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Sammendrag 
Hjertefeil representerer en ny variant av produksjonslidelser hos fisk. Tidligere har 
det vært kjent at intensiv lakseproduksjon gir økte frekvenser av utviklingsfeil på 
blant annet ryggvirvler, beinstrukturer i hodet, septum dannelsen mellom bukhulen 
og hjerte, samt pigmentering og speilvending av organ. Tilstedeværelsen av slike 
feil medfører både etiske og økonomiske problem for oppdretterene. 
 Hjertet hos laksefisk har normalt en karakteristisk pyramideform utviklet 
for effektiv transport av oksygen under krevende forhold. Rapporter fra 
veterinærhelsetjenesten har vist at en stor andel av oppdrettslaksen som dør 
uventet i mêrene har avvikende hjertefasong. Det antas at årsakssammenhengen 
mellom hjertefeil og intensiv lakseproduksjon er multifaktorell, hvorav 
miljøfaktorer som temperatur, ernæring og mosjon, samt genetikk er viktige. 
 Lakseembryo er spesielt utsatt for temperaturinduserte deformiteter. 
Målet for dette studiet var derfor å finne temperaturesensitive gener som kunne 
være involvert i utviklingen av deformiteter hos fisk. Metoden ”RNA Arbitrarily 
Primed (RAP)-PCR ble benyttet for å identifisere gener med ukjente egenskaper 
fra lakseembryo som hadde blitt utsatt for forhøyet vanntemperatur under den 
viktigste perioden for utvikling av hjertet. Basert på dette arbeidet  ble det 
identifisert et varmesensitivt gen som koder for atrisk natriuretisk peptid (ANP). 
Dette genet er fra pattedyr kjent for å være en viktig negativ regulator for 
hjertevekst og utvikling.  
 For å studere sammenhengen mellom varmesensitiv oppregulering av 
mengde ANP mRNA og utviklingen av hjertefeil ble lakseembryo varmesjokket 
ved åtte ulike stadier av embryoutviklingen. RT-PCR resultatene viste at ANP 
transkripsjonen blir nedregulert etter varmesjokk i tidsrommet hvor hjerteutvikling 
induseres hos fisk. Derimot ble det funnet oppregulert ANP transkripsjon fra og 
med det 15-20. somit stadiet, som tilsvarer den perioden hvor ett rett hjerterør kan 
identifiseres hos laks. Disse resultatene ble stadfestet ved bruk av RNA in situ 
hybridisering som viste at ANP bare kunne identifiseres i hjerteregionen hos 
varmebehandlede  embryo ved det 20. somit stadiet.  
 I tillegg til varmesjokkbehandling ble embryo inkubert ved 8 (kontroll) 
og 10 °C fra fertilisering inntil startfôring, hvoretter de to gruppene ble holdt ved 
12 °C inntil ca 60 gram. Ved denne vekten ble fisken drept og hjertene tatt ut for 
analyse. 



 Resultatene fra denne delen av forsøket viste at fisk inkubert ved 10 °C 
under rognutviklingen hadde 7.7% lavere kardiosomatisk indeks 
(hjertevekt:kroppsvekt) sammenliknet med hjerter fra fisk inkubert ved 8 °C. 
Samtidig hadde fisk inkubert ved 10°C større hjerter (lengde:bredde) enn 
kontrollfisken. 
 Dette studiet viser for første gang at det viktige kardiovaskulære 
hormonet ANP er temperatursensitivt under embryoutviklingen. Sammenfattet 
stemmer resultatene våre godt overens med litteratur fra pattedyr som beskriver 
ANP som en viktig negativ regulator for hjerteutvikling og vekst. I den avsluttende 
fasen av arbeidet vil det bli utført morfologiske mikroskopi studier for å gi mer 
detaljerte beskrivelser om hvilke effekter temperatur har på utvikling av hjertet og 
i særdeleshet hjertemuskulatur i ventrikkelen. 
 
 
 
 


