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Hovedbudskap
Lipoprotein (a) (Lp(a)) er en viktig 
risikofaktor for hjerte-karsykdom. 
Verdier > 1800 mg/l (400 nmol/l) kan 
gi like høy risiko for kardiovaskulær 
sykdom som heterozygot familiær 
hyperkolesterolemi og er dobbelt så vanlig. 
Dyslipidemi-retningslinjene til European 
Society of Cardiology (ESC) fra 2019 
anbefaler at måling av Lp(a) vurderes minst 
en gang i livsløpet for å identifisere personer 
som har arvet ekstremt høye Lp(a) verdier.
            Måling av Lp(a) kan få konsekvenser 
for optimalisering av annen behandling.
            Lp(a) ble første gang beskrevet av 
den norske genetikeren Kåre Berg i 1963, 
og allerede den gang ble partikkelen ansett 
å være aterogen (1). Omkring 20 % av 
befolkningen har høy Lp(a) med verdi > 
500 mg/l (120 nmol/l) (2). Mekanistiske, 
observasjonelle og genetiske studier 
gir grunnlag for å anta at Lp(a) er en 

årsaksfaktor i utviklingen av koronarsykdom, 
aortastenose, perifer karsykdom og trolig 
også hjerneslag (3). Risikoen øker med 
nivået av Lp(a). Betydelig forhøya Lp(a) 
med verdier > 1000 mg/l (250 nmol/l) øker 
risikoen for hjerteinfarkt, perifer karsykdom 
og aortastenose 2-3 ganger (3). Verdier > 
1800 mg/l (400 nmol/l) kan gi like stor 
risiko for aterosklerotisk kardiovaskulær 
sykdom som familiær hyperkolesterolemi 
og er dobbelt så hyppig (2,4). Hos pasienter 
med familiær hyperkolesterolemi er det vist 
en dobling av risikoen for koronarsykdom 
ved Lp(a) > 900 mg/l (214 nmol/l) (5). 
I denne artikkelen diskuteres Lp(a) med 
utgangspunkt i to kasuistikker.   
            Pasient 1. En tidligere frisk mann midt i 
30-årene fikk nattlige brystsmerter, og etter én 
uke et smerteanfall på dagtid som medførte at 
han oppsøkte legevakten, og ble akuttinnlagt 
med mistanke om hjerteinfarkt. Kjente risiko-
faktorer var røking og betydelig opphopning 
av koronarsykdom i slekten. Mor hadde Lp(a) 
verdi på > 4000 mg/l (952 nmol/l). Hun fikk 

I Norge angis Lp(a) både i nmol/l 
og mg/l på ulike laboratorier, hvor 
målinger over henholdsvis 75 nmol/l 
og 300 mg/l ansees å være forbundet 
med økt risiko. I tråd med ESC sine 
retningslinjer fra 2019 har vi i denne 
artikkelen ganget nmol med 4,2 for 
å beregne mg/l, eller delt mg/l på 
4,2 for å beregne nmol/l. Mg/dl x 10 
tilsvarer mg/l.  

Omregningsfaktoren 4,2 er et gjennomsnitt og kan 
avhenge av målemetode, størrelse på apo(a) og 
populasjon.    
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utført koronarangiografi på grunn av anstren-
gelsesutløste brystsmerter. Undersøkelsen viste 
uttalte veggforandringer i høyre koronarar-
terie (RCA) og en grensesignifikant stenose i 
circumflex (CX). Hennes far fikk hjerteinfarkt 
50 år gammel, og han røkte ikke. Sju søsken av 
far døde av akutt hjerteinfarkt 35-55 år gamle.  
Mors fetter ble koronar bypass (ACB) operert 
38 år gammel, og hans bror døde av koronar-
sykdom 42 år gammel. Søster av pasienten 
med høy Lp(a) har fått innsatt 3 stenter i 
koronarkar.
               EKG ved innleggelsen dokumenterte 
ST-depresjoner i fremrevegg og non-ST-eleva-
sjons myokardinfarkt (NSTEMI) ble diagnosti-
sert. Koronarangiografi viste lett ateromatose 
i venstre fremre koronararterie (LAD) og mye 
ateromatose i høyre koronararterie. En okklu-
sjon proksimalt i 1. diagonalgren ble behandlet 
med perkutan koronar intervensjon (PCI). 
Laboratorieprøver: totalkolesterol 6,6 mmol/l, 
triglyserider 4,19 mmol/l, HDL-kolesterol 0,7 
mmol/l og LDL-kolesterol 4,8 mmol/l.  (Lp(a) 
ble ikke målt. Han ble henvist til indremedi-
sinsk vurdering noen måneder etter infarktet. 
Han hadde sluttet å røke og var symptomfri. 
På behandling med atorvastatin 80 mg × 1 
og ezetimib 10 mg × 1 var totalkolesterol 4,0 
mmol/l, triglyserider 1,85 mmol/l, HDL 0,7 
mmol/l, LDL 2,0 mmol/l og Lp(a) > 850 mg/l. 

