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Sammanfattning 

 
Inledning 
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en idag obotlig sjukdom som innebär att 
nervcellerna som styr skelettmusklerna progressivt dör, vilket till slut leder till döden.  
ALS börjar oftast smygande, vanliga första symtom kan vara svaghet i en arm eller fot, 
svårt att svälja eller prata. När man drabbas av ALS påverkas övre (centrala) och nedre 
(perifera) motoriska nervceller. Sjukdomen innebär att motorneuron-cellerna dör, 
vilket leder till att musklerna inte längre får nervimpulser att röra sig, vilket gör att de 
förtvinar och till slut innebär förlamning.  
 
Litteraturstudien har fördjupat sig i familjär ALS (fALS), den nedärvda varianten av 
ALS. I Sverige insjuknar varje år drygt 200 personer i ALS och utav de fallen är ca  
5–10% fALS.  
 
1993 hittade forskare för första gången en genetisk mutation som orsakat familjär ALS, 
SOD1, ett enzym som finns i kroppen och skyddar cellen mot reaktivt syre.  
 
Syfte  
Syftet med studien var fördjupa sig i teorin om SOD1-orsakad fALS, och att undersöka 
hur forskningen ser ut kring detta samt om man kan dra några slutsatser om eventuell 
framtida behandling av fALS.  
 
Metod  
Åtta vetenskapliga studier söktes fram i databasen PubMed mellan 26.01.2017 – 
12.02.17. Ord och mesh-termer som amyotrophic lateral sclerosis och Superoxide 
Dismutase-1 kombinerades för att få fram relevanta artiklar, filter som humans och 
English samt datum från 2015 och framåt lades till för att få fram så aktuella artiklar 
som möjligt.   
 
Resultat  
Sju olika inriktningar och teorier låg till grund för de åtta studierna som innefattas i 
arbetet. Artiklarna delades upp i tre olika kategorier baserat på typ av teori. Indirekt 
respektive direkt verkan på SOD1 samt inblandade funktioner. Sex av studierna anser 
sig vara på rätt spår, med positiva resultat i framför allt senare symtomdebut och 
förlängd överlevnad i SOD1-muterade möss. och de ser potentiella framtida 
behandlingsstrategier för ALS. Studierna som innefattats i litteraturstudien har till 
största delen utförts på möss, med SOD1-mutationer.  
 
Diskussion  
Resultaten visade för majoriteten av studierna positiva resultat, trots att de använt sig 
av olika teorier och tillvägagångssätt. Fyra av studierna har studerat överlevnad och 
symtomdebut i möss, vilka visat positivt resultat. Däremot ska det tas i beaktning att 
positiva resultat i möss inte alltid är enkelt att överföra till människa.  
 
Slutsats  
Studierna har använt endast två olika SOD1-mutationer, av 188 funna, vilket indikerar 
att fler och större studier behövs inom ämnet, även forskning där de utgår från samma 
behandling på flera olika SOD1-mutationer vore önskvärt. Trots det är läget hoppfullt, 
man kan vara på rätt väg att lösa gåtan med SOD1-orsakad ALS. 
 
 
 
Nyckelord: Amyotrofisk lateral skleros, familjär ALS, Superoxiddismutas typ 1 
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Förkortningar och definitioner 
 
SOD1 = Superoxiddismutas typ 1 
 
ALS = Amyotrofisk lateral skleros 
 
fALS = familjär ALS 
 
sALS = sporadisk ALS 
 
PSMA = progressiv spinal muskelatrofi 
 
PBP = progressiv bulbär pares 
 
FUS = fused in sarcoma 
 
TARDBP = TAR DNA binding protein 43   
 
PEG = perkutan endoskopisk gastrostomy 
 
HASC = humana adipösa stamceller 
 
APP = amyolid prekursor protein 
 
Intraperitonal = I bukhålan 
 
Rotarodtest = motorkoordinationstest för möss/råttor genom en snurrande cylinder 
 
NSC34-celler = en sorts programmerbara celler som används inom forskning 
 
Mitokondre = en typ av organell i eukaryota celler 
 
Cytokiner = kemiska signalbärare 
 
MAb = monoklonala antikroppar 
 
MiR = microRNA 
 
Bp = baspar på gen 
 
Vektor = föra in DNA i levande celler. Tex via modifierade virus 
 
Promotor = sekvens av baspar framför en gen som reglerar genens uttryck 
 
Intratekalt = mellan hjärnhinnorna 
 
Mitokondrie = organell i eukaryota celler, tillverkar energi till de flesta processer i 
cellen 
 
Autofagi = reglerar omsättningen av proteiner i cellen 
 
Proteasom = plats i cell där protein märkta med ubiquitin bryts ner till aminosyror 
 
Cystein = en av de 20 byggstenarna i ett protein 

https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gen
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Introduktion 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en idag obotlig sjukdom som innebär att 
nervcellerna som styr skelettmusklerna progressivt dör, vilket till slut leder till döden 
för den drabbade (1).  
 
ALS är egentligen en gemensam beteckning för flera motorneuronsjukdomar som alla 
innebär att nervceller dör. Alla är progressiva och bryter ner det motoriska 
nervsystemet. Klassisk amyotrofisk lateral skleros är vanligast, och det är den arbetet är 
inriktat på. ALS kan sen delas in i familjär ALS (fALS) och sporadisk ALS (sALS), och 
denna litteraturstudie har fördjupat sig inom fALS. Andra former av amyotrofisk lateral 
skleros kan vara progressiv spinal muskelatrofi (PSMA) eller progressiv bulbär pares 
(PBP) (2).  
 
I Sverige insjuknar varje år drygt 200 personer i ALS och utav de fallen är ca 5–10% 
familjär ALS, det vill säga nedärvd (3). Vanligaste formen är dock isolerade/sporadiska 
fall av ALS (2).  
 
 
Historia 
I första halvan av 1800-talet skrev Charles Bell, en läkare i England, för första gången 
om patienter som led av en motorneuronsjukdom (1,4). I England kallas fortfarande 
sjukdomen MND, Motor Neuron Disease (5,6). I USA är ALS mer känt som Lou 
Gehrig’s disease, efter en berömd basebollspelare, Lou Gehrig, som avled av ALS 1941, 
37 år gammal, efter två års sjukdom (5,7). 
 
På andra halvan av 1800-talet var Jean-Martin Charcot, en fransk neurolog, den första 
som kopplade samman de obrukbara förlamade kroppsdelarna hos de drabbade, till 
skador på pyramidbanan (som leder motoriska impulser från hjärnbarken till 
ryggmärgen) samt förlusten av motorneuron. Han var den som först använde termen 
Amyotrofisk lateral skleros (4). I Frankrike benämns därför sjukdomen som ”Maladie 
de Charcot”, alltså Charcots sjukdom (5). Charcot summerade symtomen som följer;  
 
1. Förlamning utan förlust av känsel i övre extremiteter, samtidigt som musklerna 
snabbt utmärglas. 
2. Benen drabbas, ganska snabbt blir det omöjligt att stå och gå. Musklerna förtvinas 
inte i samma snabba takt som armarna. Blåsan och rektum påverkas ej.  
3. Symtomen förvärras och förlamningen drabbar mun och svalg.  
 
Charcot skriver att dessa tre faser sker inom ett år från symtomdebuten. Döden 
inträffar i genomsnitt inom 2–3 år efter att symtomen nått mun och svalg. Han skriver 
även att avvikelser från symtombilden enligt dessa tre punkter förekommer. I slutet av 
artikeln från 1874 skriver Charcot; för tillfället är prognosen dyster (4). 
 
