
Øget hjerterisiko hos 
patienter med lupus  

Ny forskning fra 2017 viser, at en biomarkør kan bestemme risikoen for 

slagtilfælde og hjertestop blandt lupuspatienter, som ikke har andre symptomer 

på hjerte-kar sygdomme. 
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En specifik biomarkør er associeret med åreforkalkninger, 

risiko for hjertestop og slagtilfælde i patienter med lupus. Det 

gælder også blandt lupuspatienter, som ellers ikke er i 

risikogruppen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, viser ny 

forskning. 

Risikoen for fedtaflejringer i blodårerne var i patienter med 

lupus otte gange højere i den del af patienterne, som i blodet 

havde biomarkøren ’High Sensitive Cardiac Troponin (HS-

cTnT)’, viser det nye forskningsresultat. Det åbner op for, at 

opdagelsen snart kan bruges klinisk. 

»Vores resultater peger på muligheden for, at denne målbare 

biomarkør bør introduceres i klinisk praksis som en mere 

pålidelig måde at vurdere, om lupus-patienter er i 

risikogruppen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Det vil 

muliggøre mere effektiv behandling tidligt, eksempelvis 

behandling af unormale niveauer af fedt i blodet,« siger læge 

og forsker Karim Sacre fra Bichat Hospital, Frankrig, i en 

pressemeddelelse. 

Det nye forskningsresultat er offentliggjort på den årlige 

reumatologi-konference Annual European Congress og 

Rheumatology, der i disse dage bliver afholdt i Madrid, 

Spanien, af European League Against Rheumatism (EULAR). 

Biomarkør røber risiko for hjerte-kar-sygdomme 

Hjerte-kar-sygdomme er mere almindelige blandt unge kvinder 

med lupus end blandt raske kvinder i samme aldersgruppe. På 



grund af bedre behandlingsmuligheder lever patienter med 

lupus længere, og deres risiko for hjerte-kar-sygdomme stiger 

tilsvarende. Hjerte-kar-sygdomme er derfor en af 

hovedårsagerne til dødsfald og dårligt helbred blandt 

lupuspatienter. 

Ved hjælp af vaskulær ultralyd har forskerne fra Frankrig 

undersøgt 63 lupuspatienter og 18 raske personer for tegn på 

fedtaflejringer i blodårerne. Ingen af forsøgsdeltagerne havde 

symptomer på hjerte-kar-sygdomme, men 23 ud af 63 

lupuspatienter havde ved ultralydsundersøgelsen alligevel 

tegn på fedtaflejringer i blodårerne. To af raske personer 

udviste samme tegn. 

Blandt lupuspatienterne med tegn på fedtaflejringer i 

blodårerne havde 87 pct. målbare niveauer af HS-cTnT i 

blodet, mens kun 42,5 pct. af lupuspatienterne uden 

fedtaflejringer havde målbare niveauer af biomarkøren. 

Omvendt havde 54,5 pct. af lupuspatienterne med målbare 

niveauer af HS-cTnT i blodet tegn på fedtaflejringer, mens kun 

11,5 pct. af lupuspatienterne uden målbare niveauer af HS-

cTnT havde tegn på fedtaflejringer. Forskerne fandt altså en 

klar sammenhæng mellem HS-cTnT og risikoen for at udvikle 

hjerte-kar-sygdomme. 

Der skal dog mere forskning til, før de franske forskere mener, 

at tiden er kommet til at tage målinger af HS-cTnT med i den 

kliniske praksis omkring lupuspatienter. 

»Før vi kan introducere denne biomarkør ind i den kliniske 

praksis, skal vi lave flere forsøg for at bekræfte vores fund i en 

større gruppe patienter over længere tid. Her skal vi ikke bare 

kigge på fedtaflejringer, men også på slagtilfælde og tilfælde 

af hjertestop i patientgruppen,« siger Karim Sacre. 

  

 