Det ble supplert med måling i nmol/l som 
viste verdi på 315. Det ble søkt om refusjon for 
behandling med PCSK9-hemmer med begrun-
nelse om at alternativet var aferesebehanding. 
Søknaden ble innvilget, men pasienten valgte å 
ikke starte behandlingen. 
            Pasient 2 var en ikke-røkende kvinne 
midt i 30 årene. Hun brukte ingen faste 
medisiner. Far ble koronarsyk i 40 års alder 
og døde av akutt hjerteinfarkt i slutten av 
50-årene. Pasienten kontaktet fastlege på 
grunn av dyspné og trykk i brystet ved aktivitet. 
Tre måneder senere ble hun hospitalisert for 
nærsynkope. Arbeids-EKG og Holter-regis-
trering var uten anmerkning. Etter pasientens 
ønske ble hun videre undersøkt med CT-basert 
koronarangiografi som også viste normale 
forhold. Fastlege henviste henne i etterkant 
til en indremedisinsk praksis for utføring av 
søvnregistrering som ikke påviste søvnapné. 
Laboratorieprøver: totalkolesterol 5,9 mmol/l, 
LDL-kolesterol 5,2 mmol/l, triglyserider 0,85 
mmol/l, HDL-kolesterol 1,1 mmol/l og Lp(a) 
1829 mg/l (435 nmol/l). Gentest angående 
familiær hyperkolesterolemi var negativ. Det 
ble startet med atorvastatin 40 mg × 1, og 
det ble anbefalt at slektninger testet lipidprofil 
inkludert Lp(a).  

Struktur og funksjon
Lp(a) består av en kolesterolrik 
kjerne, oksiderte fosfolipider og apoB 
som er bundet til apolipoprotein(a) 
(apo(a)) med en disulfidbinding 
(6).  Apo(a) inneholder i likhet 
med plasminogen flere cysteinrike 
kringler, men ulikt plasminogen har 
ikke apo(a) fibrinolytisk aktivitet (6). 
Kringle IV (KIV) har 10 ulike typer, 
hvorav KIV-1 og 3-10 kun eksisterer i 
én utgave. KIV-2 kan derimot ha repe-
terende kopier fra 1 til mer enn 40 og 
påvirker plasmakonsentrasjonen av 
Lp(a) (6,7) (figur 1). 

Figur 1. Lp(a) inneholder en LDL-partikkel 
og ett molekyl apo(a) som er forbundet med 
en disulfidbinding. Apo(a) er forbundet 
med oksiderte fosfolipider via KIV-10. 
Lp(a) anses å være proaterogen ved dens 
LDL-partikkel, mens apo(a) antas å være 
protrombotisk og proinflammatorisk. Få 
repetisjoner av KIV-2 gir høy konsentrasjon 
av Lp(a), og mange repetisjoner gir lav (7).
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Funksjonen til Lp(a) har i stor grad vært 
ukjent. Det har blitt foreslått at Lp(a) bidrar 
til sårtilheling blant annet ved å hindre 
fibrinolyse, men dokumentasjonen har vært 
sparsom og dels motstridende (8-10). Nylig 
fant man at risiko for store blødninger fra 
hjerne og luftveier ble redusert ved høye 
konsentrasjoner av Lp(a). Funnet styrker 
hypotesen om at Lp(a) er knyttet til hemo-
stase og sårtilheling (11). 