 
Etiologi/Patologi   
ALS börjar oftast smygande, vanliga första symtom kan vara svaghet i en arm eller fot, 
svårt att svälja eller prata (1,8). Förutom det DNA-test som kan visa om det är genetiskt 
ärvd ALS finns det inget enskilt prov som verifierar diagnosen. Undersökningar av 
blod, ryggmärgsvätska, neurofysiologi samt röntgen bidrar till sjukdomsbestämningen. 
Övre och nedre motorneuronfunktionen undersöks, även perifer nervledning mäts i 
armar och ben (1). Noggrann och snabb utredning är viktig för att inte ställa en felaktig 
diagnos (2). Generellt debuterar sjukdomen 50–70 års-åldern (8). Efter sjukdomen 
diagnostiserats lever den drabbade i genomsnitt mellan tre till fem år (6) förutom vissa 
enstaka fall som går att läsa om mer nedan.  
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När man drabbas av ALS påverkas övre (centrala) och nedre (perifera) motoriska 
nervceller. Övre motorneuronet (i storhjärnans hjärnbark) kommunicerar normalt via 
pyramidbanesystemet med de nedre motorneuronen (i hjärnstammen och i 
ryggmärgens främre del), som i sin tur aktiverar de viljemässigt styrda musklerna i 
kroppen (1). Sjukdomen innebär att motorneuron-cellerna dör, vilket leder till att 
musklerna inte längre får nervimpulser att röra sig, vilket gör att de förtvinar och till 
slut innebär förlamning (1). Sjukdomen är därför ingen muskelsjukdom, utan en 
neurologisk sjukdom. 
 
De muskler som drabbas i störst utsträckning i kroppen är de viljestyrda, så 
småningom drabbas även de muskler som är inblandade i andningen, medan 
hjärtmuskulaturen inte påverkas alls. Oftast påverkas inte heller känseln i huden, 
urinblåsans och tarmens muskulatur eller syn- och ögonmuskler, inte heller hörseln. 
Det som till slut oftast orsakar att patienten avlider, är när andningsmusklerna 
försämras, då ventileras inte koldioxiden tillräckligt effektivt, och det leder till 
koldioxidnarkos och död (1).  
 
Många teorier finns om varför ALS uppkommer. Förgiftningar, brist på B12 eller  
E-vitamin, virusinfektion, och överreaktion av immunsystemet är några (1).  
 
Detta arbete fokuserar på genetiskt ärvd ALS, (fALS), och mer specifikt teorin om hur 
Superoxiddismutas typ 1 (SOD1) är involverat i utvecklingen av sjukdomen.  
 
 
Familjär ALS 
FALS orsakar genetiskt upp till 10% av alla fall av ALS, via första eller andra gradens 
släkting (9). Siffran kan vara i underkant, faktorer som kan förklara varför fALS kan 
vara underrapporterat kan vara att patienter inte kan/vill rapportera om sin 
familjehistoria, för tidig död av familjemedlem som kanske skulle utvecklat ALS, 
feldiagnostisering, utomäktenskapliga barn eller en liten familj, vilket innebär att 
risken är mindre att sjukdomen går i arv (10). Arv av de flesta former av familjär ALS är 
autosomalt dominant (dominant anlag innebär att det för vissa egenskaper räcker med 
att en individ fått ett arvsanlag från den ena föräldern för att egenskapen skall visa sig 
(se figur 1). Autosomalt betyder att det inte sitter på könskromosomerna, alltså 
påverkar båda könen lika) Det förekommer också autosomala recessiva anlag och x-
kromosombunden dominant fALS (9,10).  
 

 
Figur 1. Autosomal dominant nedärvning. (omarbetad från socialstyrelsen (1))  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvsanlag
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De fyra mest kända och studerade genmutationerna som orsakar fALS är 
C9ORF72, som man funnit hos ungefär 40% av de som lider av fALS. SOD1 har man 
hittat hos runt 12% av fALS-fallen och fused in sarcoma (FUS) och TAR DNA binding 
protein 43 (TARDBP) några procent vardera (9). C9ORF72 är en mutation på 
kromosom 9, FUS är ett RNA-bindande protein och TARDPB är ett transaktivt 
respons-DNA-bindande protein (1). Sen finns det ytterligare en mängd ytterligare 
muterade gener som man upptäckt i mindre utsträckning hos fALS-patienter (9) (se 
figur 2). 
 
 
 

 
Figur 2. Gener man funnit orsaka fALS. Cirkelns storlek symboliserar antalet gener 
man funnit i samband med fALS (omarbetad från Bettencourt et al. 2015 (11)). 
 
 
SOD1 
Koppar, Zink-Superoxiddismutas typ 1 (SOD1) är ett enzym som finns i kroppen och 
skyddar cellen mot reaktivt syre genom att katalysera omvandlingen av 
superoxidradikaler till syre och väteperoxid (6,8). SOD1 finns i alla celler, och befinner 
sig främst i cytosolen1 (10). 1993 hittade forskare för första gången en genetisk 
mutation som orsakat fALS, SOD1, och efter det har det publicerats mängder med 
artiklar om olika potentiella gener som kan vara inblandade i utvecklingen av ALS (6). 
Fram till 2016 har det hittills hittats 188 olika mutationer av SOD1 inblandade i fALS 
(12). 
 
 
 
 

                                                        
1 Cytosol = vätskan som omsluter det nukleära membranet men är innanför det cellulära 
membranet 
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Generellt så orsakas ca 12% av fALS av mutationer av SOD1. Dock finner man även 
muterade SOD1 i 1–2% av sALS. Den siffran kan förklaras av skälen ovan, varför fALS 
anses vara underrapporterat. Skillnader av förekomst i SOD1 mutationer bland olika 
länder har upptäckts, bland annat en lägre prevalens i Nederländerna än andra länder, 
men ingen förklaring har funnits till detta (9).   
 
Forskare tror att sjukdomen kan uppstå av en eller flera toxiska egenskaper av SOD1-
mutationerna, snarare än av förändrad enzymaktivitet. Däremot har man ej funnit 
någon specifik anledning till varför toxiciteten uppstår. En betydande upptäckt är att 
man funnit att de muterade SOD1-proteinerna som orsakat ALS är felveckade, vilket 
gjort att misstanke finns att det är dessa felveckade SOD1-proteiner som ackumuleras 
och orsakar toxiciteten (6).  
 
 
Behandling 
Det finns inget botemedel för ALS idag, dock finns ett bromsläkemedel, Riluzol. Det 
sägs kunna förlänga överlevnadstiden med upp till 21 månader om det sätts in i ett 
tidigt skede (1). Riluzol är en glutamatfrisättningshämmare och natriumkanalhämmare 
som ska fördröja symtomutvecklingen i måttlig grad, dock är inte verknings-
mekanismen helt klarlagd (2,13). Riluzol har inte visats ha effekt på senare stadier av 
ALS (13). 
 
Idag finns hjälpmedel som gör att överlevnaden förlängs. Bland annat kan man operera 
in en perkutan endoskopisk gastrostomy (PEG), en slang till magsäcken, där patienten 
får sin näring när förmågan att svälja påverkas. Det finns hostmaskiner och slemsugar 
som kan hjälpa till att hålla slem och saliv borta från halsen. Respirator med 
ansiktsmask finns, och ibland utförs en trakeostomi, där respiration sker via en direkt 
öppning i halsen. Sjukdomen bromsas inte upp av dessa åtgärder, men livet kan 
förlängas med flera år (1). Ett exempel på att det går att överleva länge med sjukdomen 
är fysikern Stephen Hawking som diagnostiserades med ALS 1963. Han är helt 
förlamad, men kommunicerar via en ögonstyrd dator (14).  
 
 
Aktuellt kunskapsläge / problematisering 
Problemet generellt för ALS är att hos de flesta med diagnosen så är orsaken okänd. 
Det har spekulerats om en mängd faktorer, vilket beskrevs ovan under 
etiologi/patologi, men det finns inga dokumenterade belägg för dessa. De enda 
riskfaktorerna det finns belägg för, är om ALS finns i släkten, rökning, smal 
kroppsbyggnad, samt manligt kön mellan 45 – 75 år.  En del studier visar statistiskt att 
högt BMI, samt ökat intag av kaffe och alkohol minskar risken för att insjukna i ALS 
(1).   
 
