.2 Potensielle terapeutiske gener ved iskemisk hjertesykdom: 

For å vite hva slags genetisk materiale vi må overføre for at resultatet skal bli adekvat (gå fra et 
iskemisk til et ikke-iskemisk myokard), må vi vite de hvilke biologiske prosesser som vi ønsker å 
påvirke. Med dette i mente går vi gjennom følgende: 

3.2.1.Angiogenese: 

3.2.1.1.Intro og mekanisme: 

Angiogenese eller neovaskularisering betyr dannelse av nye blodkar. Angiogenese er en kompleks 
prosess der flere biologiske mekanismer er involvert. Hypoksi er det viktigste stimuluset for 
angiogeneseinduksjon (24;25;31-33). En rekke vekstfaktorer er med i denne komplekse nydannelsen 
av kar (blant annet VEGF-familien (Vascular Endothelial Growth Factor)(18). Oksygenets rolle som 
regulator av angiogenese er et viktig steg i riktig retning for å oppnå forståelse og oversikt over hva 
som skjer og hvilke nedstrømsproteiner som aktiveres (31). Gjennom blant annet studier av tumorer 
har man kartlagt at hypoksien som oppstår i tumoren på grunn av økt konkurranse om oksygen, er 
drivkraft for nydannelsen av kar fra eksisterende kartrær (32). Det samme gjelder motsatt effekt; for 
eksempel ved retinopati hos premature der økt O₂-eksponering før retina er ferdigutviklet fører til 
iskemi når O₂-tilskuddet avsluttes, med påfølgende neovaskularisering og effusjon av væske med 
netthinneavløsning og synstap som potensielt sluttresultat (32). Med andre ord er hypoksi den 
endelige og viktigste regulatoren av så vel patologisk som fysiologisk neovaskularisering.  

3.2.1.2.Resultatet av hypoksien 

Når hypoksi i et vev er et faktum, er katleggingen av responsen viktig. Når O₂-metningen i vevet 
synker, skjer en rekke biologiske prosesser som har som mål å generere vekstfaktorer for 
angiogenese samt rekruttere angiogenetiske celler fra sirkulasjonen og distalt vev. 
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a) Hypoksi Induserbar Faktor-1: Er 
en kjernefaktor som responderer 
på hypoksi (34). Den induseres 
ved hypoksiske tilstander og 
regulerer transkripsjonen av 
hundrevis av gener (gjennom 
reponselementer (HRE=Hypoksi 
Responsivt Element) på genomet 
som HIF-1 kan binde seg til), og er 
hovedregulatoren i O₂-
homeostasen (24;31). Hypoksi i 
ekstracellulærmiljøet oversettes 
til kjernen i form av et HIF-1-
signal (32). HIF-1 er en 
heterodimer transkripsjonsfaktor 
som består av HIF-1α og HIF-1β. 
Disse to enhetene må være 
bundet sammen for å utøve sin effekt på mål DNA (31). Det finnes andre HIF-subtyper (2 og 
3), og disse har til dels samme effekt som HIF-1, men i mindre omfang og grad. β-subenheten 
av HIF-1 er kontinuerlig uttrykt, mens det er α-subenheten av dimeren som er O₂-avhengig. 
HIF-1α produseres kontinuerlig, men nedbrytes i cellene under normoksi. Når hypoksi 
inntreffer, hemmes nedbrytningen av HIF-1α, og dimerisering av α og den kontinuerlig 
uttrykte β-subenheten inntrer, hvilket fører til en funksjonell aktivering av HIF-1 med 
påfølgende binding til hypoksiresponselemeter (21;22;24;25;32;33). Effekten av denne 
aktiveringen av HIF-1 er en kaskade av transkripsjoner hvor blant annet VEGF-transkripsjon 
er viktig (32). Andre målgener som transkriberes og som bidrar til angiogenese er: Placental 
Growth Factor, Angiopoietin 1 og 2, Stromal Derivert Faktor, Platelet-Derived Growth Factor 
B m. flere (24;32). 
 

