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Betydelsen av kärlinflamma-
tion vid ateroskleros tilldrar sig
ett ökande forskningsintresse.
Ett flertal infektioner har satts i
samband med aterosklerosut-
veckling, och risken för hjärt–
kärlsjukdom är ökad vid auto-
immuna sjukdomar som reuma-
toid artrit och systemisk lupus
erythematosus. Inflammatoris-
ka cytokiner kan rubba lipidme-
tabolismen och störa endotel-
funktionen, vilket bidrar till ut-
veckling av ateroskleros och
dess komplikationer. 

Fynden kan på längre sikt
leda till nya strategier för pre-
vention och behandling av ate-
roskleros och hjärt–kärlsjuk-
dom.

Ateroskleros har beskrivits hos
egyptiska mumier [1], och är alltså inte
någon ny sjukdom. Kliniska symtom på
hjärt–kärlsjukdom beskrevs redan av
Hippokrates, som också identifierade
fetma som en riskfaktor [2]. Förstadier
till ateroskleros ses hos de flesta barn
redan från 10-årsåldern [3] och har be-
skrivits även hos barn i tredje världen,
vilket talar för inte bara att ateroskleros
är en välfärdssjukdom utan även att
andra faktorer har stor betydelse.

Det är klart visat att kost och andra

livsstilfaktorer spelar en avgörande roll
för risken att utveckla hjärt–kärlsjuk-
dom [4]; här är förhöjda blodfetter en
väsentlig riskfaktor [5]. Men rubbade
blodfetter kan inte förklara den fyrfal-
digt högre mortaliteten i hjärt–kärlsjuk-
domar i Litauen jämfört med Sverige
[6]. Nya riskfaktorer och patogenetiska
mekanismer måste definieras innan vi
kan förvänta oss att hitta nya effektiva
behandlingsmetoder utöver lipidsänk-
ning vid etablerad hjärt–kärlsjukdom,
samt nya sätt att förebygga ateroskleros
och dess komplikationer.

Kronisk inflammation 
och infektion som riskfaktorer
Förhöjda serumvärden av C-reaktivt

protein (CRP) är en vanlig markör för
kronisk eller akut inflammation. I en
nyligen publicerad  tvärsnittsstudie vi-
sades att låggradig inflammation med
lätt förhöjda CRP-värden inom normal-
området var associerad med kardiovas-
kulär sjukdom. CRP korrelerade posi-
tivt med kända riskfaktorer som bl a ko-
lesterol, triglycerider, apolipoprotein B,
lågt HDL(high density lipoprotein)-ko-
lesterol, fibrinogen och kroppsmassein-
dex (BMI); CRP-värdet var också för-
höjt hos rökare [7]. I två prospektiva
studier har detta samband bekräftats:
hos symtomfria män låg CRP-basnivån
signifikant högre hos den grupp indivi-
der som sedan fick hjärtinfarkt. Den
ökade risken var stabil över tid och sig-
nifikant även efter justering för kända
riskfaktorer [8, 9].

Idén om att infektioner inverkar vid
uppkomst av hjärt–kärlsjukdom fram-
fördes första gången 1908 av Sir Willi-
am Osler. På senare år har hypotesen
fått ny aktualitet, sedan en rad studier
pekat på sambandet mellan incidens av
hjärt–kärlsjukdom och vissa typer av
infektioner orsakade av bl a Helicobac-
ter pylori, Chlamydia pneumoniae, her-
pes simplex-virus och  cytomegalovirus
[10]. Även vid inflammatoriska sjukdo-
mar som systemisk lupus erythemato-
sus (SLE) [11], reumatoid artrit [12]
och inflammatoriskt orsakad kronisk
njursvikt har en ökad dödlighet i
hjärt–kärlsjukdom rapporterats [13].

Nya data talar alltså för att infektio-
ner och kroniska inflammatoriska sjuk-

domar kan vara riskfaktorer för
hjärt–kärlsjukdom. Mekanismerna
bakom dessa samband är dock ofull-
ständigt kända, men det är troligt att de
i stor utsträckning är relaterade till kärl-
inflammation och ateroskleros. En cen-
tral fråga är därför vilka faktorer som
orsakar kärlinflammationen.

Aterogenesen
Aterogenesens tidigaste skede är ka-

rakteriserat av fettinlagringar i kärlväg-
gen, bestående i huvudsak av lipidfyll-
da makrofager, s k skumceller. Över-
gången till ett fibroproliferativt inflam-
matorisk plack med riklig förekomst av
aktiverade T-celler och monocyter/mak-
rofager anses vara den kritiska punkten
på vägen till kliniska symtom [14]. Me-
kanismen för denna transition är okänd,
men cytokiner och tillväxtfaktorer ut-
söndrade från kärlväggens celler anses
vara involverade [14, 15].

