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Möjlig länk mellan stress och risk för att kärlväggen brister? 
 
Denna avhandling utgår från att man har sett att dramatiska förändringar i omgivningen eller i 
samhället (såsom jordbävningar eller krigsutbrott) följs åt av ett ökat insjuknande i hjärtinfarkt. Som 
ett tydligt exempel kan nämnas att i den politiska turbulens som följde när det forna Sovjet föll 
samman ökade insjuknandet i hjärtinfarkt drastiskt i de nybildade länderna, för att sedan sjunka igen 
när de politiska förhållandena blev mer stabila. Denna fluktuation av insjuknande anses vara för 
snabb för att kunna förklaras av exempelvis en hastig förändring av levnadsvanor (såsom en plötslig 
konsumtionsökning av alkohol och cigaretter eller en plötsligt lägre nivå av fysisk aktivitet).  
Utöver detta vet man att många av de hjärtinfarkter som inträffar också i lugnare förhållanden 
upplevs som plötsliga och oväntade. Även om vi idag känner till att det finns nio riskfaktorer 
(obalans i blodfetter, högt blodtryck, diabetes, fetma, rökning, högt alkoholintag, låg fysisk 
aktivitet, lågt intag av frukt och grönt samt upplevd stress) som på gruppnivå kan förklara de flesta 
av alla infarkter som inträffar, är möjligheten fortfarande låg att på individnivå förutsäga vem som 
har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt. 
Avhandlingen är en av flera pusselbitar för att nå fram till det långsiktiga målet att identifiera en 
möjlig biologisk mekanism som dels kan förklara snabba förändringar av insjuknande i hjärtinfarkt 
under dramatiska skeenden, och dels identifiera en biologisk markör för att förbättra möjligheten att 
skatta risken för en kommande infarkt och därmed kunna förebygga och minska andelen ”oväntade” 
infarkter.  
I avhandlingen har enzymet matrix metalloproteinas-9 (MMP-9) studerats. Detta enzym tillhör en 
enzymfamilj som först upptäcktes i studier av grodor för mer än 40 år sedan. I dessa studier antogs 
det att en sådan noggrann reglering som sker när ett yngel omvandlas till en groda, kräver ett 
enzymsystem som kan reglera nedbrytningen av vävnad, utan att ”ge sig på” vävnad som inte ska 
brytas ned i processen. Idag vet vi att det finns 23 stycken liknande enzym i människan som är med 
och reglerar nedbrytningen av olika typer av bindvävnad. MMP-9, det studerade enzymet, bryter 
ner kollagen, som är ett av de vanligaste proteinerna hos människan. Särskilt har MMP-9 möjlighet 
att bryta ner den typ av kollagen som finns i kärlväggen. Det sker ständigt en viss nedbrytning och 
återuppbyggnad av kroppens vävnader, som ett sätt att bibehålla funktionen. Däremot tror man att 
hög och okontrollerad aktivitet av MMP-9 kan öka risken för att ett blodkärl brister, med 
efterföljande blodproppsbildning och hjärtinfarkt som möjlig konsekvens. Idag står man dock i en 
”hönan eller ägget-situation”: Man vet sedan tidigare att MMP-9 är förhöjt hos patienter med 
hjärtinfarkt, men man vet inte om nivåerna är förhöjda redan innan infarkten (med nedbrytning av 
kärlväggen som föranleder att kärl brister) eller om de förhöjda nivåerna är en följd av infarkten 
(pga. nedbrytning av skadad vävnad i hjärtat).  
I den här studien ville man studera ”mannen och kvinnan på gatan”, för att fånga en 
genomsnittsgrupp där de flesta inte är sjuka, för att därigenom bättre kunna resonera kring höna 
eller ägg.  



I avhandlingen har alla större etablerade riskfaktorer för hjärtinfarkt studerats, för att se om det 
finns samband mellan nämnda faktorer och förhöjda nivåer av enzymet MMP-9. Detta har gjorts 
bland 200 kvinnor och 200 män, alla i ålderspannet 45-69 år. Slumpen avgjorde vilka som bjöds in 
att delta i studien. Alla i det definierade åldersspannet som bodde i något av upptagningsområdena 
till de tio vårdcentraler i Östergötland som studien samarbetar med var med i en lottdragning utfört 
av en slumpgenerator för att få en inbjudan. De 400 personer som bygger upp materialet i 
avhandlingen ingår i den större studien kallad LSH-studien (Livsvillkor, Stress och Hälsa). Det 
första steget i denna studie genomfördes i slutet av 2003 och början av 2004, och har som 
huvudsyfte att studera förklarande mekanismer till varför det skiljer så mycket i hälsa om man 
jämför olika sociala klasser med varandra. Hypotesen är att skillnaderna till stor del kan förklaras av 
psykobiologiska mekanismer, det vill säga att individer i lägre klasser sannolikt upplever en högre 
grad av stress, eller har sämre resurser och möjligheter att hantera den stress de blir utsatta för. 
Detta påverkar kroppens stresshormonsystem och minskar möjligheterna till återhämtning, vilket i 
sin tur får konsekvenser för sjukdomsutveckling.  
Just denna avhandling har dock inte studerat social klass närmare, utan fokuserat på individuella 
riskfaktorer.  
Sammantaget stöder fynden i avhandlingen att höjda nivåer av MMP-9 samvarierar med 
riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar innan det har inträffat någon infarkt. Rökning, högt 
alkoholintag och högt blodtryck är associerat med högre nivåer av MMP-9 i blodet. Utöver dessa 
faktorer har kopplingen mellan MMP-9 och stress studerats, något som inte tidigare har visats i en 
befolkningsstudie. Det visar sig att det finns två dimensioner som båda, oberoende av varandra och 
oberoende av andra riskfaktorer för hjärtinfarkt har en koppling till ökade nivåer av MMP-9. Dels 
finns det samband mellan MMP-9 och depressiva symtom (mätt som ett uttryck för att man under 
lång tid har varit utsatt för stress som man inte kunnat bemästra), dels finns ett samband till ett 
cyniskt och fientligt förhållningssätt till sin omgivning (mätt som ett uttryck för att man upplever 
stress och hot i det dagliga mötet med människor). Utöver dessa självskattade stressrelaterade mått 
finns det också en koppling mellan uppmätta nivåer av stresshormonet kortisol och MMP-9. Ju 
högre nivåer av kortisol, desto högre är nivåerna av MMP-9 i genomsnitt.  
Avhandlingens slutsatser är att MMP-9 kan vara en tänkbar aktör i en psykobiologisk mekanism, 
vilket kan vara en förklaring till att insjuknandet i hjärtinfarkt ökar när det inträffar dramatiska 
skeenden i närmiljön. Dock poängteras det att även om det finns tydliga samvariationer mellan 
MMP-9 och riskfaktorer för hjärtinfarkt innan insjuknande har inträffat, där associationerna till 
stress lyfts fram som särskilt intressanta, så behövs det studier där MMP-9 följs upp över tid för att 
kunna dra mer långtgående slutsatser.  
Som en direkt fortsättning av studierna i avhandlingen kommer en femårsuppföljning att 
genomföras, där registerdata om sjukdom som inträffat kopplas till nivåer av MMP-9, med mål att 
studera om höga nivåer av MMP-9 också kan användas som en markör för att uppskatta risken av 
att drabbas av en hjärtinfarkt.  
Avhandlingen kommer att offentligen försvaras den 3:e oktober kl 13.00, i Berzeliussalen (ingång 
65), universitetssjukhuset i Linköping. 
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Hemsida LSH-studien:  
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