b) Sirkulerende Angiogenetiske Celler (CAC):  Det er et viktig poeng å merke seg at en 
neovaskularisering ikke kun er avhengig av produksjon og frigjøring av angiogenetiske 
faktorer, men også stimulering av celler lokalt i det iskemiske vev som f.e. vaskulære 
endotelceller (EC) og glatte muskelceller (GMC). Denne stimuleringen fører til økt aktivitet i 
disse cellene, og er effekten HIF-1 gjennom sine nedstrømspoteiner har på disse 
angiogenetiske cellene lokalt (34). De frigjorte vekstfaktorene virker i tillegg som kjemokiner 
for sirkulerende angiogenetiske celler ettersom de sirkulerende cellene har 
overflatereseptorer for en rekke av de frigjorte vekstfaktorene (24;34). Opphavsstedet for de 
angiogenetiske cellene er benmargen, i tillegg til enkelte andre vevstyper (34). De 
mobiliseres til blodbanen, og rekrutteres til det iskemiske området (24;34). Denne gruppen 
celler er svært heterogen og inkluderer mesenchymale stamceller (MSC), hematopoetiske 
progenitorceller, endoteliale progenitorceller og proangiogenetiske myeloide celler, og 
rekruteringen av disse er et kritisk steg i angiogenesen (32). HIF-1 spiller en rolle ikke bare i 
stimuleringen av produksjonen av de essentielle vekstfaktorene, men også i responsen til de 
sirkulerende angiogenetiske cellene (34). Heterozygote HIF-1α +/- knock out mus har vist seg 
å ha nedsatt rekruttering av potensielt angiogenetiske cytokinpositive angiogenetiske celler  
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Dette viser at HIF-1 har indirekte effekt på sirkulerende angiogenetiske celler gjennom 
stimulering og rektruttering av benmargsderiverte celler (24;32;34), og ikke bare direkte 
transkripsjonseffekt via hypoksi respons elementene på DNA. Det har vist seg at 
iskemiindusert rekruttering av sirkulerende angiogenetiske celler også kompromitteres hos 
eldre, grunnet nedsatt utrykk av HIF-1α (24;34). Dette er et potensielt angrepsfelt i 
genterapeutisk behandlingsøyemed som vi kommer tilbake til. 

3.2.2.Arteriogenese:  

Er en mekanisme der eksisterende arteriolers lumendiameter øker som respons på en kritisk 
okklusjon/stenosering av en forsynende arterie for på den måten å gi opphav til kollateraler (34). 
Prosessen er å betrakte som en remodellering av kollaterale kar (18;32). Mekanismen bak prossesen 
med omdannelse av relativt lavkalibrede kapillærer/arterioler til arterier er ukjent, men man har 
noen teorier. Enkelte angiogenetiske faktorer; som Vaskulær Endotelial vekstfaktor, Placental 
Growth Factor og Platelet-Derived Growth Factor B virker å ha en proarteriogenetisk effekt (18;32). 
Gjennom forsøk har man klart å vise at HIF-1 også her spiller en rolle i arteriogenesen (33;34). Ved 
manglende iskemiindusert uttrykk av HIF-1α og påfølgende dimerisering til HIF-1, vil mRNA for 
mange angiogenetiske faktorer være nedsatt, hvilket medfører ikke bare nedsatt angiogenese, men 
også nedsatt arteriogenese (32;34). I likhet med angiogenese er remodelleringen av 
kapillærer/arterioler avhengig av en heterogen gruppe progenitorceller som beveger seg med 
kjemotakse mot området med iskemi. Uten eller med nedsatt HIF-1-respons vil derfor også denne 
prosessen påvirkes, og følgelig vil arteriogenesen være nedsatt med påfølgende redusert 
karremodelering (18;32;34). Hos pasienter med f.e. perifer arteriell sykdom med potensielt alvorlig 
iskemi distalt kan vi  påvirke sykdomsforløpet ved å benytte oss av kunnskap om disse kaskadene og 
rekruteringsmønstrene i et avansert genterapeutisk regime. Vi observerer altså at det er et 
overlappende mønster mellom stimuliene bak arterio- og angiogenese hvor HIF-1 har vist seg å ha en 
nøkkelrolle (18;24;31;32;34). 