I Figur 1 visas ett sent plack med ett
inflammatoriskt infiltrat och en nekro-
tisk kärna. Placket täcks av en kapsel
bestående av fibrösa proteiner och glat-
ta muskelceller. En infarkt inträder vid
ruptur av denna kapsel och/eller ocklu-
derande trombos.

Oxidation av LDL
ger inflammation
En hypotes som har dominerat atero-

sklerosforskningen det senaste decen-
niet gör gällande att LDL i kärlväggen
omvandlas till en aterogen form genom
oxidation, varefter det kan tas upp i
makrofager via den s k renhållningsre-
ceptorn [16]. Flera in vitro-studier har
visat att oxiderat LDL (oxLDL) kan
starta en immunreaktion genom att at-
trahera och aktivera lymfocyter och
monocyter [15, 17] och inducera cyto-
kinsyntes [18, 19]. OxLDL innehåller
enligt nya studier »platelet activating
factor»(PAF)-liknande lipider som bl a
stimulerar tillväxten av glatta muskel-
celler [20], en annan prominent celltyp
i det aterosklerotiska placket. PAF är en
fosfolipid som medierar både inflam-
mation och trombos. PAF binder till en
specifik PAF-receptor, som finns på
både endotelceller och inflammatoriska
celler [21].

Egna resultat visar att PAF och
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oxLDL hade jämförbar stimulerande
effekt på produktion av proinflammato-
riska cytokiner från immunkompetenta
celler, och att dessa effekter hämmades
av en PAF-receptorantagonist [22].
Detta talar för att de inflammatoriska
effekterna hos oxLDL kan bero på att
PAF-liknande lipider aktiverar celler
genom PAF-receptorn. Dessa fynd öpp-
nar möjligheten att delar av den inflam-
matoriska komponenten vid ateroskle-
ros skulle kunna hämmas med en PAF-
receptorantagonist.

Antikr oppar, kärlskada
och inflammation
En annan mekanism som kan ge

upphov till inf lammation i kärlväggen
är endotelskada förorsakad av en im-
munreaktion mot antigener i kärlväg-
gen. Förekomsten av antikroppar mot
oxLDL har visats vara relaterad till
ökad aterosklerosgrad och har föresla-
gits kunna vara patogen [23]. 

Ett annat kroppseget protein som
kan utgöra ett antigen i det aterosklero-
tiska placket är »heat shock protein»
(hsp). Denna grupp proteiner uttrycks
av de flesta celltyper under någon form
av stress, som tex infektioner eller tox-
iska ämnen [24]. Proteinstrukturen är i
hög grad konserverad mellan olika ar-
ter. Hsp är ofta målet för immunsvar
mot infektioner, och möjlighet till kors-
reaktioner mellan bakteriella och hu-
mana hsp föreligger. Antikroppstitrar
mot hsp är också relaterade till graden
av ateroskleros [24]. 

Egna fynd visar att oxLDL i själva
verket kan vara en stressfaktor som in-
ducerar uttryck av hsp i kärlväggen
[25]. Vi har nyligen kunnat visa att an-
tikroppstitrarna mot hsp65 är förhöjda
vid måttlig hypertoni [26]. En ökad me-
kanisk stress vid hypertoni mot vissa
kärlsegment skulle kunna orsaka ökat
uttryck av hsp65 och en ökad inflamma-
tion, som leder till ateroskleros på des-
sa ställen.

Att humoral immunitet i hög grad
kan påverka utvecklingen av ateroskle-
ros visas av studier på försöksdjur, där
aterosklerosgraden minskade med im-
munisering med oxLDL [27], men öka-
de med hsp65 [28]. Dessa resultat visar
också att antikroppars roll vid atero-
skleros ingalunda är entydigt negativ
och troligen kan variera under olika ut-
vecklingsstadier av sjukdomen. 

Inf ektioner
och kärlinf lammation
Intresset för sambandet mellan in-

fektioner och ateroskleros ökade i slutet
av 1980-talet, när finska forskare visa-
de att patienter med hjärt–kärlsjukdom
hade förhöjda antikroppstitrar mot
Chlamydia pneumoniae (TWAR) jäm-
fört med friska kontrollpersoner [29].

Ungefär hälften av befolkningen i väst-
världen är seropositiv för denna mikro-
organism. I en rad studier har det sedan
visats att förhöjda antikroppstitrar är as-
socierade med en två till nio gånger för-
höjd risk för hjärt–kärlsjukdom hos me-
delålders män, oberoende av kända
riskfaktorer [30]. Frågan är därför om
och hur inflammatoriska processer ut-
lösta av kärlinfektion kan bidra till ut-
veckling av ateroskleros.

