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Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i industriländer. Åderförkalkning är den 
bakomliggande process som orsakar hjärtkärlsjukdom. En mängd olika riskfaktorer har 
identifierats (rökning, högt blodtryck, diabetes etc.) men man har inte helt lyckats kartlägga 
mekanismerna för hur dessa riskfaktorer leder till förkalkning av kärlen. Renin-angiotensin-
aldosteron-systemet är ett av de viktigaste systemen i kroppen vad gäller reglering av 
blodtryck och vätske- och saltbalans. Angiotensin-converting enzyme (ACE) är ett 
nyckelenzym i renin-angiotensin-aldosteron systemet och omvandlar angiotensin I till den 
aktiva peptiden angiotensin II. ACE är en central parameter för normal reglering av blodtryck, 
men man tror även att det är en viktig faktor för uppkomst av åderförkalkning. Tidigare 
studier har visat att individer med åderförkalkning har en ökad mängd ACE i det förkalkade 
området. Det finns en genetisk variation i genen för ACE som är starkt kopplad till mängd 
ACE i blodet. Ett antal studier har visat ett samband mellan denna genvariation och risken att 
drabbas av hjärtkärlsjukdom, medan andra studier inte funnit detta samband. Syftet med 
denna avhandling var att undersöka ACE i relation till risk faktorer för hjärtkärlsjukdom och 
förekomst av hjärtkärlsjukdom. Resultaten visar att nikotin och levernedbrytningsprodukter 
av nikotin (nikotinmetaboliter) ökar aktiviteten av ACE i mänskliga endotelceller, den celltyp 
som täcker insidan av alla blodkärl. Dessutom visades att rökning resulterar i en ökad mängd 
ACE i blodet. Det är tänkbart att denna effekt orsakas av nikotin och nikotinmetaboliter och 
skulle kunna vara en mekanism för hur rökning ger upphov till hjärtkärlsjukdom. Extrakt av 
snus däremot minskade aktiviteten av ACE, medan cigarrettrökextrakt inte hade någon effekt. 
Dessutom visades att både riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och förekomst av 
hjärtkärlsjukdom resulterar i en ökad mängd ACE i blodet och vi föreslår att mängden ACE är 
en viktigare faktor än ACE-genvariant, vad gäller risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. 
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