När man 1993 först upptäckte mutationer i SOD1 trodde man att fria radikaler orsakar 
ALS, forskare i Umeå insåg dock att vissa mutationer inte påverkade SOD1´s aktivitet 
att neutralisera fria radikaler, vilket indikerade att förlusten av nervceller har en annan 
förklaring. Mycket av dagens forskning riktar in sig på teorin att det muterade SOD1-
proteinet felveckar sig och aggregerar. Detta fenomen kan sig förflytta sig till celler 
intill, och därmed sprida felveckningen vidare (1). Dilemmat idag är att orsaken till 
varför proteinet felveckar sig behöver identifieras, för att kunna stoppa processen.  
 
Per Zetterström, forskare på Umeå Universitet, säger att de försöker ta ett brett grepp 
om sjukdomen genom att forska från flera olika vinklar. Att mutationer på SOD1 leder 
till ALS är bevisat på flera olika sätt, men ingen har upptäckt exakt hur, ännu. Ett av de 
områden Per och hans kollegor riktar in sig på, är aggregeringen av SOD1 som bildas i 
ALS-patienternas nervceller (15). 
 



5 
 

Inom ALS i stort, forskas det bland annat om stamcells-terapi, där man undersöker 
vilka stamceller skulle kunna transplanteras, i vilket skede av sjukdomen och hur (10). 
Ett annat intressant projekt som pågår i nuläget är Project MinE. Ett initiativ från 
Holland som har ambitionen att samla in och analysera arvsmassan hos minst 15 000 
ALS-patienter från hela Europa. De avser att jämföra prover från patienter med samma 
typ av ALS-sjukdom från olika länder för att förhoppningsvis hitta gemensamma 
nämnare. Genetikgruppen från Umeå Universitet är Sveriges representant i projektet 
(16).  

 

Syfte 

ALS är en av de stora gåtorna inom medicinen, vilket gör det intressant att lära sig mer 
om problemen och hur kunskapsläget ser ut idag. Syftet med litteraturstudien var att 
fördjupa sig i teorin om SOD1-orsakad fALS, och att undersöka hur forskningen ser ut 
kring detta samt om man genom detta kan dra några slutsatser om eventuell framtida 
behandling av fALS.  
 
Umeå Universitet och Norrlands universitetssjukhus är framstående inom forskningen 
om SOD1, därav föll valet på den inriktningen för arbetet.  
 
Med hjälp av en litteraturstudie har information sökts för att klargöra ovanstående 
syfte genom att besvara nedanstående frågor.   
 
Frågeställningarna som styrt arbetet är: 

- Vilka perspektiv utgår forskarna från idag? 

- Hur kan SOD1 påverkas indirekt för att stoppa sjukdomsförloppet, och har de 

visat positiva resultat?  

- Hur kan SOD1 påverkas direkt för att stoppa sjukdomsförloppet och har det 

gjorts några framsteg?  

- Vilka inblandade funktioner forskas det om idag och har forskarna dragit några 

slutsatser kring dem? 

 

Metod 

Litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar hittade via databasen PubMed, 
varvid åtta originalartiklar valdes ut. Sökord och begränsningar listas nedan (se tabell 
1). Sökningar har gjorts med MeSH-termer men även med fritextfunktioner. Sökning 
efter specifik författare gjordes, vilken är en docent/professor/överläkare i Klinisk 
neurovetenskap på Umeå Universitet för att läsa artiklar inom ämnet. Urval har gjorts 
på de träffar som har givits vid sökningen, för att innehållet skall passa 
undersökningens frågeställningar. Vid sökningarna lästes rubrikerna igenom och de 
titlar som innehöll andra sjukdomar eller ordet review sorterades bort. På resterande 
artiklar lästes abstractet igenom varvid de som forskat om just SOD1´s inblandning i 
ALS och som vilka använt möss eller celler från ALS-patienter valdes ut. Sökningarna 
utfördes tidsmässigt under januari och februari månad 2017.  
  
Nyckelord och MeSH-termer som har använts i sökningarna och kombinerats på olika 
sätt var: superoxide dismutase-1, amyotrophic lateral sclerosis, genetics, Andersen PM 
samt SOD1.  
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Tabell 1. Lista med sökningarna som utfördes på PubMed under januari och februari. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

170126 "superoxide dismutase-
1"[MeSH Terms] AND 
"amyotrophic lateral 
sclerosis"[MeSH Terms] 

English, 
humans, 2015 
och framåt 

102 19, 20, 21 

170126 "Amyotrophic Lateral 
Sclerosis/genetics"[Mesh] 
AND "Superoxide 
Dismutase-1"[Mesh] 

Humans, från 
2015 och 
framåt, 
English 

74 22 

170127 Andersen PM sod1 5 years 21 12, 18 
170212 "amyotrophic lateral 

sclerosis"[MeSH Terms] 
AND (sod1[All Fields] 
AND ("genes"[MeSH 
Terms] ) 

5 years, 
humans  

33 17, 23 

 
Artiklar som innefattade studier på andra sjukdomar jämfört med ALS har uteslutits, 
artiklar från de senaste två åren har föredragits i de flesta fall, reviews och mini-
symposium har valts bort. Viktiga kriterier var även att artiklarna skulle handla om 
forskning inom SOD1, samt gärna utförda in vivo i möss. De studier som utförts endast 
in vitro på annat än människor har valts bort. Filtret ”humans” användes med syftet att 
utröna om forskningen tagit det steget från mus till människa. Dock så hittades ingen 
sådan studie, endast studier med celler från ALS-patienter.  

 

Resultat 

Flertalet av studierna har utfört forskning både in vivo och in vitro, men i detta arbete 
har studierna in vivo i möss prioriterats. Endast kort beskrivning av de övriga 
resultaten tas upp.  
 
Tre artiklar är ej studier på möss (12,17,18), men ansågs trots det vara intressanta nog 
att innefattas i viss omfattning i arbetet.  
 
Indirekt verkan på SOD1: Studie 1 och 2 (19,20) undersöker möjligheten att reglera 
specifika funktioner i kroppen som i sin tur påverkar uttrycket av SOD1. 
 
Direkt verkan på SOD1: Studie 3, 4 samt 5 (12,17,21,) hade avsikten att tysta/minska 
funktionen av SOD1 direkt. 
 
Inblandade funktioner: Studie 6, 7 samt 8 (18,22,23) som redovisas har forskat om 
funktioner i kroppen de anser är inblandade i SOD1-orsakad ALS. 
 
Figur 3 visar en översikt på hur studierna i arbetet är fördelade baserat på vilket 
angreppssätt de utgått från, samt vilken teori de baserat sin forskning på (figur 3).  
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Figur 3. Studiernas (vilka är innefattade i litteraturstudien) olika vägar mot 
målsättningen att lösa gåtan ALS. 
 
 
Indirekt verkan på SOD1   
De två studier som studerat indirekt verkan på SOD1 utfördes 2015 i Sydkorea av Jeon 
et al. (studie 1) (19) respektive av Rabinovich-Toidman et al. i Israel (studie 2) (20). 
Båda studierna använde möss med SOD1 G93A-mutationer och båda mätte tid till 
symtomdebut samt överlevnad hos mössen. Intraperitonal2 injicering användes i bägge 
studierna, med start vid 55 dagars mus-ålder.  
 
I studie 1 (19) utfördes rotarodtest3 på mössen samt att de mätte antalet motorneuron i 
lumbal ryggmärgsvätska vid 110 dagars ålder. Humana adipösa stamceller (hASC) 
användes för att mäta effekt på proteinuttrycket både in vitro samt in vivo i möss. Även 
apoptotisk celldöd och mitokondriell-funktionsrelaterade proteiner undersöktes. 
Studie 2 (20) analyserade förutom överlevnad och symtomdebut även uttryck av 
amyolid prekursor protein (APP), fosforylation4 och vidare processer under 
sjukdomsförloppet. Dessutom använde studie 2 (20) astrocyter från SOD1 G93A-möss 
och NSC34-celler5 med ett högt uttryck av SOD1 G93A, för att utvärdera om MAb 
visade potential att påverka sjukdomsprogressionen.  
 