3.3 Hva gir vi? 

Som det fremgår av beskrivelsen ovenfor er det mange angrepspunkter for et eventuelt 
genterapeutisk regime. For pasienter med iskemisk kardiovaskulær sykdom er terapeutisk 
angiogenese det vi ønsker å oppnå (31). For å stimulere neovaskularisering er det viktig å 
administrere angiogenetiske faktorer eller DNA-sekvenser som koder for disse faktorene. Det har 
blitt forsøkt med flere av de angiogenetiske faktorene nevnt ovenfor (bla Vaskulær Endotelial 
vekstfaktor, Platelet-Derived Growth Factor m.fl.)(31;32;35;36). Resultatene ved bruk av en enkelt 
vekstfaktor har vært variable og kan skyldes at vekstfaktorer trenger kofaktorer for å indusere 
dannelse av nye kar (24). Et steg opp i kaskaden kan terapi med HIF-1 være en bedre bedre strategi 
for å oppnå angiogenese. 

3.3.1.Oppregulering av HIF-1: 

 Dette kan gjøres på flere vis, og en rent medikamentell metode er å eksponere CoCl₂ til iskemisk vev. 
Dette har en effekt på HIF-1 i form av økt HIF-1α, samt økt HIF-1-mediert transkripsjon (22;32;37). 
Videre finnes det også strategier for å hemme nedbrytning av endogent HIF-1 α (31). 

Av genterapeutiske metoder er det vist at elektroporering etter tilførsel av en plasmidvektor med en 
konstitutiv aktiv HIF-1α ga signifikant økte HIF-1α-mRna-uttrykk i hud hos mus i tillegg til økte uttrykk 
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av Angiopoietin 2/ Platelet-Derived Growth Factor B/ Vaskulær Endotelial vekstfaktor / Placental 
Growth Factor-mRna (24;32;34). I tillegg økte blodverdiene av sirkulerende angiogentiske celler, og 
sårtilheling og vaskularisering akselererte i forhold til kontrollgruppen.  

Et adenovirus med resistens mot O₂-mediert nedgradering, har vist seg å gi signifikant økte verdier av 
sirkulerende angiogenetiske celler i perifert blod;økt perfusjon samt forbedret funksjon i et forsøk 
med intramuskulær injeksjon i iskemisk vev i legg og lårmuskel hos mus utsatt for ligering av a. 
femoralis (31-33). Dette kan sammenlignes med forandringene pasienter med perifer arteriell 
sykdom opplever, og viste seg å gi både arterio- og angiogenese. 

AAV har også vist seg å gi resultater med overføring av transgene sekvenser. Overføring av en r-AAV 
kodende for en nedbrytningsresistent variant av HIF-1 α i ikke-iskemisk muskulatur hos mus ga økt 
angiogenese. Til gjengjeld ga introduksjon av AAV-VEGF ikke den samme angiogenesen, men kun 
proliferasjon av endotelceller uten funksjonell kapillærdannelse (32;38). 

3.3.2.HIF-1-medierte bieffekter og patologiske aspekter: 

Potensialet som HIF-1 α har som transgen kandidat er stor. Dog er det viktig å merke seg at 
neovaskulariserende faktorer til systemisk bruk har potensielt fatale bivirkninger. I likhet med den 
fysiologiske angiogenesen, er også tumormediert angiogenese HIF-1-avhengig (31;32). En tumor er 
avhengig av karvekst for ekspansjon, og signalet for dette er hypoksi med påfølgende HIF-1 α-
aktivering. HIF-1 α kan brukes prinsipielt til å karakterisere en tumorfenotype, hvor en høygradig HIF-
1 α uttrykning er forbundet med en aggresiv, ekspansiv og høyvaskularisert tumor (24). Dette legger 
grunnlaget for at HIF-1-påvirkning kan brukes i cancer-terapi, hvor hemming av HIF-1 er forbundet 
med reduksjon av tumor. 

HIF-1 har også en patologisk rolle i neovaskularisering av retina hos nyfødte som nevnt under punkt 
3.2.1.1. Tidlige dyreforsøk har vist at enkelte hemmere av HIF-1 α-uttrykning kan hemme denne 
patologiske retinale neovaskulariseringen (32). 

Ettersom Pulmonal Hypertensjon ble tatt opp som et punkt tidligere, kan det også nevnes at her er 
det påvist en relasjon mellom HIF-1 og den vaskulære remodelleringen som skjer i lungene som 
respons på kronisk hypoksi (ved f.e. KOLS). I motsetning til perifer arterielle sykdom og koronar 
arteriell sykdom, hvor man ønsker å øke HIF-1 for å oppnå en angiogenese og arteriogenese, er målet 
å hemme den uhensiktsmessige HIF-1-medierte patologiske neovaskulariseringen som ikke tjener til 
noe (26;32). 