I immunhistopatologiska undersök-
ningar har Chlamydia pneumoniae-par-
tiklar hittats i aterosklerotiska lesioner,
men ej i friska kärl. Man tror därför att
bakterien har kommit dit via infektera-
de monocyter. Bakterien kan sedan
även infektera endotel och glatta mus-
kelceller. Intressant nog kan en bakteri-
ell lipopolysackarid (endotoxin) reage-
ra med LDL och göra det immunogent
[30]. Det finns även stark evidens för att
cytomegalovirus infekterar kärlväggen
via samma mekanism och sedan finns
där i latent och reaktiverbar form [31]. 

Möjligheten föreligger därför att en
kronisk inflammation i kärlväggen ini-
tieras som ett försvar mot bakterier och
virus. LDL som råkar befinna sig i kärl-
väggen oxideras då som följd av pågå-
ende immunreaktioner, antingen av fria
syreradikaler eller av det oxiderande
enzymet 15-lipoxygenas. 

Cytokiner
och endotelial dysfunktion
Effekterna av kärlinf lammationen

medieras till stor del av cytokinerna IL-
1, IL-6 och TNFα, som resulterar i endo-
telial dysfunktion i form av bl a ökat ut-
tryck av adhesionsmolekyler och in-
duktion av prokoagulant aktivitet. In-
flammationen påverkar också den en-
dotelberoende relaxationen genom att
påverka syntesen av NO [32]. Endoteli-
al dysfunktion kan även förorsakas av

systemisk inflammation, där i första
hand blodmonocyter och vävnadsmak-
rofager aktiveras. Dessa utsöndrar vid
infektion en första våg av »larm»-cyto-
kinerna IL-1, IL-6 och TNFα. Dessa in-
ducerar den andra vågen av cytokiner
lokalt i vävnaderna, vilket initierar den
inflammatoriska kaskaden [33]. I le-
vern induceras syntesen av akutfaspro-
teiner som CRP, serumamyloidprotein
A (SAA) och fibrinogen. Cytokinerna
inducerar också större omställningar i
lipidmetabolismen med bl a en häm-
ning av lipoproteinlipas resulterande i
hypertriglyceridemi och sänkning av
HDL-kolesterol [7]. Förhöjda TNFα-ni-
våer, som ses vid fetma och vid infek-
tion, förefaller att spela en viktig roll för
utveckling av insulinresistens [34].

Det är därför en intressant tanke att
kronisk inflammation via cytokiner kan
vara relaterad till det s k metabola syn-
dromet. Kärlinf lammation är också av
betydelse för akut infarktrisk på grund
av minskad plackstabilitet och hyperko-
agulabilitet [9]. Sammantaget finns det
alltså anledning att tro att det finns ett
kausalt samband mellan den av cytoki-
ner medierade kärlinf lammationen och
kliniska manifestationer som ateroskle-
ros, trombos och plackruptur.

Fosfolipaser – länken mellan
inf lammation och fettinlagr ing?
Enzymet fosfolipas A2 (PLA2) har

nyligen identifierats i human kärlvägg
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Figur 1. Exempel, i fryssnitt, på ett
framskridet inflammatoriskt
aterosklerotiskt plack från carotisartären.
Placket avlägsnades från patienten vid
endartärektomi. Till vänster om median
(M) och den nekrotiska kärnan (NK) ses
ett celltätt inflammatoriskt infiltrat (pil) i
intiman (I) bestående av makrofager, T-
lymfocyter och glatta muskelceller.
Längre till vänster finns den fibrösa
kapseln.



[35, 36]. En isoform av PLA2, sekreto-
risk PLA2 (non-pankreatisk typ II), ut-
söndras från medians glatta muskelcel-
ler och fastnar i likhet med LDL i inti-
man, där fosfolipiderna i LDL sedan
kan fungera som substrat för enzymet
[36]. PLA2 frisätter bl a arakidonsyra,
och sitter således i toppen av den in-
flammatoriska kaskaden, vilket resulte-
rar i syntes av prostaglandiner, leukotri-
ener och PAF. 

I de flesta celltyper regleras PLA2 av
inflammatoriska cytokiner som TNFα,
IL-1 och IL-6 och kan även induceras av
bakteriellt endotoxin [37]. Andra pro-
dukter av PLA2-reaktionen i kärlväggen
är lysofosfatidylkolin, som har påvisats
i aterosklerotiska plack i förhöjd mängd
[38].