Patofysiologi
Lp(a) anses å være proaterogen via 
dens LDL-partikkel og protrombotisk og 
proinflammatorisk via apo(a) (12). Ved 
aterosklerose akkumuleres apoB-rike 
lipoproteiner i arterieveggen. I et samspill 
mellom lipider og inflammasjon dannes det 
et aterosklerotisk plakk, og ruptur av dette 
plakket er blitt ansett som hovedårsaken til 
akutt koronar syndrom (ACS) (13,14). De 
protrombotiske egenskapene til Lp(a) antas 
å ha sammenheng med strukturlikheten 
mellom apo(a) og plasminogen. Bindings-
stedet for plasminogen utkonkurreres slik 
at plasmin ikke dannes. Derved hindres den 
plasmininduserte degraderingen av fibrin i 
blodpropper (6,15). De proinflammatoriske 
egenskapene til Lp(a) kan forårsakes av 
oksiderte fosfolipider. Mer enn 85 % av lipi-
dassosierte oksiderte fosfolipider i plasma 
fraktes av Lp(a), og disse er en forutsetning 
for at Lp(a) skal forårsake inflammasjon i 
åreveggen (16). Oksiderte fosfolipider sti-
mulerer monocyttenes cytokinproduksjon, 
øker deres evne til å penetrere endotelet og 
stimulerer til apotose av makrofager som 
i sin tur fremmer plakkinstabilitet (15,17). 
En studie hvor det er anvendt antistoff mot 
interleukin-1-beta, dokumenterer reduk-
sjon av kardiovaskulære hendelser ved å 
motvirke inflammasjon (18). Studien styrker 
antagelsen om at aterosklerose er en 
inflammatorisk sykdom.

Epidemiologiske og 
genetiske studier
I 2009 ble det økt interesse for Lp(a) 
på bakgrunn av epidemiologiske og 
genetiske studier som indikerte at 
Lp(a) var en uavhengig og kausal 
risikofaktor for kardiovaskulær sykdom 
(19-21). På dette grunnlaget publiserte 

European Atherosclerosis Society (EAS) 
en konsensusrapport som anbefalte 
screening for Lp(a) ved intermediær 
eller høy kardiovaskulær risiko (22). I 
en metaanalyse som omfattet 126 634 
pasienter fra 36 prospektive studier, ble 
Lp(a) nivåer i området 500-2000 mg/l 
(119-476 nmol/l) vist å øke risikoen for 
ikke-fatalt hjerteinfarkt og koronardød i 
størrelsesorden 15-25 % (19). En annen 
studie undersøkte sammenhengen mellom 
genvarianter i genet for apo(a), Lp(a)-nivåer 
og koronarsykdom. Det ble funnet en lineær 
dose-respons-sammenheng mellom to 
apo(a)-genvarianter og både Lp(a)-nivået 
og risikoen for koronarsykdom (20). Når 
det gjelder hjerneslag, viste metaanalysen 
fra 2009 bare en beskjeden risikoøkning. 
Det har blitt anført at dette kan skyldes 
svakhet ved Lp(a)-analysene i eldre 
studier (23). En metaanalyse fra 2010 som 
omfattet 40 studier og 58 000 deltagere, 
viste en dobling av den relative risikoen for 
hjerneslag hos dem som hadde små apo(a)-
isoformer og korresponderende høy Lp(a) 
(24). 

Epidemiologiske studier medfører 
mulighet for feilslutninger på grunn 
av konfunderende variabler og revers 
kausalitet. En konfunderende variabel 
er, i dette tilfellet, en tredje variabel 
som påvirker både Lp(a)-nivået og 
kardiovaskulær sykdom (23). Revers 
kausalitet oppstår hvis kardiovaskulær 
sykdom påvirker nivået av Lp(a) og 
ikke omvendt (2,25). Konfunderende 
variabler og revers kausalitet har blitt 
forsøkt eliminert ved hjelp av mendelsk 
randomisering (3,25) (figur 2). 
            I tre studier fra København som ble 
analysert etter prinsippene for mendelsk 
randomisering og som omfattet totalt 40 
846 deltagere, var risikoen for hjertein-
farkt økt 2,6 ganger ved Lp(a)-nivåer over 
95-percentilen (21). En mendelsk rando-
miseringsstudie med 9015 pasienter med 
akutt hjerteinfarkt som ble sammenlignet 
med matchede kontroller, indikerer at både 
høy Lp(a)-konsentrasjon og små apo(a)-
isoformer er uavhengig og kausalt assosiert 
med kardiovaskulær sykdom (26). Lp(a) er 
en viktig genetisk risikofaktor for utvikling 
av aortastenose og øker progresjonshastig-
heten av sykdommen. Ved bruk av et men-
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delsk randomiseringsdesign er det i et stort 
materiale vist at Lp(a) over 95 percentilen 
tredoblet risikoen for aortastenose (27).

