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Næste skridt i valideringen af plasma
CD36 som en klinisk relevant prædiktiv biomarkør for hjerte-kar-sygdomme er at undersøge blodprøver over
tid fra store studiegrupper af raske
mennesker, der har (eller ikke har)
udviklet åreforkalkning i en periode
på 10-20 år efter, at blodprøverne er
taget.
Der arbejdes på at udvikle en holdbar
og mere robust valideret analysemetode. Den forbedrede analysemetode
vil blive brugt i de videre kliniske
studier med henblik på at validere
biomarkørens kliniske værdi og til at
understøtte den langsigtede udvikling
af biomarkøren som et diagnostiseringskit. Diagnosticeringskittet udvikles i samarbejde med en industriel
partner.
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Analyse af CD36 i en blodprøve kan identificere
patienter med forhøjet risiko for livsstilsrelaterede
sygdomme som åreforkalkning og type 2 diabetes.
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Baggrund
Åreforkalkning og type 2 diabetes giver store sundhedsmæssige udfordringer i den vestlige verden, og er også et
stigende problem i udviklingslandene
i takt med fortsat udbredelse af den
usunde, vestlige kost og livsstil.
Åreforkalkning og type 2 diabetes er
tilstande, der udvikles over en længere
periode, ligesom de invaliderende og
livstruende komplikationer til disse tilstande. For at sikre hurtig og effektiv
forebyggelse og behandling, er der et
voksende behov for at kunne identificere patienter med forhøjet risiko for
disse livsstilssygdomme tidligt i forløbet. Der er på nuværende tidspunkt en
række indikatorer for livsstilsrelateret
sygdom som for eksempel kolesterolfraktioner og høj-sensitiv CRP, men
der er også en stigende erkendelse af
disse indikatorers begrænsede evne til
at diskriminere, hvilke patienter der
er i størst risiko for at udvikle sygdom.

Nyidentificeret
biomarkør kan forudsige risiko
Det er veldokumenteret, at tilstedeværelsen af proteinet CD36 i makrofager (en celletype i immunsystemet)
spiller en vigtig rolle for ophobning af
kolesterol i blodkarvæggen, og forskning på Aalborg Universitetshospital
understøtter teorien om, at CD36 er en
basal faktor i åreforkalkningsprocessen.
Overlæge og forsker ved Klinisk Biokemisk Afdeling Aase Handberg og hendes forskergruppe har identificeret en
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hidtil ukendt form af CD36-proteinet
— plasma CD36 — i blodet. Plasma
CD36 er ikke bundet til celler, og er
derfor nem at måle i en blodprøve.
Forskergruppens studier viser, at
denne form for CD36 har potentiale
som en vigtig prædiktiv markør for
risiko for åreforkalkning og diabetes.
En stor mængde blodprøver fra patienter med sygdomme som eksempelvis type 2 diabetes, polycystisk
ovarie syndrom (tilstand med cyster
i æggestokkene der er forbundet med
øget åreforkalkningsrisiko) og overvægt er analyseret, og der er fundet en
øget koncentration af plasma CD36.
Det understøtter en større risiko for
åreforkalkning hos disse patienter.
Derudover har gruppen vist, at mængden af plasma CD36 er øget i patienter
med ustabilt åreforkalkningsplak (som
er den primære indikator for sygdommens dødelighed) sammenlignet med
patienter med stabilt plak.
Forskergruppen har udviklet en
analysemetode, hvormed man kan
måle plasma CD36 — med henblik
på at identificere en sammenhæng
mellem den målte værdi og den relative risiko for, at patienten udvikler
åreforkalkning.
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