Hittills har man trott att detta ämne
bildas under oxidation av LDL, men
närvaron av PLA2 i kärlväggen indikerar
att det också kan bildas enzymatiskt. Ly-
sofosfatidylkolin uppvisar en lång rad
proinflammatoriska effekter och ger
upphov till en störd endotelfunktion
[39]. PLA2 skulle således kunna spela en
central roll i aterogenesen på grund av
att det kan omvandla LDL-partiklar till
en aterogen form och samtidigt produ-
cera inflammatoriska lipidmediatorer.

Vad är då den fysiologiska funktio-
nen av PLA2 i kärlväggen? Sekretorisk
PLA2 kan tänkas vara av betydelse för

försvaret mot mikroorganismer och
nedbrytningen av skadade celler i kärl-
väggen [40, 41]. Med ökande fetthalt i
människans kost fastnar mer LDL i in-
timan, där det stör den normala endotel-
funktionen. PLA2 skulle kunna angripa
LDL, som sedan kan röjas bort av mak-
rofager, kroppens renhållningsceller.

Enligt denna hypotes måste atero-
skleros ses som det oönskade resultatet
av en biologisk renhållningsmekanism
som utvecklades när kosten hade en vä-
sentligt lägre fetthalt än den har idag. I
Figur 2 sammanfattas vår hypotes för
sambandet mellan infektion, inflamma-
tion, blodfetter och ateroskleros.

Antibiotika och
antiinf lammator isk behandling 
Lipidsänkning med kolesterolsyn-

teshämmare (statiner) är idag standard-
behandlingen av patienter med kardio-
vaskulära manifestationer relaterade till
ateroskleros. Nya studier tyder på att
antibiotika och antiinflammationsbe-
handling kan ge ytterligare riskreduk-
tion. I den ovan citerade studien [8] vi-
sades att aspirin, en hämmare av pro-
staglandinsyntesen, minskade risken
för den första infarkten med 44 procent.
Störst effekt sågs hos män med de högs-
ta CRP-värdena, vilket visar att dessa
hade störst glädje av antitrombos- och
antiinflammationsbehandling.

Nyligen visade en argentisk grupp i
en uppmärksammad artikel i Lancet att
behandling med roxitromycin (antikla-

mydialt makrolidantibiotikum) kunde
förebygga hjärtinfarkt vid instabil angi-
na [42]. I en grupp postinfarktpatienter
med höga antikroppstitrar mot Chlamy-
dia pneumoniae minskade azitromycin
risken för en ny infarkt med en faktor
fyra [43]. 

Fler behandlingsalternativ?
Finns det då fler tänkbara behand-

lingsalternativ? Teoretiskt borde en
hämning av PLA2 vara en intressant be-
handlingsmöjlighet, förutsatt att LDL i
kärlväggen minskas samtidigt. Häm-
ning av PAF-receptorn är en annan möj-
lighet som skulle kunna bromsa inflam-
mationen i ett något senare skede. Det är
också tänkbart att en sådan behand-
lingsväg skulle kunna hindra ruptur av
plack, och därmed trombos, på grund av
att plackstabiliteten skulle förbättras.
Plackruptur anses nämligen kunna in-
duceras av inflammatoriska cytokiner. 

En tredje möjlighet kunde vara anti-
cytokinbehandling, t ex mot TNFα, som
nyligen med lovande resultat prövats på
patienter med reumatoid artrit [44]. En
fjärde ansats vore att modulera det hu-
morala immunsvaret genom immunise-
ring med antigenkandidater.

Kronisk och akut inflammation orsa-
kad av infektioner, autoimmuna sjuk-
domar eller rökning kan vara en viktig
primär patogenetisk faktor för utveck-
ling av ateroskleros och dess komplika-
tioner (Figur 2). Det är därför troligt att
nya terapiprinciper som inriktas på att
minska eller förhindra inflammationen
i kärlväggen kan förnya både behand-
ling och prevention av ateroskleros och
hjärt–kärlsjukdom.
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Summary

Atherosclerosis not solely
caused by overindulgence;
infections may be a risk factor
for cardiovascular disease
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The importance of vascular inflammation in
the atherosclerotic process is receiving increas-
ing attention. Several infections have been 
linked with cardiovascular disease and athero-
genesis, and the risk of cardiovascular manifes-
tations has been found to be increased in the pre-
sence of autoimmune diseases such as rheuma-
toid arthritis or systemic lupus erythematosus.
Inflammatory cytokines have been shown to in-
duce changes in lipid metabolism and endo-
thelial function, which may result in arterial dis-
ease. These recent advances in our knowledge
may provide a basis for the development of new
strategies for the prevention and treatment of
atherosclerosis and cardiovascular disease.
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