I 2018 ble resultatet fra en stor 
mendelsk randomiseringsstudie publisert. 
Hovedhensikten var å beregne hvor mye 
Lp(a) måtte reduseres for å ha tilsvarende 
effekt på reduksjon i kardiovaskulære 
hendelser som reduksjon av LDL med 1 
mmol/l. Studien omfattet 62 240 pasienter 
med koronarsykdom og 127 299 kontrol-
ler. Det ble påvist en lineær sammenheng 
mellom genetisk predikert Lp(a)-nivå og 
koronarsykdom. Konklusjonen ble at en stor 
reduksjon av Lp(a) i størrelsesorden 1000 
mg/l (238 nmol/l) kan være nødvendig for 
å få en meningsfull reduksjon i risiko for 
koronarsykdom tilsvarende reduksjon av 
LDL med 1 mmol/l. Det konkluderes også 
med Lp(a) over 2000 mg/l (476 nmol/l) 
kan medføre 3-4 ganger økt risiko for koro-
narsykdom og gi like høy risiko som familiær 
hyperkolesterolemi, men med en prevalens 
som er dobbelt så høy (4).

Intervensjonsstudier
Lipoproteinaferese innebærer at Lp(a) og 
andre lipoproteiner fjernes ukentlig ved 

en dialyselignende teknikk. Lp(a)-nivået 
reduseres med omkring 70 % etter en 
aferesebehandling, men stiger raskt etter 
behandlingen (28). I en prospektiv studie 
ble koronarsyke pasienter med velbehandlet 
LDL-kolesterol og høy Lp(a) fulgt opp i 5 
år. I gjennomsnitt ble det en 85 % årlig 
reduksjon i hjertehendelser i forhold til de 
siste to årene før de ble behandlet med 
aferese (29). Registerdata fra det tyske 
lipoproteinaferese-registeret som omfatter 
over 1400 pasienter, hvorav halvparten 
har Lp(a) over 600 mg/l (143 nmol/), 
viser tilsvarende resultater (30). I 2017 ble 
det publisert en randomisert, kontrollert 
studie med overkrysningsdesign hos 20 
pasienter med Lp(a) over 500 mg/l (119 
nmol/l) og refraktær angina pectoris. 
Behandlingsgruppen fikk en signifikant 
økning i myokardperfusjonsreserve, 
redusert ateromstørrelse i arteria carotis 
samt bedring angående arbeidskapasitet, 
anginasymptomer og livskvalitet. Gruppen 
som fikk narreaferese, hadde ikke positive 
effekter (31). I en prospektiv studie på 
30 koronarsyke pasienter med høy Lp(a) 
som ble allokert til statinbehandling 
eller statinbehandling med tillegg av 
lipoproteinaferese med selektiv fjernelse av 
Lp(a), ble det etter 18 måneders behandling 
dokumentert tilbakegang av koronare 
stenoser i aferesegruppen (32). Resultatet 
styrker antagelsen om Lp(a) som etiologisk 
faktor til aterosklerotisk koronarsykdom. 

PCSK9-hemmere
PCSK9-hemmere senker Lp(a)-nivået 
med 25-30 % (33). En post-hoc-analyse 
av FOURIER-studien hvor evolucumab 
eller placebo ble gitt til mer enn 27 000 
høyrisikopasienter, viste at høy Lp(a) var 
assosiert med økt kardiovaskulær risiko 
og at pasienter med høy utgangsverdi for 
Lp(a) fikk høyere absolutt reduksjon i Lp(a) 
og hadde større nytte av behandlingen enn 
dem med lavere Lp(a)-verdier (12). I en 
studie med PCSK9-hemmeren alirocumab 
reduserte medikamentet forekomsten av 
større perifere karhendelser med 31 %. (12). 
I en metaanalyse som omfattet de to store 
studiene med evolocumab og alirocumab, 
ble forekomsten av dyp venetrombose sig-
nifikant redusert. Reduksjonen var assosiert 

Figur 2. Lp(a) er en egnet kandidat for mendelsk 
randomiseringsstudier siden 80-90 % av varia-
sjonen i Lp(a)-konsentrasjon er genetisk bestemt, 
hovedsakelig ved variasjon i genet som koder for 
apolipoprotein(a) (LPA-genet) (3). Siden LPA 
genvarianter er randomisert før konsepsjon, for-
hindres det at en konfunderende variabel påvirker 
den avhengige variabelen. Revers kausalitet unngås 
siden sykdom ikke endrer arvelige genotyper (3,25).

Høyere sykdomsrisiko i gruppen 
med genetisk bestemt høy Lp(a) enn 
i gruppen med genetisk bestemt lav 
Lp(a) indikerer kausalitet

Genvarianter assosiert med høyt 
Lp(a)-nivå sammenlignes med 
genvarianter assosiert med lavt 
Lp(a)-nivå

V
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med graden av Lp(a)-senkning, men ikke 
graden av LDL-senkning (34).

