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1 Inledning 

Avancerade glykerade slutprodukter (AGE) har under se senaste decennierna varit fokus 

för mycket forskning, speciellt deras roll inom patogenesen för en rad olika sjukdomar 

har utredits, såsom diabetes och dess komplikationer, inflammatoriska sjukdomar, 

osteoporos och vaskulära sjukdomar samt obesitet. 1995 formulerade Michael Stern en 

hypotes om att kardiovaskulära sjukdomar och diabetes, såsom ateroskleros skulle ha 

en ”gemensam grogrund” (”common soil”), som skulle utgöras av vad som nu går under 

namnet metabolt syndrom (hypertension, dyslipidemi, glukosintolerans, 

insulinresistens) [1]. AGEs har spekulerats kunna vara en viktig del av denna 

”gemensamma grogrund” för dessa sjukdomar. 

 

Än så länge har man inte kunnat implementera mätning av AGE till kliniken, problemen 

har varit de dyra och sofistikerade metoderna som tidigare använts för att bestämma 

koncentrationen av AGEs, och att AGEs är en mycket bred och heterogen grupp av 

molekyler och att man inte kunnat enas om vilken som skall mätas och vilken är kliniskt 

sett mest relevant. Tidigare metoder för att bestämma AGE använde sig av 

masspektrometer eller kromatografi. I början av 2000-talet utvecklades en ny metod för 

att icke-invasivt kunna mäta vissa AGEs från huden, genom att utnyttja deras inre 

egenskap av autofluorescens. Denna metod har verifierats att korrelera med 

hudbiopsiers koncentration av pentosin och  N-ε-karboxy-metyl-lysin (CML). 

 

I denna studie var målet att undersöka hur denna hudens autofluorescens (SAF), 

uppmätt med AGE reader™, Diagnoptics, korrelerar med morbiditet och levnadsvanor 

hos en population på 166 personer som deltagit i Helsinki Birth Cohort Study och av vilka 

deltagit i mätningen av SAF. 
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Allmänt om avancerade glykerade slutprodukter (AGE) 

Avancerade glykerade slutprodukter (Advanced Glycation End products) är en 

heterogen grupp av molekyler bildas genom en serie av icke-enzymatiska kemiska 

reaktioner mellan monosackarider, t.ex. glukos eller fruktos, och proteiner, lipider eller 

nukleinsyror.  Den kemiska reaktionen beskrevs första gången i början av 1900-talet och 

forskning kring dessa molekyler skedde under första halvan av 1900-talet främst inom 

livsmedelsindustrin. Det första glykerade proteinet i människokroppen upptäcktes 1955 

av Kunkel och Wallenius [2], det vill säga Hemoglobin A1c , vilken är en amadori-produkt. 

Men forskningen om AGEs i människokroppen tog först fart under de tre senaste 

decennierna. Ackumulering av AGEs sker även hos friska individer, under normala 

förhållanden, framför allt i långlivade proteiner såsom kollagen, ögonlinsens krystallin 

och brosk. Ackumuleringen av AGEs sker i olika vävnader under en människas livstid, 

vilken anses vara en möjlig delförklaring till åldrande [3]. AGEs orsakar förändringar i 

vävnader genom att tvärbinda proteiner till varandra med sackaridbroar i den 

extracellulära matrixen och basalmembranet, och därigenom störa deras funktion. AGEs 

verkar även genom att binda till en receptor för AGE (RAGE, en receptor tillhörande 

immunoglobulin superfamiljen) [4,5] och genom detta ändra transkriptionen av gener, 

och därigenom orsaka oxidativ stress genom uppkomst av fria syreradikaler, samt 

inducera inflammatoriska processer [6]. RAGE fungerar även som receptor till en rad 

andra ligander. AGEs har också påvisats ha andra receptorer som de binder till, men av 

dessa är RAGE den viktigaste. 

 

AGEs avlägsnas från människokroppen av det extracellulära proteolytiska systemet, som 

spjälkar dessa till AGEs med mindre molekylär vikt eller genom interaktion med 

makrofager som har specifika receptorer på cellmembranet som inducerar fagocytos av 

AGEs, och sedan utsöndras de via njurarna [7]. 
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I dagsläget har man implicerat AGEs roll i patogenesen av  många kroniska sjukdomar. 

Det är möjligt att mäta koncentration av enskilda AGEs från vävnadsbiopsier, serum, urin 

och icke-invasivt från huden. I denna studie har vi använt oss av metoden att mäta det 

icke-invasivt från huden [8,9], som har verifierats att korrelera med mängden AGEs i en 

hudbiopsi. 

