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Sockersjuka är en sjukdom som drabbar ungefär 1 % av Sveriges befolkning och klassas
därmed som en folksjukdom. Sjukdomen karaktäriseras av förhöjda koncentrationer av
blodsocker och leder ofta till vidare komplikationer i njurar, ögats näthinna och nerver efter
en tids sjukdom. Dessa komplikationer antas bland annat bero på förändringar i blodkärlens
väggar. Studier har visat att sockersjuka medför en förhöjd aktivitet av enzymet SSAO i
blodplasma. Ett enzym är ett protein som deltar i i kroppens kemiska reaktioner utan att själv
förändras;
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Kunskapen om SSAOs fysiologiska funktioner är begränsade, men två substrat är kända i
människans kropp, aminoaceton och metylamin. Dessa är monoaminer som också har
påvisats i förhöjda koncentrationer hos diabetiker. Produkterna som bildas är de reaktiva
aldehyderna, metylglyoxal och formaldehyd, samt ammoniak och väteperoxid.
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Dessa produkter har visat sig vara mer giftiga för celler än substraten, och den förhöjda
SSAO-aktiviteten hos diabetiker tros kunna vara en av anledningarna till uppkomsten av de
sena komplikationerna som uppstår.
Syftet med denna studie var att klarlägga var SSAO är lokaliserat i möss med sockersjuka och
var det är aktivt, samt att påvisa eventuella skillnader i organ hos möss med experimentellt
inducerad sockersjuka jämfört med friska möss. Med hjälp av en antikroppsmetod kunde
SSAO-proteinet påvisas i 20 mikrometer tunna snitt av olika organ på objektglas, och
aktiviteten lokaliserades med hjälp av ett ämne som reagerar med väteperoxiden som bildas
vid spjälkning av ett tillsatt substrat. Båda metoderna bygger på färgning, och SSAO-proteinet
och dess aktivitet kunde därmed lätt identifieras och lokaliseras med ljusmikroskop.
Resultatet visade att SSAO-proteinet och SSAO-aktivitet fanns rikligt i tarmväggen, i
lungorna och i blodkärlsväggarna i olika organ. Mössen med sockersjuka hade mer SSAO-
protein i njure och bukspottskörtel, och högre aktivitet i bukspottskörtel, hjärta och mjälte, än
friska möss.
En ökning av både enzym och enzymaktivitet skulle kunna innebära att den ökade
enzymaktiviteten i serum hos diabetiker beror på en ökad mängd enzymer och inte enbart på
ökad mängd substrat som ökar enzymets aktivitet. Dessa kunskaper kan vara av nytta för att
kunna utveckla läkemedel till diabetiker för att förhindra uppkomsten av sena komplikationer,
och därmed öka livskvaliteten och livslängden för denna grupp av patienter.

EXAMENSARBETE I BIOLOGI, 20 P, 10.01.2000
INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP, UPPSALA UNIVERSITET
HANDLEDARE: HÅKAN GARPENSTRAND OCH LARS ORELAND