3.3.3.Koronar hjertesykdom og HIF-1 α: 

Undersøkelser viser at tap av HIF-1α øker tilbøyeligheten for iskemisk skade (34;37). Det er vist at økt 
ekspresjon av HIF-1α i hjertet begrenser størrelse på infarktet, og forbedrer funksjonen og øker 
angiogenesen etter infarktet (37). Aktivering av HIF-1α er med andre ord gunstig, og gir bedre 
resultater ved iskemisk skade (22;34;37). 

Et annet viktig punkt å merke seg er den effekten HIF-1α genterapi på skjelletmuskelceller har hatt 
på kardiomyocytter (37). Særlig hos pasienter der intervensjon er vanskelig/umulig, eventuelt 
pasienter med ustabil angina som venter på intervensjon, kan genterapi før inngrepet være gunstig. 
Forsøk viser at slik distal (ikke direkte i hjertet) leveranse av DNA kodende for HIF-1α har gunstig 
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effekt på overlevelse, funksjon og infarktstørrelse i hjertet (37;39). Dette viser altså mangfoldet av 
muligheter vi har når vi skal benytte oss av genterapeutiske metoder. 

3.3.4.Oppsummering av HIF-1: 

Det er ingen tvil om at HIF-1 har en essentiell rolle som regulator av vaskulære responser på hypoksi 
og iskemi. Alder og diabetes er forbundet med en nedsatt iskemiindusert HIF-1-aktivering (32), og gir 
et godt bilde på ytterligere kliniske bruksområder for genterapeutisk behandling. Som tidligere nevnt 
er bruken av HIF-1-gensekvenser fremfor enkeltgener i den angiogenetiske prosess å foretrekke (34). 
For pasienter med perifer arteriell sykdom eller sår som ikke gror, kan lokal injeksjon (plasmider 
m/elektroporering eventuelt virale vektorer) ha god effekt (33;34), noe som også kan være tilfelle 
med distal leveranse i skjelettmuskelceller hos pasienter med koronar arterie sykdom (37). Videre 
kan muligens også hemming av HIF-1 vise seg å ha behandlingspotensiale ved tilstander som kreft, 
pulmonal hypertensjon og retinopati (31;32). Et spørsmål som må løses ved laboratorieforskning er 
hvorvidt riskikoen ved å bruke HIF til angiogenese er for stor med tanke på potensiale for 
cancerutvikling. 

3.4 Hvordan gir vi genterapi til pasienter v/iskemisk hjertesykdom? 

Etter å ha gått gjennom noen aspekter av det vi ønsker å oppnå, samt hva vi er interessert i å levere, 
kommer spørmålet om hvordan vi gir det; dvs hvilken metode, samt hvem som er aktuelle 
behandlingskandidater.  

3.4.1.Metodikk for levering av vektor: 

Når vi har sett oss ut hvilken vektor vi ønsker, i tillegg til hva vi ønsker å overføre, kommer det 
naturlige spørsmålet hvordan vi skal få leveransen inn til cardiomyocyttene. Teoretisk er det to måter 
å gjøre dette på; 1) systemisk og 2) lokalt (18). Den sistnevnte kan ytterligere deles inn i 
intramyocardiell injeksjon, intravaskulær antero-/retrograd injeksjon og intraperikardiell injeksjon 
(3;18;25). Såkalte perivaskulære leveringssytemer for vektorer finnes også, men grunnet deres 
omfattende invasivitet og sikkerhetsproblematikk, er de lite forsket på, særlig i humane studier (40). I 
tillegg er muligheten for utvikling av gen-frigjørende stent (samme prinsipp som 
medikamentfrigjørende stent) også noe som muligens vil bli utprøvd etter hvert som 
sikkerhetsutfordringene kartlegges (40). 