 

2.2 Endogen uppkomst av AGEs 

AGEs uppstår i människokroppen genom en serie av icke-enzymatiska kemiska 

reaktioner som beskrevs första gången av Louis Camille Maillard 1912 [10], den så 

kallade brynings process som ger färg och smak åt mat vid uppvärmning. Reaktionens 

kemiska mekanism kartlades av Hodge först ungefär ett halvt sekel senare, år 1953 [11]. 

Faktorer som underlättar den endogena Maillard reaktionen är oxidativ stress och 

monosackaridkoncentrationen. Fruktos är mycket mera reaktiv än glukos. 

 

Illustration 1: Hodges schema för Maillards reaktion, lånad från [12] 
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Maillards reaktion sker som sagt icke-enzymatiskt, i korthet via tre steg. Första steget är 

när ett reducerande socker, t.ex. glukos eller fruktos, kommer i kontakt med t.ex. ett 

proteins N-terminal ända och bildar en Schiffs bas. Den första reaktionens jämvikt är 

bunden till koncentrationen av glukos i kroppen. I det andra steget sker en omordning 

av molekylstrukturen till en Amadori-produkt. De två första stegen är reversibla 

jämviktreaktioner. I det tredje steget sker omorganisering av Amadori-produkterna till 

AGEs, vilken är en irreversibel reaktionsserie. Det sista steget sker under förloppet av 

dagar till veckor.  

 

2.3 Exogena AGEs 

Eftersom Maillards reaktion upptäcktes inom matindustrin, är det naturligt att 

processerad mat är en källa till AGEs, varav de flesta kommer från produkter rika på 

protein och kolhydrater såsom bakelser, grillat kött och mjölk. Också via förorenad luft 

och tobaksrök kan man få i sig AGEs. Men endast en liten del av AGEs i dieten upptas i 

tarmen, cirka 10-30 %. Absorberade exogena AGEs utsöndras via njurarna. Det har 

bevisats att mängden AGEs i serum ökar med en AGE rik diet [13], och att en restriktiv 

AGE-diet har visats ha positiv inverkan på aterosklerotiska placker och progressionen av 

njurskada i djurmodeller. [14] 

 

2.4 AGEs och obesitet 

Det har gjorts forskning om hur AGEs inverkar på obesitet. I djurmodeller har man 

kunnat se att möss med en diet på hög fett och AGE-halt jämfört med möss med en diet 

på hög fett och låg AGE-halt lagt på sig mera vikt och fått mera visceral fettvävnad [15]. 

Studier på människor visar att den cirkulerande CML-nivån är lägre hos överviktiga än 

normalviktiga, och från detta har man gjort hypotesen om att AGEs fångas upp i 

fettvävnad genom aktivitet av RAGE [16]. I experiment in vitro har man kunnat visa att 

CML-RAGE interaktion orsakar en dysregulation av inflammatoriska adipokiner [17]. Låg 

cirkulerande CML-halt hos överviktiga personer har konstaterats korrelera starkt med 

insulin resistens. 
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2.5 AGEs och diabeteskomplikationer 

AGEs har bevisats ackumulera i vävnader som skadas av diabetes, och hastigheten som 

ackumuleringen sker accelereras av hyperglykemin och av nedsatt njurfunktion som 

minskar hastigheten av deras avlägsning via njurarna [18]. Därmed har det skett mycket 

forskning om AGEs roll inom patogenesen av diabetes komplikationer, de vill säga 

retinopati, nefropati, neuropati och vaskulopati. AGEs har även spekulerats vara en 

möjlig förklaring till diabetesens ”hyperglykemiska minne”, det vill säga att även efter 

att en god blodsockerbalans har åstadkommits är risken förhöjd för t.ex. 

kranskärlssjukdom och kardiomyopati  [19]. 

 

Diabetisk retinopati är en mikrovaskulär komplikation till diabetes, och är den största 

orsaken till blindhet bland 30 till 70 åriga personer. Diabetisk retinopati karakteriseras 

av proliferation av blodkärl, förlust av pericyter, blödningar i retinan och ökad 

permeabilitet av blodkärl [20]. AGEs roll inom patogenesen av retinopati är genom sin 

negativa inverkan på retinans pericyter, genom AGE-RAGE-axeln med ökad bildning av 

fria syreradikaler, ökad utsöndring av vaskulär endoteliell tillväxtfaktor (VEGF) [21], och 

sin proinflammatoriska inverkan [22]. 