Forskarna har teorier som innebär att ett externt ämne tillförs till kroppen, vilket ska 
påverka interna processer, som i sin tur ska ha verkan på SOD1. Studie 1 (19) utgår från 
att SOD1-mutationer har ett samband med mitokondriell6 dysfunktion och undersöker 
om humana adipösa stamceller7 (hASC) ökar mitokondriens energimetabolism. HASC 
utsöndrar en mängd cytokiner8 och tillväxtfaktorer. I tidigare studier om Huntingtons 
sjukdom har man sett att hASC ökade uttrycket av två proteiner (p-CREB och PGC-1a) 
vilka påverkar mitokondriens energimetabolism, vilket är det man vill uppnå här, för 
att inte riskera att SOD1 felveckas.  
                                                        
2 Intraperitonal = I bukhålan 
3 Rotarodtest = motorkoordinationstest för möss/råttor genom en snurrande cylinder 
4 Fosforylering=en fosfatgrupp sätts fast på en aminosyra i proteinkedjan, och i princip reglerar 
proteinfunktionen 
5 NSC34-celler = en sorts programmerbara celler som används inom forskning 
6 Mitokondrie=en typ av organell i eukaryota celler 
7 adipösa stamceller = förstadie till fettceller 
8 Cytokiner = kemiska signalbärare 
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Studie 2 (20) utgår däremot från att ALS-patienter uttrycker höga nivåer av ett amyolid 
prekursor protein (APP) vilket skulle kunna indikera ett samband med sjukdomen. APP 
är ett transmembran-protein som inte har en exakt fastställd funktion i centrala 
nervsystemet (CNS). I studien användes monoklonala antikroppar (MAb), vilka har till 
uppgift att blockera klyvningsstället (BBS) på APP, för att utröna möjligheten att 
påverka sjukdomsprogressionen. Analyser antyder att APP och SOD1 interagerar i 
synapser i hippocampus, vilket gör att de misstänker ett samband mellan APP och 
SOD1. Studierna delade in mössen i två grupper, där ena gruppen behandlades med 
aktivt ämne, till skillnad från kontrollgruppen som behandlades med overksamma 
ämnen.  
 
Resultatet i studie 1 (19) visade att mössen som behandlats med hASC erhöll en senare 
symtomdebut jämfört med kontrollgruppen, även Rotarodtestet klarade hASC-gruppen 
bättre. Överlevnaden hos hASC-mössen visade längre livslängd jämfört med 
kontrollgruppen (Tabell 2).  
 
 
Tabell 2. HASC-extraktets effekt gällande dagar till symtomdebut, antal dagar till 
misslyckat rotarodtest samt antal dagars överlevnad i studie 1. ± SD (19).  
 Möss  

SOD1 G93A  
hASC 

Möss  
SOD1 G93A 
 kontrollgrupp 

P-värde 

Symtomdebut 91.3 ±2.6 85.3 ±1.9 <0.05 
Rotarodunderkänt 135.7 ± 2.6  124.0 ± 3.4  <0.05 
Överlevnad 143.9 ±3.1 129.6 ± 3.1 <0.01 

 
Figuren nedan visar en fördröjd progression av viktnedgång vid 110 dagar i studie 1 (19) 
(figur 4).   
 

 
Figur 4 Skillnad i vikt vid 110 dagars ålder mellan kontroll-  och hASC-gruppen.  
P-värde <0,05. Felstaplar med ± SD (19). 
 
Resultaten visar även ett ökat antal motorneuron hos hASC-gruppen i lumbal 
ryggmärgsvätska vid 110 dagars ålder (tabell 3).  
 
Tabell 3. Antalet funna motorneuron i lumbal ryggmärgsvätska hos de två 
studiegrupperna från studie 1 (19) vid 110 dagars ålder. ± SD (19). 
 Möss  

SOD1 G93A hASC 
Möss SOD1 G93A 
kontrollgrupp 

P-värde 

Antal motorneuron  15.3 ± 0.6 4.5 ± 0.8 < 0.01 
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Även resultatet i studie 2 (20) visade att både APP- och SOD1 G93A – nivåerna i 
ryggmärgen sjönk med 1,5 gånger respektive 1,37 gånger jämfört med kontrollgruppen. 
Överlevnaden hos mössen dokumenterades, resultatet visade att överlevnaden hos 
MAb-behandlade mössen var längre jämfört med kontrollgruppen, även 
symtomdebuten visades senare hos MAb-gruppen jämfört med kontrollgruppen (tabell 
4). 
 
Tabell 4. Antal dagar till symtomdebut samt överlevnad i studie 2 (20) 
 MAb-behandlade 

SOD1 G93A möss 
Kontrollgrupp  
SOD1 G93A möss 

P-värde 

Överlevnad 134,7 129,9 <0,05 
Symtomdebut 97,2 91,9 <0,05 
  
Vid mätningen av APP:s uttryck visade de muterade mössen högre värden jämfört med 
omuterade kullsyskon. APP-uttryck i ryggmärgen mättes vid 30 och 60 dagars ålder, 
samt vid slutstadiet av sjukdomen. Vid 30 dagar uttryckte SOD1-mössen 1,39 gånger så 
mycket APP jämfört med kontrollgruppen (p-värde <0,05), vid 80 dagar var denna 
siffra 1,45 (p-värde <0,01).  Däremot vid slutstadiet visade undersökningar en liten 
men ej signifikant minskning jämfört med nivåerna vid 80 dagar. Detta förklaras med 
att vid 80 dagar är det strax före utbrottet av sjukdomen, och därför kan nivåerna vara 
som högst vid det tillfället. Även mätningar på fosforylation visade en signifikant 
ökning (2,9 gånger) vid 80 dagars ålder, dock ingen skillnad mellan grupperna vid 30 
dagar.  
 
Astrocyterna och NSC34-cellerna vilka behandlades med MAb visade minskade nivåer 
av APP jämfört med de obehandlade.  
 
Båda studierna drar slutsatsen att just deras forskning visar potential på framtida 
behandling för ALS. Studie 1 (19) eftersom behandlingen visat tendenser att skjuta upp 
försämringen av motorneuron och förlängd överlevnad hos SOD1 G93A-muterade 
möss. Studie 2 (20) för att författarna anser att APP har ett ökat uttryck hos SOD1 
G93A-möss och när de modellerar med APP-uttrycket följer SOD1-nivåerna med.  
 
 
Direkt verkan på SOD1    
De tre studier som behandlar direkt verkan på SOD1 är utförda av Milani et al.  i Italien 
2012 (studie 3) (17), Borel et al. i USA 2015 (studie 4) (21) samt i Sverige av Ingre et al. 
2016 (studie 5) (12). De har alla studerat tillvägagångssätt för att direkt tysta SOD1, för 
att därigenom minska enzymaktiviteten. Sedan utvärdera om den minskade aktiviteten 
minskar uttrycket av SOD1, vilket i sin tur skulle kunna innebära mindre risk för 
felvecking och aggregering av SOD1.  
 
Studie 4 (21) använde möss och vita silkesapor med SOD1 G93A mutationer till sin 
forskning. Studie 3 (17) och 5 (12) använde däremot prov från mänskliga ALS-
patienter.  
 
