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TITTEL: 
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Plasmanivået av enzymet legumain ga økt overlevelse av pasienter med akutt 
hjerte-karsykdom. Legumain kan være en ny biomarkør for å forutsi utfallet 
av hjerte-karhendelser. 
 
Hjerte-karsykdommer og særlig aterosklerose (åreforkalking) er de hyppigste dødsårsaker 
på verdensbasis. Dette doktorgradsarbeidet har for første gang målt nivåer av enzymet 
legumain i blod hos store pasientgrupper med hjerte-karsykdommer og funnet økt 
konsentrasjon hos pasienter sammenlignet med friske kontrollpersoner. I tillegg viser 
denne avhandlingen at legumain kan dempe betennelse, noe som indikerer at høye nivåer 
av legumain ikke er ugunstig, slik som tidligere antatt. Tvert imot kan legumain være med 
på å regulere stabilitet av avleiringer (plakk) i åreveggen og dermed minske dannelsen av 
blodpropp i hjernen (slag) eller hjertet (infarkt). Videre viser resultatene at pasienter med 
høyt nivå av legumain i blodet etter en akutt hjerte-karhendelse lever lenger. Legumain kan 
derfor være en ny biomarkør for hjerte-karsykdommer ved å forutsi utfallet etter 
hjerteinfarkt. Dette må undersøkes i flere og større pasientpopulasjoner.  
 
 
Lokalisering og produksjon av legumain ble også studert for å forstå hvilken rolle dette 
enzymet har ved aterosklerose, hvor det er en betennelsestilstand i åreveggen. Normalt 
finnes legumain på bestemte plasser i cellene, men ved sykdom kan legumain befinne seg 
også andre steder i eller utenfor cellen. Immunceller (f.eks. makrofager) og blodplater er 
viktige aktører i sirkulasjonen, men bidrar også til vedvarende betennelse i åreveggen ved 
aterosklerose. For første gang ble det vist at legumain finnes i og blir skilt ut fra aktiverte 
blodplater, og at dette kan hemmes med vorapaksar, et legemiddel som blant annet brukes 
etter hjerteinfarkt. I tillegg viser doktorgradsarbeidet at forstyrrelser under dannelsen av 
legumain kan ha betydning for hvorvidt dette enzymet forblir i cellen eller blir skilt ut, og 
dette kan påvirke konsentrasjonen i blodet. 
 
Det eksperimentelle arbeidet ble utført ved Farmasøytisk institutt i samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet og Radiumhospitalet.  
 

 
 