3.4.1.1.Systemisk levering 

Er naturlig nok en strategi der man benytter en intravenøs levering av vektoren. Bakdeler med denne 
metoden er at man trenger store mengder (potensielt dyre) vektorer for den systemiske fordelingen 
(3;18). Ved særs god tropisme ovenfor cardiomyocytter, kan man se for seg at små mengder vektorer 
i.v. vil gi god transfeksjon i hjertet (jmf wtAAV9, pseudotypede AAV2  og eventuelt andre rAAV)(1). 
Ettersom man er avhengig av høye doser, kan den systemiske fordelingen gi opphav til systemiske 
bivirkninger (f.e. systemisk immunrespons). I tillegg er det snakk om iskemiske sykdommer fra før og 
nedsatt sirkulasjon, hvilket vil medføre at konsentrasjonen av vektorer mest sannsynlig må reguleres 
ytterligere opp (18). 
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3.4.1.2.Lokal overføring 

Lokal overføring med intrakardiell injeksjon innebærer at vi sprøyter vektoren direkte inn i myokard, 
og dermed sikrer spesifisitet (25;40). Effektiviteten blir lav ettersom man nærmest kun observerer 
effekt av transgenet i et lite område rundt nålens vei gjennom myokard, og innebærer en teknisk 
krevende prosedyre (18). Videre er utrykket relativt kortvarig (jmf naken-DNA-avsnitt) (18). Ved hjelp 
av NOGA (nonfluoroskopisk kateterbasert elektromekanisk kartleggingssystem), som er et 
kartleggingssystem som gir en bildeoversikt over hjertets funksjon og som kan veilede en trent 
operatør til å injisere vektorer lokalt, kan man i tillegg diskriminere mellom viabelt og iskemisk 
myocard, og dermed bestemme overføringen av transgenet til det affiserte området (3;18;21;25;36). 
Selv med slike invasive metoder er ofte det å skille viabelt fra iskemisk myokard vanskelig. Vektorer 
kan også potensielt injiseres i perikardsekken; som er et lukket rom (21). Nærheten til myokard gjør 
at det overføres vektorer til kardiomyocyttene, dog er permeabiliteten; særlig for adenovirus, lav 
(3;25;40). 

Lokal overføring med intrakoronar antero- og retrograd injeksjon går henholdsvis ut på å frigjøre 
vektorene i koronararteriene (Antero) proksimalt for en eventuell stenose og la opptaket skje distalt 
for kateteret (18) Effektiviteten av anterograd injeksjon er svært variabel. Effekten kan forbedres 
mye ved å permebilisere endotelet ved hjelp av histamin (40). Eventuelt kan effekten av vektoren 
forlenges ved at man okkluderer koronararteriene distalt for frigjøringen, og dermed øker 
tidsrommet myokardvevet utsettes for vektoren (3;40). Retrograd injeksjon er infusjon av vektorer 
via den koronare venøse sirkulasjon (18). Det er vist signifikant transfeksjon til myokard på denne 
måten (40). Muligens kan en kombinasjon av anterograd arteriell injeksjon og retrograd venøs 
injeksjon og gode resultater for transfeksjon av kardiomyocytter. For perifere arterielle lidelser vil 
injeksjon gjennom katetere lokalt ved det iskemiske området, eventuelt direkte intramuskulære 
injeksjoner i iskemisk musklatur kunne benyttes (21;40). 

4.Konklusjon og vurdering av trygghet, risiko og etiske dilemmaer: 

Den er ingen tvil om at genterapi er et felt som har tatt steget fra sin spede laboratoriefortid til nå å 
stå og banke på døren til den praktiserende spesialists hverdag. Det er et poeng at skal denne 
teknologien benyttes må den benyttes riktig og klokt, og derfor vil fagmiljøene bli sentraliserte og 
små. Mange kardiovaskulære tilstander har som vi nå har sett potensiale for å innkludere genterapi i 
sine behandlingsregimer. Ser vi på pasienter med koronar hjertesykdom, er dette en heterogen 
gruppe, men særlig pasienter med f.e. angina pectoris eller ustabil angina der ballongdilatasjon og 
andre intervensjoner er blitt forsøkt gjentatte ganger; såkalte ”no-option” pasienter, er potensialet 
for bruk av terapeutisk angiogenese absolutt til stede, og da særlig med tanke på HIF-1-behandling 
som denne oppgaven har fokusert mye på. HIF-1 har vist seg å være en essentiell og sentral regulator 
av hypoksiindusert gentranskripsjon, og vil være et naturlig angrepspunkt hva angår terapeutisk 
angiogenese. Til tross for dette er det ikke å legge skjul på at målgene er mangfoldige. Som vi også 
har sett er hjertesvikt et økende problem, mye på grunn av økende alder, men også bedret 
overlevelse etter koronare hendelser og intervensjoner. Behandlingen er ikke tilfredsstillende, og 
langt ifra kurativ på noe vis. Å kunne påvirke de intracellulære mekanismene bak hjertesvikten ved å 
bedre hjertecellenes funksjon ved hjelp av genterapi er også et lovende og mulig enda større felt en 
den den angiogenetiske behandlingen av iskemiske koronare tilstander. 
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 Om denne terapien skal gjøres lokalt i myokard, eller man benytter seg av andre teknikker er et 
åpent spørsmål som trenger mer forskning. Kanskje vil pasientene få bedret sin livskvalitet og 
overlevelse samt funksjon etter et potensielt fatalt infarkt (AMI). Hva angår pasienter med AMI sier 
det seg selv at det er umulig å forespeile hvem som får sykdommen. Utfordringen da blir å vite når 
man skal levere det eventuelle transgenet, da det er vist at remodellering etter et infarkt kan 
påvirkes, og at celledød i forbindelse med et infarkt skjer i en lang periode etter infarktet. Hva angår 
primærprofylakse hos risikopasienter med angina pectoris og tidligere akutte hjerteinfarkter, er det 
muligens en del å hente på transgen behandling. I løpet av oppgaven har vi også vært innom 
pasienter med perifer arteriell sykdom, og det er også her vist resultater på at terapeutisk angio- 
samt arteriogenese kan ha mye å gi for disse pasientenes funksjon og livskvalitet. 