Studie 4 (21) använde ett virus, adeno-associated virus (rAAVrh10), för att systemiskt 
sprida ett artificiellt microRNA (miR) till mössen. Detta miR hade till uppgift att 
förändra transkriptionen hos proteinet SOD1, och därigenom minska dess uttryck. På 
mössen studerade de sen överlevnad, symtomdebut, behållen muskelmassa, motorisk 
funktion och ventilationförmåga. Studie 4 (21) studerade även styrkan i mössens 
extremiteter. Studierna 3 (17) och 5 (12) använde sig istället av en hypotes vilken gick ut 
på att senarelägga symtomdebuten av ALS genom att avlägsna 50 baspar (bp) i SOD1-
gener. De hade för avsikt att minska transkriptionen av SOD1 och därmed skjuta upp 
sjukdomen. 
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I studie 4 (21) skapade man två olika vektorer9, med olika promotors10 CB samt U6. I 
vardera av dessa två grupper, skapades en kontrollgrupp, samt en grupp som uttryckte 
miR-SOD1. Vektorerna tillfördes mössen via svansvenen. För att mäta styrkan i 
mössens extremiteter lät man djuren gripa tag i ett metallnät, mössen drogs sen 
försiktigt bakåt i svansen och tiden de orkade hålla fast i nätet noterades. 
Ventilationsförmågan kontrollerades genom att mössen sattes i en tät plexiglasbox, i 
vilken de mätte bland annat andningsvolym. 
 
På vit silkesapa, injicerade man rAAVrh10-miR-SOD1 intratekalt11, för att dra 
slutsatsen att nålen placerades rätt, använde man svansryckningar som tecken, för att 
man kommit för långt in och nuddat spinalnerver.  
 
I studie 3 (17) och 5 (12) där man använde sig av autentiska ALS-patienter, samt friska 
personer som kontroller, togs blodprov varvid tester utfördes för att fastställa fenotyp12. 
En viktig skillnad mellan dessa studier är att studie 5 (12) använde patienter med fALS, 
till skillnad från studie 3 (17), vilka använde patienter med sALS. I båda studierna 
uteslöt de sedan deltagarna som visade sig ha SOD1-mutationer från både ALS-
gruppen och kontrollgruppen, eftersom syftet med studien var att undersöka om 
uteslutning av 50 bp påverkade den slutliga fenotypen hos patienterna. Man ska dock 
komma ihåg att ”wild-type” SOD1 är det man studerar, alltså det naturligt 
förekommande proteinet, men de muterade versionerna uteslöts.  Studie 3 (17) uteslöt 
även patienter med mutationer på FUS/TLS och TARDBP. De mätte därefter 
enzymaktiviteten av SOD1 i erytrocyter från ALS-patienter samt kontrollgruppen, både 
med och utan 50 bp-radering.  
 
En jämförelse av de tre studiernas resultat visar att Studie 3 (17) samt 5 (12) inte kan 
konstatera några signifikanta skillnader i enzymaktivitet hos ALS-patienterna, endast 
studie 5 (12) uppmätte en liten skillnad i enzymaktivitet hos kontrollgruppen, däremot 
visar studie 4 (21) en rad positiva resultat.  
 
Resultaten från studie 4 (21) tyder på signifikant längre överlevnad för CB-miR-SOD1 
samt U6-miR-SOD1 grupperna jämfört med sina respektive kontrollgrupper (Tabell 5). 
Författarna i studie 4 (21) konstaterar att U6-gruppens fördröjda symtomdebut, 
överstiger genomsnittstiden den obehandlade U6-gruppen överlever. Både CB- och U6-
grupperna som uttryckte miR-SOD1 visade signifikant förbättring jämfört med 
kontrollgrupperna (p-värde <0,0001). Något som ytterligare visar på bevarade av 
motorisk funktion var rotarodtestet, vilket miR-SOD1-grupperna klarade markant 
bättre än kontrollgrupperna (p-värde 0,0028). MiR-SOD1-mössen visade signifikant 
högre ventilationskapacitet jämfört med referensgruppen. Aporna däremot, visade inte 
på de tydliga skillnader de hoppats på, och författarna misstänkte att förklaringen 
kunde ha sin grund i att svansryckningar inte är nog tillförlitligt, och att det kan ha 
orsakat att injiceringen misslyckades. 
 
Slutsatserna från studierna skiljer sig markant åt. Medan forskarna som hade för avsikt 
att tysta SOD1 genom att avlägsna 50 bp i studie 3 (17) och 5 (12), kommer fram till att 
trots att radering av 50 bp minskar enzymaktiviteten något (i studie 5 (12)), påverkar 
det sannolikt inte SOD1´s uttryck, och att de inte kan stödja sina hypoteser, kommer 
forskarna om vektor-levererade microRNA´t från studie 4 (21), fram till att deras 
forskning tyder på potential för en framtida terapi mot SOD1-ALS. Studie 4 (21) skriver 
även att de olika promotorerna hade olika effekt på resultaten, vilket måste utredas 

                                                        
9 Vektor=föra in DNA i levande celler. Tex via modifierade virus 
10 Promotor = sekvens av baspar framför en gen som reglerar genens uttryck 
11 Intratekalt = mellan hjärnhinnorna 
12 Fenotyp = egenskaper som en individ har fått som ett resultat av samverkan mellan arv och 
miljö 

https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gen
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/arv-och-milj%C3%B6
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/arv-och-milj%C3%B6
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vidare, samt att ”levereringen” av microRNA kan förfinas. De framhäver också att ingen 
annan studie tidigare visat på dessa positiva skillnader i andningen. 
 
Tabell 5. Antal dagar till symtomdebut samt överlevnad i studie 4 (21).  
 CB-

miR-
SOD1 

CB-miR-
SOD1 
kontrollgrupp 

P-
värde 

U6-
miR-
SOD1  

U6-miR-
SOD1 
kontrollgrupp 

P-värde 

Överlevnad 130 108 <0,05 158 131 <0,0001 
Symtomdebut 99 88 Ej 

sign. 
131 100 <0,001 

 
 
 
Inblandade funktioner  
Tre studier undersökte olika faktorer som misstänktes vara inblandade i utvecklingen 
av SOD1-ALS. I Japan studerade Nagano et al. 2015 Cys111, en cystein som finns på 
utsidan av SOD1-protein (studie 6) (22).  2016 publicerade Keskin et al. från Sverige en 
studie om störningar i cellulära vägar kan bidra till att öka nivåerna av felveckade SOD1 
(studie 7) (18), och den tredje studien publicerades 2013 av Nanou et al. i Tyskland 
(studie 8) (23), vilka skriver om oxidativ stress som orsak till SOD1-orsakad ALS.  
 
Studierna 6 (18) och 8 (23) använde muterade möss, den senare studien gjorde även in 
vitrostudier, däremot ansåg forskarna i studie 7 (18) att transgena möss uttrycker 
onaturligt höga nivåer av SOD1-protein, vilket gjorde att de använde celler från verkliga 
ALS-patienter för att få ett så naturtroget resultat som möjligt.  
 
Teorierna studierna utgått från, har två olika inriktningar. Studie 6 (22) och 7 (18) 
utgår båda från att SOD1 orsakar toxicitet genom felveckning och aggregering. Studie 8 
(23) utgår däremot från att oxidativ stress är det som orsakar skador på motor-
neuronceller.  
 
Tidigare har det visats att generna PRDQ3 samt NRF2, vilka har ett antioxidant 
uttryck, har varit nedreglerade vid ALS, vilket gjort att dessa gener valdes till studie 8 
(23). In vitro försök utfördes i NCS-celler vilka uttryckte SOD1-mutationer. 
Lentivirala13 vektorer med PRDX3 eller NRF2-gener testades. De gick vidare med att 
testa detta in vivo på möss med SOD1 G93A mutationer. Adenoassecoierade virus 
serotyp 6 (AAV6) injicerades intramuskulärt med uttryck av PRDX3 eller NRF2 gener. 
 
