
primära odlade kardiomyocyter som i
transgena möss, vilka har en konstitui-
tivt aktiverad form av kalcineurin eller
NF-AT3. Då transkriptionsmekanis-
men är aktiverad stimuleras expression
av de fetala generna β-myosin tunga-
kedjan, skeletalt α-actin och BNP
(brain natriuretic peptide). De transge-
na mössen utvecklar snabbt uttalad
vänsterkammarhypertrofi, vilket leder
till en för tidig död, i de flesta fall på
grund av arytmier.

Samma principiella transkriptions-
mekanism finns också i B- och T-lym-
focyter. Då dessa celler stressas i sin
funktion stiger också där den intracellu-
lära kalciumkoncentrationen, och ett
för dessa celler specifikt NF-AT/GATA-
system aktiveras, vilket leder till ändrad
fenotyp och aktivt immunförsvar.

Hypertr ofi 
hos möss hejdades
Denna basala mekanism är således

väl konserverad i de två cellslagen. In-
tressant nog är en av cyklosporinets
verkningsmekanismer dess förmåga att
motverka kalcineurinets förmåga att
aktivera NF-ATs transkriptionsfaktorer.

Då cyklosporin A tillför des till kar-
diomyocytkultur eliminerades angio-
tensin II-stimulerad bildning av ANF
(natriuretisk förmaksfaktor), och i
transgena möss med konstitutivt aktive-
rat kalcineurin kunde också vänster-
kammarhypertrofin helt motverkas (Fi-
gur 3). Således hade cyklosporin för-
väntade effekter på två organisationsni-
våer i organismen. Det motverkade på
cellnivå en viktig signalväg för den fe-
tala fenotypen, och på organnivå väns-
terkammarhypertrofin!

Tolkning av resultaten
Vad innebär då dessa sensationella

resultat?Givetvis finns det ytterligare
transkriptionsmekanismer som kan vara
av betydelse. Men den presenterade me-
kanismen är tilltalande, där den intra-
cellulära kalciumkoncentrationen är

slutsteget för ett flertal faktorer som kan
stimulera till hypertrofi.

Vi vet ännu inte hur stor betydelse
denna mekanism har vid hjärtsvikt hos
människor eller om intervention mot re-
dan manifest vänsterkammardysfunk-
tion eller hjärtsvikt kan ändra den dyst-
ra utvecklingen av en hjärtsvikt.

Potentialen för utveckling av helt
nya läkemedel för behandling av hjärt-
svikt måste dock bedömas som stor [2].
Eftersom kalcineurin, NF-AT3 och
GATA4 har en viss grad av hjärtspecifi-
citet kan det finnas möjlighet att ut-
veckla hjärtspecifika läkemedel som
kan interferera med hjärtmuskelhyper-
trofins transkriptionella signalväg. 
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Figur 3. Kalcineurinberoende hjärthyper-
trofi – prevention med cyklosporin A. 

Månadens
sjukhus:
Södertälje
I november är Södertälje sjukhus

»Månadens sjukhus». Sjukhuset ut-
gör finalen på Landstingets konst-
nämnds satsning »Månadens sjuk-
hus» under Kulturhuvudstadsåret.

I Södertälje har konstinnehavet
byggts på successivt under en lång
följd av år, vilket präglar utsmyck-
ningarnas karaktär och stil.

Större utsmyckningsuppdrag ut-
fördes under 1970-talet och i början
av 1980-talet, då tex långvårds-
byggnaden tillkom. 1986 skapades i
entréhallen en mindre »skulptur-
park» i samband med ombyggnad.

Efter hand har man även gjort
konstnärliga insatser i gemensamma
utrymmen som trapphallar, korrido-
rer och väntrum.

Till de konstnärer som finns re-
presenterade på Södertälje sjukhus
hör bland andra Nils Kölare, Gösta
Backlund, Eric Matteoni, Titti Åhs,
Roland Haeberlein, Marylyn Gie-
row, Thomas Qvarsebo, Anna Sjö-
dahl, Dan Backman, Maria
Wahlström och Jan Manker.

Kostnadsfria konstvisningar för
allmänheten äger rum två gånger i
veckan. Upplysningar, liksom bok-
ning av visning på annan tid, på tele-
fon 08-7373110. Ytterligare infor-
mation lämnas av projektledare
Ebba Gillbrand (telefon 08-
7373052).

»Dagens Södertälje kanal»
av Titti Åhs.
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