 

Diabetisk nefropati sker genom en progressiv försämring av den glomerulära 

filtrationshastigheten, tillsammans med utveckling av proteinuri. Den karakteriseras av 

glomerulär hyperfiltration och förtjockning av basalmembranet i glomerulus, som på sikt 

leder till glomeruloskleros och njursvikt [23]. Mekanismer hur AGEs påverkar 

utvecklingen av diabetisk nefropati spekuleras vara följande. AGEs inducerar apoptos 

hos mesengiala celler och ökar sekretion av VEGF, vilket leder till dysfunktion hos de 

mesengiala cellerna och därmed ökad hyperfiltration. Förändrar interaktionen hos 

proteiner i ECM, vilket leder till ökad vaskulär permeabilitet och sedan kan AGEs bilda 

tvärbindningar med proteiner som diffunderat till ECM, vilket binder dem till ECM och 

ökar på sklerosen [24]. 
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Kardiovaskulära komplikationer av diabetes är det som orsakar störst mortalitet hos 

diabetiker. AGEs har i flera studier påvisats att via flertalet olika vägar främja 

utvecklingen av kardiovaskulär sjukdom. AGEs effekter framkommer genom både 

receptormedierade och icke-receptormedierade rutter. AGE-RAGE-axeln ökar 

aterosklerosbildningen genom ökad VCAM-1 produktion och genom att öka den 

oxidativa stressen. Tvärbindningar mellan ECM proteiner  orsakade av AGEs ökar 

blodkärlens stelhet [25], och gör dessa komponenter i ECM mera motståndskraftiga mot 

att brytas ner av det proteolytiska systemet [26]. AGEs har också i en studie påvisats att 

modifiera strukturen av LDL-kolesterol, vilket minskar dess affinitet till LDL-receptorn 

signifikant och ökar på dyslipidemin [27]. AGEs i det extracellulära matrixet, inverkar på 

tillgänglighet av kvävemonoxid, som är en viktig regulator av de glatta muskelcellernas 

relaxion [28], samtidigt som AGEs inducerar produktionen av endotelin-1, som är en 

kraftfull vasokonstriktor [29]. 

 

Neuropati är en komplikation till diabetes som påverkar nerver i både det autonoma och 

perifera nervsystemet. Eftersom det är en mycket komplex process, kan symtomen 

variera från t.ex. en asymtomatisk hypoaktiv senreflex till neuropatisk värk eller förlust 

av känseln. I patogenesen av diabetisk neuropati anses vaskulära och metabola faktorer 

inverka. I studier har det framkommit att hypoperfusion, som delvis uppstår genom 

arterovenös shuntning och en obalans mellan vasokonstriktorer och vasodilatorer. 

Mikroangiopatiska förändringar, med förtjockat basalmembran och degeneration av 

pericyter har påvisats [30,31].  Man har kunnat påvisa en ackumulation av AGEs i 

perineurium, endotela celler och pericyter samt i myeliserade och demyeliniserade 

nervfibrer [32]. AGEs förmodas bidra till neuropatin genom att öka den oxidativa 

stressen, tvärbindningar till myelin varefter interaktion mellan AGE-myelin och 

makrofager möjligen påverkar den segmentella demyeliseringen av axoner [33]. 
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2.6 Hudens autofluorescens (skin autofluorescence, SAF) 

Hudens autofluorescens har i flertalet studier visats vara förhöjt i diabetes där patienten 

utvecklat sekundär komplikation, såsom retinopati, nefropati och mikrovaskulopati 

[34,35]. SAF har bevisats ge tilläggsinformation till de klassiska riskfaktorerna för 

kardiovaskulär sjukdom, de vill säga ålder, hypertension, hyperkolesterolemi, rökning 

och diabetes. [36] I stora kohortstudier har man kunnat visa att SAF korrelerar med 

metabolt syndrom [37] och med risken för att insjukna i diabetes mellitus typ 2, 

kardiovaskulär sjukdom samt mortalitet [38]. 

 

Men SAF är inte helt utan problem, eftersom vissa faktorer kan påverka värdet av SAF. 