I studie 7 (18) däremot, som utgick från att sjukdomen orsakas av felveckade, 
aggregerade SOD1-proteiner, ville de undersöka varför fALS generellt debuterar i 
medelåldern var efter en snabb sjukdomsprocess följer. Studie 7 (18) undersökte om 
störningar i cellulära vägar kan bidra till att öka nivåerna av felveckade SOD1, och 
därmed förstärka toxiciteten, vilket bidrar till utvecklingen av ALS. Blodprov 
analyserades för att typbestämma mutationen, därefter togs bindvävsceller via 
hudbiopsier, från 9 olika SOD1-mutationer. Även C9orf72-mutationer samt prover från 
friska personer samlades in. Felveckat SOD1 upptäcktes i samtliga prover, däremot 
markant lägre nivåer i friska celler och hos C9orf72. Forskarna provocerade cellerna via 
hämning av mitokondrierna14, autofagi15, ER-stress16 samt inhibering av proteasomer17 
för att se om SOD1-uttrycket förändrades.  

                                                        
13 Lentivirus = subfamilj till retrovirus, med förmåga att leverera en stor mängd information in i 
värdens kärna 
14 Mitokondrie = organell i eukaryota celler, tillverkar energi till de flesta processer i cellen 
15 Autofagi = reglerar omsättningen av proteiner i cellen 
16 Endoplasmatiska nätverket = ett vätskefyllt hålrum inuti cellen 
17 Proteasom = plats i cell där protein märkta med ubiquitin bryts ner till aminosyror 



12 
 

 
Författarna i studie 6 (22) anser också att felveckning och aggregering av SOD1 kan 
vara orsaken till sjukdomen, dock har de en annan förklaring till varför. De grundar sin 
teori på, att ett cystin18, Cys111, är inblandat i stabiliteten av SOD1, alltså ansvarigt för 
att SOD1 inte aggregerar och därmed riskerar att orsaka neuronal toxicitet. Mänskligt 
SOD1-protein har fyra cystein-grupper på varje subenhet, Cys6, Cys57, Cys111 och 
Cys146. Cys57 + 146 bildar en disulfidbrygga som stabiliserar SOD1-proteinet, Cys6 och 
111 har fria sulfhydrylrupper, varav Cys6 befinner sig djupt inne i ”kärnan” och Cys111 
på ytan och är därmed lättillgänglig att reagera med andra molekyler. Författarna 
misstänker att om Cys111 oxideras kan stabiliteten påverkas negativt.  
 
I studie 6 (22) användes möss med SOD1 H46R- samt SOD1 H46R/C111S-mutationer 
för att dokumentera skillnader mellan grupperna. De olika mutationerna delades upp i 
tre grupper vardera, med varierande kopior av transgenen. En grupp från SOD1 H46R 
(H) valdes bort i analysen pga. att transgenen endast överförts till hanarna, vilket 
gjorde att man valde ut två linjer ur varje grupp för jämförelse. SOD1 H46R -mössen 
benämndes L- och I-linjen, medan SOD1 H46R/C111S-mössen gick under P- och Q-
linjen.  
 
Resultaten studie 6 (22) såg var att symtomdebuten bland L- och I-linjen uppträdde 
tidigare jämfört med P och Q-linjen, även livslängden visade samma resultat. 
Författarna i studie 6 (22) konstaterar att den överlevnaden hos H46R/C111S-mössen 
(P och Q linjen) förklaras av att symtomdebuten sker senare (tabell 6).  
 
Tabell 6 Antal dagars livslängd samt försenad symtomdebut i studie 6 (22). ±SD (22).  
 I-linjen 

H46R 
L-linjen 
H46R 

P-linjen 
H46R/C111S 

Q-linjen 
H46R/C111S 

P-värde 

Livslängd 179,5 ± 8,4 273 ± 15,8 403,9 ± 40,1 438,6 ± 79,8 <0,05 
Symtomdebut 151,6 ± 8 239 ± 15,3 358,8 ± 48 385,4 ± 66,7 <0,05 
 
Rotarodtest utfördes för att studera motorfunktionen, vilket visade att I och L-linjernas 
resultat försämrades när mössen var 18 respektive 30 veckor gamla, i jämförelse med P 
och Q-linjernas resultat vilket försämrades vid en ålder av 42 veckor. Lika länge gick P 
och Q-linjerna upp i vikt, medan I och L-linjerna började tappa vikt vid 16 och 29 
veckors ålder.  
 
Studie 7 (18), som undersökte cellulära vägar, noterade ingen förändring i uttrycket av 
SOD1 vid hämning av mitokondrierna, autofagi eller ER-stress, däremot när 
proteasomer inhiberades ökade SOD1-nivåerna tydligt i alla cellinjer, och aggregeringar 
ökade i vissa. 
 
I studie 8 (23), med generna med antioxidant uttryck, resulterade in vitroförsöken i 
minskade nivåer av oxidativ stress med 40 respektive 50% (p-värde <0,01 resp. <0,05) 
jämfört med kontrollgrupperna, och cell-överlevnaden förlängdes med 30% i båda 
fallen (p-värde <0,001). Mössen med SOD1 G93A mutationer visade ingen signifikant 
skillnad i överlevnad, symtomdebut eller sjukdomsprogression, vilket forskarna antar 
beror på otillräcklig leverans av viruset.  
 
Trots osignifikanta resultat in vivo, anser studie 8 (23) att de positiva in vitro resultaten 
tyder på att detta är en lovande teori, men att andra administreringssätt bör övervägas.  
Studie 7 (18) kommer fram till att proteasom-spåret är en huvudfaktor vid felveckat 
SOD1. De skriver vidare att med ökad ålder minskar aktiviteten i denna cellväg, vilket 
kan tyda på varför fALS debuterar i medelåldern.  

                                                        
18 Cystein = en av de 20 byggstenarna i ett protein 
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Studie 7 (18) drar slutsatsen att de inte kan utesluta möjligheten att inhibering av 
autofagi samt mitokondrier kan ha betydelse för nedbrytning av aggregering, eftersom 
den inhiberingsgrad de använde sig av inte var så hög. De konstaterar slutligen att 
nedsatt aktivitet i proteasom-vägen kan vara en faktor till åldersrelaterad debut av fALS 
via en ond cirkel som leder till felveckade SOD1-proteiner.  
 
Även Studie 6 (22) kommer fram till att de funnit en potentiell förklaring till 
felveckning och aggregering av SOD1. Författarna drar slutsatsen att Cys111 i muterat 
SOD1 förskjuter symtomdebuten av ALS hos H46R-muterade möss. De anser att de 
bekräftat sin hypotes att modifiering av Cys111 har en nyckelroll i strukturändringar när 
SOD1 felveckas, monomeras samt aggregeras vilket innebär toxicitet för motorneuron.  
De skriver trots detta att även om Cys111 är inblandat, kan de inte utesluta att även 
andra cystein grupper är inblandade i orsaken till motorneuron-toxiciteten. Fler studier 
behövs för att undersöka det sambandet.  
 
Slutligen sammanfattar författarna I studie 6 (22) att de entydigt har bevisat med hjälp 
av Cys111-substution att Cys111 har en kritisk roll i ALS-progression. De skriver även att 
den patogeniska mekanism som de visat på muterat SOD1 även kan finnas hos vild-
typen av SOD1 i sporadisk ALS. Att hämma eller hindra oxidering av Cys111 anser 
studie 6 (22) skulle kunna vara en lovande behandlingsstrategi för SOD1-relaterade 
ALS-patienter. 
 
