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Minnet av en hjärtinfarkt lagras i våra
gener
Att både arv och miljö påverkar vår risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är
väl känt. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskarna nu att minnet
av en hjärtinfarkt kan lagras i våra gener genom epigenetiska förändringar.
Resultaten har publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics.
Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Däremot sker så kallade
epigenetiska förändringar under hela vår livstid. Epigenetiska förändringar är
kemiska modifieringar av DNA:t som slår av eller på våra gener och därmed
kan leda till utveckling av olika sjukdomar. I den aktuella studien har
forskarna undersökt epigenetiska förändringar hos personer som tidigare har
haft en hjärtinfarkt.
– Under en hjärtinfarkt signalerar kroppen genom att vissa gener aktiveras.
Detta naturliga skydd leder till att vi bättre klarar att hantera det akuta
sjukdomsförloppet, samt att återställa kroppen efter den skada som en
hjärtinfarkt orsakar. Det är därför troligt att det även sker epigenetiska
förändringar i samband med såväl det akuta stadiet som efterstadiet till en
hjärtinfarkt, säger Åsa Johansson , forskare vid institutionen för immunologi,
genetik och patologi, som lett studien.
Resultaten från studien visade att det finns ett stort antal epigenetiska
förändringar hos individer som tidigare i livet drabbats av hjärtinfarkt. Flera
av dessa förändringar är i gener som har koppling till hjärt- kärlsjukdomar.
Däremot gick det inte att avgöra om dessa skillnader kan ha bidragit till
utvecklingen av sjukdomen, eller om de lever kvar som ett minne av genernas
aktivering i samband med hjärtinfarkten
– Vi hoppas att våra nya resultat ska kunna bidra till att öka kunskaperna om

epigenetikens betydelse för sjukdomsbilden, vilket i framtiden kan leda till
bättre mediciner och behandlingar, säger Åsa Johansson
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