Antisensebehandling
Antisensebehandling mot apo(a) innebærer 
at mRNA blir nøytralisert ved hjelp av en 
oligonukleotide med komplementær base-
rekkefølge (en anti-sens-nukleotide), slik 
at translasjonen av mRNA til et funksjonelt 
protein hindres (35). Det er vist inntil 92 % 
reduksjon i Lp(a)-nivåene uten bivirkninger 
av betydning (35). Det pågår nå en fase 
3-studie hvor dette behandlingsprinsippet 
utprøves (36). Hvis reduksjon i hjerte-
karhendelser blir dokumentert, kan dette 
behandlingsprinsippet bli et gjennombrudd i 
behandlingen av forhøyet Lp(a).

Når bør Lp(a) måles? 
På bakgrunn av blant annet den mendelske 
randomiseringsanalysen til Burgess et al 
(4) anbefaler dyslipidemi-retningslinjene til 
ESC fra 2019 at Lp(a) måles minst én gang 
i løpet av en persons liv for å identifisere 
dem som har arvet ekstremt høye verdier 
og som derved har svært høy risiko for 
kardiovaskulær sykdom (2). Denne anbefa-
lingen er foreløpig ikke nedfelt i de norske 
retningslinjene for forebygging av hjerte- og 
karsykdom som sier at måling av Lp(a) kan 
gjøres «hos pasienter med økt forekomst 
av hjerte- og karsykdom i familien, der 
indikasjonen for bruk av legemiddelbehand-
ling er usikker» (37). Retningslinjene angir 
at risikotallet fra risikokalkulatoren NOR-
RISK-2 skal multipliseres med 1,5 ved høye 
Lp(a)-verdier. Ved intermediær risiko kan 
høye Lp(a)-nivåer medføre at pasienten blir 
reklassifisert til høyrisikopasient. Dette kan 
innebære behov for å initiere lipidsenkende 
behandling hos personer som ellers ikke 
ville hatt behandlingsindikasjon og få kon-
sekvenser for den kardiovaskulære utred-
ning. Eksempelvis er, i tråd med bayesiansk 
logikk, et negativt belastnings-EKG ikke til-
strekkelig til å avkrefte koronarsykdom ved 
høy risiko for slik sykdom (38). Når opti-
mal sekundærprofylakse skal kartlegges, 
anbefales det å måle Lp(a) ved prematur 
eller residiverende koronarsykdom til tross 
for lave LDL-kolesterolnivåer. En svært høy 
Lp(a) verdi kan i slike tilfeller medføre at 
PCSK9-behandling refunderes med begrun-
nelse i at alternativet er aferesebehandling. 

Det er vist at høye Lp(a)-nivåer dobler 
risikoen for koronarsykdom ved familiær 
hyperkolesterolemi (5). Derved er måling av 
Lp(a) vesentlig for å risikostratifisere disse 
pasientene.

Oppsummering
Epidemiologiske og genetiske studier 
indikerer at Lp(a) er en uavhengig og kausal 
risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. 
En vesentlig konsekvens av påvist høy 
Lp(a)-verdi er i dag at behandling av andre 
risikofaktorer optimaliseres. I tråd med 
våre kasuistikker er en annen konsekvens 
at det ved betydelig forhøya Lp(a)-verdi er 
aktuelt å teste lipidprofil inkludert Lp(a) hos 
slektninger. Pasient 2 illustrerer betydningen 
av å kjenne Lp(a)-nivået ved kardiovaskulær 
risikovurdering og utredning. Lp(a) > 1800 
mg/l (429 nmol/l) gir svært høy risiko 
hos vår pasient og derved indikasjon for 
statinbehandling. Hennes høye pretest 
risiko medfører at et negativt arbeids-EKG 
er inkonklusivt og at en annen form for 
utredning normalt bør være førstevalget. 
ESC sine retningslinjer anbefaler CT- basert 
koronarangiografi ved intermediær risiko 
og invasiv koronarangiografi ved høy risiko 
(39). 
            For øyeblikket er lipoproteinaferese 
den behandlingen som mest effektivt 
senker Lp(a) og som er best dokumentert 
når det gjelder å redusere kardiovaskulære 
hendelser. Men siden dette er en dyr og 
ressurskrevende behandling er den bare 
aktuell hos utvalgte pasienter etter at 
konvensjonell behandling inkludert PCSK9-
hemmere er forsøkt.   Injeksjonsbehandling 
etter antisensprinsippet er under utprøving. 
Hvis reduksjon i kliniske hendelser blir 
dokumentert, kan slik behandling bli et 
gjennombrudd i behandlingen av høy Lp(a) 
og styrke antagelsen om at Lp(a) er en 
årsak til hjerte-karsykdom.  
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