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Metoder innen matematisk modellering av hjertets funksjon har de senere årene utviklet 
seg til et nyttig verktøy for kardiologisk forskning. Slike modeller, uttrykt med 
differensiallikninger, kan kombinere fenomener fra molekylært nivå, via oppbygning av 
celler til hjertevevets mekaniske egenskaper og ledningsevne for elektriske signaler. En 
hovedutfordring er å avgjøre modellens gyldighetsområde og å inkludere variasjoner i 
fysiologien, spesielt med hensyn til pasientdata. Kallhovd har i sin doktorgrad undersøkt 
flere aspekter som er relevante for både friske og syke hjerter, med fokus på sensitiviteten til 
beregningsresultater gitt identifiseringen av modellparametere.  
 
Modellering kan bli brukt til å undersøke mekanismene som forårsaker arytmier og mulige 
tiltak for å forhindre slike uønskede aktiveringssekvenser. Arytmogen høyre ventrikkel 
cardiomyopati (ARVC) er en medfødt sykdom som påvirker celleforbindelsene mellom 
hjertemuskelceller, og med tiden endrer sammensetningen av vevet seg ved at 
hjertemuskelceller dør og blir erstattet av fettceller og bindevev. Avhandlingen inkluderer 
en utforskende studie av innflytelsen til flere faktorer relatert til infiltrering av fettvev, som 
ikke fullt kan bestemmes av kliniske målinger, som for eksempel plassering av sykt vev og 
andel av fettinfiltrasjon, med mål om arytmi-risikoevaluering på sikt. 
 
De to andre emnene i avhandlingen innebærer å løse inverse problemer for å finne riktige 
parametere til pasientspesifikke modeller. Vi undersøker sammenhengen mellom 
materialstivhetsparameterne, den ubelastede geometrien til venstre ventrikkel og den 
beregnede spenningen over et hjerteslag. Målet er å validere pasientspesifikke mekaniske 
modeller ved å finne det optimale samsvaret mellom pasientens observerte trykk/volum-
sløyfer og resultatene fra modellering av kontraksjonen til venstre ventrikkel. Fra 
avbildning kan hjertets geometri bestemmes under hjertesyklusen, men hjertevevet vil alltid 
oppleve intern belastning fra både trykket på den ventrikulære veggen og 
sammentrekningsgraden. I beregningsmekanikk antas det at systemet starter i en 
spenningsfri tilstand, som nødvendiggjør estimeringen av en ubelastet geometri, denne 
bestemmes ut ifra hvilke passive stivhetsparametere som undersøkes. 
 
Det siste emnet innebærer å bruke PDE-begrenset, gradientbasert optimalisering med 
adjoint-metoden. For å undersøke dens anvendelighet til å estimere tidspunkter og 
dynamikk av det elektriske aktiveringssignalet til hjertevevet, ser vi på  
modellobservasjoner fra flere kilder, og tester systemet med alvorlig grad av støy. For 
fremtidig bruk er målet å finne aktiveringssekvensen fra elektrokardiografidata (EKG), 
så samme frekvens blir brukt for å velge ut observasjoner og tilnærmingen testes på relativt 
grov oppdeling av domenet for rask beregning. 
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English version: 
 
Cardiac mathematical modeling is becoming an important facet of modern cardiological 
research. The field of mathematical modeling of the heart encompasses both 
electrophysiology and mechanics, expressed through differential equations, spans 
phenomena from the molecular scale, to dynamics of ion currents through the cell 
membrane, and finally models of propagation and contraction through tissue samples or 
whole hearts. A main challenge is determining the validity of models and capturing 
physiological variability, including that among patients. 
Kallhovd's thesis cover topics concerning both healthy and diseased hearts, involving the 
sensitivity of computational results to model parameters. 
 
Modeling can explore the mechanisms of initiation and possible targets for termination of 
arrhythmias, which are unwanted patterns of tissue activation. Arrhythmogenic Right 
Ventricle Cardiomyopathy (ARVC) is a disease that affects the connections between 
myocytes, and eventually causes myocyte cell death so that fibrotic and fatty tissue infiltrate 
or replace functional myocardium. This thesis include an exploratory study of the influence 
of several factors related to fatty tissue infiltration, that cannot easily be determined from 
clinical measurements, such as the role of placement of diseased tissue, and fraction of fatty 
infiltration, with the ultimate goal of arrhythmia risk evaluation. 
 
The two latter topics involve solving inverse problems to correctly parameterize patient-
specific models in general. We investigate the interdependence between the material 
stiffness parameters, the unloaded geometry of the left ventricle and the stress calculated 
over a heart beat with the goal of validating patient-specific mechanical models by 
providing the optimal match between observed patient pressure-volume loops and left 
ventricular modeling results. In cardiac imaging, the geometry of the heart can be 
determined during the cardiac cycle, but the heart will always experience some intrinsic 
loading from both the pressure on the ventricular walls and the state of contraction. In 
computational mechanics the initial state of the system is assumed to be a stress free state, 
which necessitates the estimation of an unloaded geometry, which is determined by the 
chosen material passive stiffness parameters that is investigated. 
 
The last topic involves applying PDE-constrained gradient-based optimisation with the 
adjoint method to investigate its applicability to estimating timings and dynamics of the 
initial electrical activation of cardiac tissue. We consider several sources of model 
observations, and test the system with severe degrees of noise. In future applications, the 
goal is to find activation from electrocardiography (ECG) data, so we consider the 
appropriate sampling frequency and test the approach on relatively coarse meshes for 
computational tractability. 
 
 

 


