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Hjärt-kärlsjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. En stor del 
av de individer som insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar har inte utsatts för de 
traditionella riskfaktorerna såsom rökning, fysisk inaktivitet, diabetes och fetma. 
Det är därför viktigt att identifiera nya riskfaktorer och mekanismer till dessa 
sjukdomar.  
 
Den bakomliggande process som orsakar hjärt-kärlsjukdomar kallas för 
åderförkalkning (ateroskleros). Åderförkalkningen kan slutligen leda till att man 
får en blodproppsbildning och därmed en hjärtinfarkt eller stroke.  
Det har visat sig att vissa infektioner stimulerar åderförkalkningsprocessen och 
en av de bakterier som fått störst uppmärksamhet i detta sammanhang är den 
vanligt förekommande luftvägsbakterien Chlamydia pneumoniae. En annan 
händelse som spelar en viktig roll i åderförkalkning och i blodproppsbildning är 
aktivering av blodplättar (trombocyter).  
 
Hanna Kälvegren vid avdelningen för farmakologi, Linköpings universitet visar 
i sin avhandling att Chlamydia pneumoniae binder till blodplättar och aktiverar 
dessa till att klumpa ihop sig och bilda blodproppar. Dessutom stimulerar 
klamydiabakterien en bildning av reaktiva syreradikaler från trombocyten, vilket 
leder till en oxidering av den skadliga typen av kolesterol (LDL). Oxidering av 
LDL är den mekanism som tros påbörja åderförkalkningsprocessen. Hanna visar 
att för att förhindra en Chlamydia pneumoniae-orsakad aktivering av blodplättar 
krävs helt andra läkemedel än de som traditionellt används vid behandling av 
hjärtkärlsjukdom (som tex aspirin).  
 
I Hannas avhandling presenteras också en klinisk studie där patienter med 
misstänkt hjärtinfarkt fick genomgå ballongsprängning av hjärtats blodkärl 
(kranskärlen). Resultaten tyder på att hos en stor del av dessa patienter frigjordes 
klamydiabakterier ut i blodcirkulationen efter ballongsprängningen. 
Klamydiabakterierna stimulerade i sin tur blodplättar och oxiderade LDL.   
 
Resultaten som presenteras i Hanna Kälvegrens avhandling är av betydelse för 
att ytterligare förklara de bakomliggande orsakerna till att vi drabbas av hjärt-
kärlsjukdomar. En blodplättsaktivering som beror på Chlamydia pneumoniae 
infektion kan medverka till både åderförkalkning och blodproppsbildning. 
Utveckling av nya läkemedel som förhindrar en Chlamydia pneumoniae-orsakad 
stimulering av blodplättar kan bli en framgångsrik strategi vid behandling av 
hjärt-kärlsjukdomar. 

 