En oversikt over de eksisterende vektorsystemer har vist oss at det er håp for at fremtiden bringer 
med seg vektorer hvor spesifisiteten (tropismen) er meget god, og i tillegg at effektiviteten, 
sikkerheten og transfeksjonsvarigheten er god nok til å gi kliniske resultater. Pseudotyping av AAV 
kan sikre oss god spesifisitet og hindre nøytralisering av NAbs. Naturlig forekommende AAV-9 er per 
dags dato den virale vektor med best kardiospesifisitet. Adenovirus og AAV er vektorer som med 
sofistikering og manipulering vil kunne gi oss topp kardiospesifisitet i tillegg til varig genuttrykk. De 
non-virale vektorene har vist seg å ha en ypperlig spesifisitet, men deres relative ineffektivitet er et 
problem. Dessuten er deres uttrykk kortvarig ettersom det ikke er snakk om integrering i genomet 
slik det er med virus. Det kan bemerkes at et kortvarig genuttrykk kan være hensiktsmessig ved gitte 
tilstander. 

Videre oppstår det også spørsmål om hvilke leveransemetoder som er mest hensiktsmessige. Lokale 
metoder sikrer spesifisitet, men gir lave totale transfeksjonsandeler i kardiomyocyttene særlig ved 
injeksjoner i myokard. Systemisk introduksjon av vektoren innebærer en risiko for systemisk 
transfeksjon hvis ikke spesifisiteten er god nok, i tillegg til at kostnadene kan bli høye og de 
potensielle bivirkningene av slike injeksjoner kan bli store. 

Generelt vil man med virale vektorer alltid kunne ha en risiko for uhensiktmessige overføringer; med 
det menes integrering av virusgenomet ”på feil sted” i målcellens genom med påfølgende mulig 
mutagenese. Vertikal transmisjon vil i så fall også være et reelt problem man må undersøke 
nærmere, særlig for rAAV-medierte transfeksjoner hvor man vet mindre om den pseudotypede AAV-
stammen. 

Mye gjenstår, og man er avhengig av storskala forskning av preklinisk karakter for å kartlegge 
mangler og potensielle faresider ved teknologien; deretter må nøye kontrollerte kliniske forsøk 
gjøres. Det er en del etiske dilemmaer bundet til denne type behandling, og ettersom forskningen 
har hatt dødsfall, blir det desto viktigere å kvalitetskontrollere feltet, som tross alt har et frynsete 
rykte grunnet generell uvitenhet om temaet i samfunnet for øvrig. En svært viktig overnevnt bieffekt 
av HIF-1-indusert neovaskularisering er proliferering av kar i tumor, om pasienten skulle rammes av 
det. Uansett hvilke genprodukter man ender opp med å bruke, må man være klar over farene ved 
terapeutisk angiogenese. Dette temaet er det viktig å få klarhet i før man begir seg ut på kliniske 
forsøk. Et siste punkt angående usikkerheten rundt genterapi er at vi må kartlegge doseringer, noe vi 
per dags dato ikke har data på. 
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