 
Sammanfattning av vetenskapliga studier 
En sammanställning över resultaten med avseende på vilken mutation som studerats, 
om studierna utförts på möss, varvid signifikant skillnad uppmättes, samt antal dagars 
överlevnad, dagar till symtomdebut och godkänt rotarodtest. ± SD (tabell 7). Figur 5 
samt 6 nedan visar en översikt av de studier vilkas resultat mätt överlevnad samt 
symtomdebut i möss med G93A- respektive H46R-mutationer. ± SD (figur 5, figur 6) 
 
Tabell 7. Sammanfattande resultat i litteraturstudien. 
Studie Studerad 

mutation 
Studerad 
I möss 

Potentiell 
framtida 
behandling 
enligt 
studie-
författarna 

Antal 
dagar 
överlevnad 

Antal dagar 
till symtom-
debut 

Antal 
dagar 
godkänt 
rotarodtest 

1 G93A Ja Ja 143,9 ±3,1 91,3 ±2,6 135,7 ±2,6 
2 G93A Ja Ja 134,7 97,2 - 
3 - Nej Nej - - - 
4 G93A Ja Ja CB 130 CB 99 - 

U6 158 U6 131 
5 - Nej Nej - - - 
6 H46R Ja Ja P 403,9 ± 

40,1 
P 358,8 ± 48 42 veckors 

ålder 
Q 438,6 ± 
79,8 

Q 385,4 ± 
66,7 

7 - Nej Ja - - - 
8 G93A Ja Nej - - - 
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Figur 5. Översikt antal dagars överlevnad samt dagar till symtomdebut i de studier 
som använt möss med G93A-mutationer och mätt detta i dagar. Felstaplar ± SD (19, 
20, 21).  
 
 
 

 

Figur 6. Översikt antal dagars överlevnad samt dagar till symtomdebut i studien som 
innefattade möss med H46R-mutationer. Felstaplar ± SD (22).  
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att fördjupa sig i teorin om SOD1-orsakad fALS, och att 
undersöka hur forskningen ser ut kring detta samt om man genom detta kan dra några 
slutsatser om eventuell framtida behandling av fALS.  
 
Utifrån ett antal studier skulle följande frågeställningar besvaras:  

- Vilka perspektiv utgår forskarna från idag? 

- Hur kan SOD1 påverkas indirekt för att stoppa sjukdomsförloppet, och har de 

visat positiva resultat?  

- Hur kan SOD1 påverkas direkt för att stoppa sjukdomsförloppet och har det 

gjorts några framsteg?  

- Vilka inblandade funktioner forskas det om idag och har forskarna dragit några 

slutsatser kring dem? 

 

Med tanke på arbetets syfte, var litteraturstudie den mest rimliga metoden att använda. 
Genom att använda PubMed finns tillgång till relevant material från hela världen, olika 
sökfunktioner gör det möjligt att filtrera fram de artiklar som är mest intressanta och 
passande för ämnet man är ute efter.  
 
Metoden fungerade önskningsvärt och ämnet täcks med artiklar med olika vinklar och 
tillvägagångssätt. Önskvärt hade varit artiklar vilka jämför olika mutationer i samma 
studie för att upptäcka skillnader i effekt, dock hittades inga sådana studier. Även 
studier på fler mutationer hade varit positivt, men inget dök upp i sökningarna. En 
brist i litteraturstudien kan vara att teorierna som tagits upp, med undantag av 
studierna (12 och 17), utgår från olika teorier, och är de är de enda i sitt slag som 
hittats, vilket gör det svårt att dra slutsatser om teoriernas potentiella framtida 
behandlingsstrategier.  
 
Styrkor och svagheter i studierna som kan tas upp, är att alla utom en är oberoende, 
vilket är positivt, endast artikel (22) är sponsrad av Pfizer. Alla studier är utförda de två 
senaste åren förutom (17 och 23). Eventuellt bias upptäcktes i studie (21), där mössen 
ej var könsfördelade, vilket kan ha påverkat resultatet. Det framgår inte i alla studier 
hur man bedömde rotarodtesterna, och vid vilken punkt mössen avlivades. Skillnader i 
detta kan göra det svårt att jämföra studier mot varandra.  
 
Endast två SOD1-mutationer (G93A och H46R) har använts i de utvalda studierna, 
vilket gör att liknande studier på möss med andra mutationer hade kunnat arta sig 
annorlunda, vilket gör att fler och bredare studier behövs.  
 
 
 
Resultatdiskussion 
Vilka perspektiv utgår forskarna från idag? 

 

Efter att ha delat upp studierna baserat på angreppssätt kan man urskilja tre olika 

perspektiv, vilka ledde till de tre följande frågeställningarna.  
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Hur kan SOD1 påverkas indirekt för att stoppa sjukdomsförloppet, och har de visat 

positiva resultat?  

 

I de två studierna (19,20) som studerat två olika sätt att minska SOD1´s uttryck via en 

extern faktor, har båda studierna dragit slutsatsen att deras teorier visar potential på 

framtida behandling av ALS. Den ena genom att använda hASC (stamceller) (19) för att 

öka mitokondriens energimetabolism, och den andra genom MAb (monoklonala 

antikroppar) (20). Bägge studierna har visat positiva resultat i möss. 

Enligt resultaten i de två studierna visar mössen på både senare symtomdebut, och 
längre överlevnad jämfört med de G93A-muterade mössen i kontrollgrupperna.  
Studie (19) för att de i sin studie anser att de visat att mitokondriell dysfunktion har en 

viktig roll i utvecklingen av ALS. Studie (20) hävdar att de visat på ett samband mellan 

APP-uttryck och SOD1, och de anser att de genom att minska APP även minskat 

uttrycket av SOD1.  

 

Hur kan SOD1 påverkas direkt för att stoppa sjukdomsförloppet och har det gjorts 

några framsteg?  

 

De tre studierna (12,17,21) vilka skrev om direkt verkan på SOD1 hade två olika 

tillvägagångssätt. Studie 12 och 17 försökte radera 50 baspar på SOD1-gener för att 

minska enzymaktiviteten och studie 21 spred ett miR i möss för att minska SOD1´s 

transkription. Studie 12 och 17 kom fram till att, radering av 50 bp i SOD1-gener 

(12,17), inte minskar uttrycket av proteinet. Däremot i studien där de använde virus för 

att sprida miR till möss (21), noterade positiva resultat på mössens överlevnad och 

senare symtomdebut. Skillnaden mellan dessa studier var också att bp-eliminationen 

(12,17) gjordes på prover från humana ALS-patienter, medan miR-studien (21) använde 

möss och silkesapor.  

Kan skillnaden komma sig av att miR hindrar transkriptionen på exakt rätt ställe 
jämfört med 50-bp-studierna, eller att kan det bero på att mössen reagerade 
annorlunda än vad en människa skulle gjort eftersom studierna utgått från olika 
vävnader? 
 
Framsteg har gjorts genom att konstatera att radering av 50 bp är en återvändsgränd 
enligt forskarna i studierna (12, 17), samt att forskarna i miR-studien konstaterar att 
teorin är värd att utreda vidare.  

 

Vilka inblandade funktioner forskas det om idag och har forskarna dragit några 

slutsatser kring dem? 

 

Studierna som undersökte inblandade funktioner (18,22,23) kom alla fram till att just 

deras variabler är involverade i SOD1-ALS. De undersökte en nedbrytningsväg för 

proteiner (18), cystein 111´s eventuella inblandning i felveckat SOD1 (22) och studie 

(23) vilken undersökte gener med antioxidant uttrycks inblandning. Två av dem anser 

att felveckning och aggregering är orsaken (18,22), medan den tredje anser att oxidativ 

stress utvecklar sjukdomen (23). Den senare visar på positiva resultat in vitro, dock ej i 

möss. Alla tre studierna drar slutsatsen att dessa funktioner bör utredas vidare och 

anser att de kan bli framtida terapier för ALS.  
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Summering resultatdiskussion 
Resultaten i litteraturstudien visar att det finns många teorier om hur man ska hindra 
SOD1 att felveckas och därmed orsaka toxicitet. I princip utgår forskarna från samma 
problem med samma mål, dock går de olika vägar för att nå målsättningen (figur 3). 
Flertalet av studierna visar positiva resultat i överlevnad och senare symtomdebut i de 
behandlingar de förespråkar. Att se någon gemensam nämnare mellan studierna är 
svårt. De har alla utgångspunkten att SOD1 på något sätt är inblandat i utvecklingen av 
ALS. I inledningen skrevs att forskare tror att sjukdomen kan uppstå av en eller flera 
toxiska egenskaper av SOD1-mutationerna, snarare än av förändrad enzymaktivitet (6). 
Studie (12, 17, 21) har i motsats till detta utgått från teorin att enzymaktiviteten spelar 
roll. (12, 17) med sina icke signifikanta resultat, ansluter sig till mängden som anser att 
enzymaktiviteten inte är nyckeln, i motsats till studie (21) som hävdar motsatsen efter 
resultaten de fick. Resultaten, som övervägande är positiva i senare symtomdebut och 
längre överlevnad, kan tolkas som att det går att påverka utvecklingen av ALS, 
åtminstone i de SOD1-mutationer de studerat (G93A och H46R). 
 
Studie (18) och (19) presenterar motsägelsefulla resultat. Medan (19) utgår från att 
mitokondriell dysfunktion är en faktor som påverkar utvecklingen av SOD1-ALS, visar 
(18) att i deras studie att mitokondriell inhibering inte påverkade uttrycket av felveckat 
SOD1. Det kan bero på skillnader i hur studierna utförts, och Nanou et al (18) skriver 
även i slutet att de inte kan utesluta möjligheten att inhibering av autofagi samt 
mitokondrier kan ha betydelse för nedbrytning av aggregering, eftersom den 
inhiberingsgrad de använde sig av inte var så hög (18). 
 
Hur kan studierna jämföras mot varandra? De variabler som tydligast går att jämföra 
är överlevnad samt symtomdebut, från de studier som mätt detta i möss (19, 20, 21, 
22), vilket visas i figur 5. Där syns skillnader mellan studierna och även inom studien i 
sig. Tydliga skillnader syns, den som utmärker sig mest är de linjerna från studie (22), 
både inom överlevnad och symtomdebut. Det är dock svårt att dra några slutsatser av 
detta, då studierna kan ha haft olika kriterier för symtom och när mössen skulle avlivas, 
vilket inte framgår tydligt i alla studier. Studie (22) har även använt möss med en 
annan SOD1-mutation än de andra studierna, vilket gör att resultatet är svårt att 
jämföra med andra de andra studierna.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ett av de spår man i dagsläget fokuserar på är hur 
SOD1 är inblandat i utvecklingen av ALS, och hur man ska gå till väga för att hindra 
SOD1 att felveckas och orsaka toxicitet. Några av de teorier forskare har för att försöka 
lösa den del av gåtan som innefattar SOD1-mutationer beskrivs i denna litteraturstudie. 
Och visst ser det ut att finnas hopp?  
 
Projektet från Holland som Umeå Universitet deltar i verkar lovande (16), visst borde 
det gå att hitta samband och orsaker till sjukdomen. Det gäller dock att leta på rätt 
ställe.  
 
Trots många år av forskning är en stor del av orsaken till sjukdomen fortfarande dold i 
mörker. Ice bucket challenge, som startades 2014 för att sprida kunskap och göra folk 
medvetna om ALS, har fram till hösten 2016 samlat in knappt 80 miljoner dollar (drygt 
700 miljoner sek) till ALS-forskningen världen över (24).  
 
I introduktionen går att läsa att en del studier statistiskt visar att högt BMI, samt ökat 
intag av kaffe och alkohol minskar risken för att insjukna i ALS (1). Det känns som en 
klen tröst när det istället ger mängder av andra riskfaktorer för hälsan, så det är inget 
råd man generellt vill/kan ge till allmänheten.  
 
Flertalet av studierna i litteraturstudien (19, 20, 21, 23) har undersökt olika variabler in 
vitro vilket denna litteraturstudie inte fördjupat sig anmärkningsvärt i, då inte detta var 
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syftet för arbetet. Anledningen att studier i möss prioriterades i den mån det gick, var 
att studier in vivo ansågs stå ett steg närmare ”verkligheten” än in vitro.  
 
I inledningen (figur 2), såg vi de olika generna man funnit orsakar fALS. Det är å ena 
sidan positivt, att man faktiskt hittat orsaker till en del av sjukdomen, medan man å 
andra sidan kan tolka den lite mer nedslående, att det enbart inom SOD1 hittills har 
hittats 188 olika genmutationer vilka enskilt var och en är inblandade i utvecklingen av 
ALS.  
 
Sett i det större perspektivet så innebär forskningen specifikt inom SOD1 att man är på 
jakt efter lösningen för ca 1% (figur 7) av alla som drabbas av ALS. Den största gåtan är 
att finna orsak till de 90% sALS där det inte ännu hittats någon orsak alls till 
sjukdomen.  
 
Boylan (9) drar i sin artikel slutsatsen att även om genetiska mekanismer har stor del i 
utvecklingen av ALS hos en minoritet, tyder forskningen på at genetiska faktorer i viss 
mån är involverade i en viss sjukdomsrisk hos majoriteten av ALS-patienter. Boylan 
skriver även att nya behandlingsstrategier med mål att blockera uttrycket av ALS 
genmutationer är på väg framåt (9).  
 

 
Figur 7. Andel ALS, fALS respektive SOD1- orsakad ALS 
 
 
 
Positivt och negativt  
Den positiva sidan är att det finns teorier, massor. I detta arbete har det tagits upp 
några av de studier som gjorts inom SOD1, det finns även mycket forskning inom 
mutationerna C9ORF72, FUS och TARDPB, några av de andra generna vilka funnits 
orsaka fALS, som det skrevs om inledningsvis. (figur 2) sågs även en av de senaste 
upptäckta generna, TBK1, vilken forskarna studerar mycket om just nu, därav den 
streckade större cirkeln, eftersom forskarna räknar med att det kommer upptäckas fler 
gener inom TBK1 som orsakar fALS (11). 
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Flera av studierna i litteraturstudien har visat på positiva resultat i framför allt senare 
symtomdebut och längre överlevnad. Det ger en fingervisning om att man är på rätt 
väg.  
 
Däremot bör det nämnas att positiva resultat i mus, innebär inte automatiskt att 
resultaten går att överföra direkt på människa, vilket även tas upp i en review av S.J. 
Kaur et al. (24). De skriver om bland annat virus som levererat neurotrofiska faktorer i 
SOD1-möss med lovande resultat, men inte kunnat överföra dessa resultat på 
människa. Även stamcellsbehandling tas upp, med samma konklusion.   
 
Att helt inhibera SOD1 innebär att oxidanter ansamlas, vilket gör att det är en fin gräns 
hur man hanterar problemet. Att radera 50 bp (12,17) visade enligt författarna inte på 
någon signifikant skillnad, däremot drog miR-studien (21) den slutsatsen. 
 

 

Slutsats 

Det kan konstateras att litteraturstudien har visat en del av den forskning som sker i 
dagsläget kring SOD1, samt att några av studierna visat positiva resultat. Stora 
utmaningar återstår att försöka överföra dessa resultat i människa samt på fler av 
mutationer än de som undersökts. 
 
Den slutsats som kan dras av denna litteraturstudie är, att det finns ett flertal teorier 
om hur man ska hindra SOD1 att felveckas, flera av dessa teorier har studerats och 
mynnat ut i positiva resultat. Det behövs dock fler studier, på större populationer och 
fler mutationer för att bedöma potentialen för behandling av ALS-patienter. Det vore 
även väldigt intressant att se studier innefattande flera olika SOD1-mutationer, 
behandlade med samma terapi, för att se om/hur resultatet skiljer sig.  
 
Även om forskare visat positiva resultat i mus, är steget väldigt långt till samma resultat 
i människa.  
 
Om man utgår från situationen 1874, då Charcot beskrev läget som dystert, kan läget 
anses vara mer hoppfullt idag, och vem vet hur det ser ut imorgon? 
 

 

Tack 

Tack till min makalöst effektiva och trygga handledare Lisa Lundin, som kvickt svarat 
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förslag. Tack till Per Zetterström för att han tog sig tid att svara på ALS-frågor. Isabel, 
Pia, Fanny och Evelina, tack för att ni har förgyllt hela min studietid. Slutligen ett stort 
tack till min familj som på många olika sätt bidragit till att jag fått genomföra min 
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