SAF är endast verifierad för ljushudade individer, eftersom ju mer hudpigment, melanin, 

en person har desto mer av ljuset absorberas av detta vilket inverkar på mätresultatet 

av SAF. Man har lyckats modifiera algoritmen för uträknande för SAF, så att den gäller 

personer med Fitzpatrick klass IV [39]. Applikation av hudkrämer och dylikt kan 

förvränga mätningen [40]. 
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3 Material 

För denna studie användes material från Helsinki Birth Cohort Study (HBCS), som är ett 

material bestående av 13 345 personer födda i Helsingfors mellan åren 1934 och 1944, 

vilka uppföljdes via barnrådgivningen i Helsingfors och fortfarande bodde i Finland 1971, 

då ett unikt personidentifikationsnummer gavs till varje finländare. Av dessa personer 

har data samlats in från graviditet och födsel, samt uppföljning av dessa gjorts med 

jämna mellanrum. 

 

Från HBCS deltog 166 personer i mätningen av autofluorescerande avancerade 

glykerade slutprodukter i huden år 2013, med hjälp av AGE reader™, Diagnoptics. Utöver 

detta har samlades också in information angående frekvens av fysisk aktivitet per vecka, 

rökning, alkoholanvändning, BMI, fettprocent, morbiditet i diabetes, hypertension, 

hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, angina pectoris, vaskulär klaudikation, osteoporos och 

stroke. Av dessa togs också blodprover, som fasteglukos, sensitivt CRP och lipidprofil. 

 

 N Prosent av n Män Kvinnor 

Antal 166 100 %   

Män 66 39,8 %   

kvinnor 100 60,2 %   

diabetes typ 1 7 4,2 % 4 (6,1 %) 3 (3,0 %) 

diabetes typ 2 33 19,9 % 17 (25,8 %) 16 (16,0 %) 

Vaskulär sjukdom 19 11,4 % 13 (19,7 %) 6 (6,0 %) 

osteoporos 8 4,8 % 1 (1,5 %) 7 (7,0 %) 

Hypertension 82 49,4 % 32 (48,5 %) 50 (50,0 %) 

Tabell 1: Studiepopulationens könsfördelning och fördelning av kroniska sjukdomar. 
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Medeltal SD 

Ålder 71,4 2,67 

Systoliskt 
blodtryck (mmHg) 

156 20 

Diastoliskt 
blodtryck (mmHg) 

83 10 

BMI-index 
(kg/m2) 

26,9 4,7 

Fettprocent (%) 30,6 8,7 

Totalt kolesterol 
(mmol/l) 

5,37 1,00 

HDL-kolesterol 
(mmol/l) 

1,62 0,42 

LDL-kolesterol 
(mmol/l) 

3,18 0,85 

Fastetriglycerider 
(mmol/L) 

1,32 0,77 

Fasteglukos 
(mmol/l) 

5,87 1,36 

SAF 2,48 0,48 
Tabell 2: Medeltal och standardavvikelser på variabler i studiepopulationen. 

4 Metoder 

4.1 Hudens autofluorescens 

Hudens autofluorescens uppmättes med hjälp av den icke-invasiva Auto Fluorescence 

Reader (AFR: patent nummer PCT/NL9900607). AFR illuminerar ungefär 1 cm2 av huden, 

som är skyddat från ljus, med en excitationsljuskälla som avger ljus med våglängd mellan 

300 och 420 nm. Endast ljus från huden uppmäts med en spektrometer som uppmäter 

ljus med våglängd mellan 300 och 600 nm. Hudens autofluorescens beräknas genom av 

dela den genomsnittliga ljusintensiteten som utstrålas per nm över intervallet 420 till 

600 nm med den genomsnittliga ljusintensiteten som utstrålas per nm från intervallet 

300 till 420 nm [8,41]. 

4.2 SPSS 

För att analysera materialet har statistikprogrammet IBM SPSS Statistics använts.  De 

test som i analyserna använts mest är student’s t-test, Pearson’s chi-squared test och 

lineär regressionsanalys. 
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5 Resultat 

Denna studie handlade om hur SAF-värdet kan användas i kliniskt bruk och hur det 

korrelerar med morbiditet och levnadsvanor.  

 

Först kan man konstatera att i detta material skiljer sig kvinnor och mäns SAF statistisk 

från varandra, P = 0,002. Därför separerar vi dem från varandra i de flesta analyser som 

gjordes senare. 

 

Student t-test N SAF (medeltal) SD P-värde 

Män 66 2,62 0,49 0,002** 

Kvinnor 100 2,39 0,46  

Tabell 3: SAF-värdet (medeltal och SD) hos män och kvinnor. 

Students t-test: män vs kvinnor. Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p 

< 0,01). 

 

Student t-test N SAF (mean) SD P-värde 

Män utan diabetes 45 2,48 0,43 0,00** 

Män med diabetes typ 

2 

17 2,96 0,42  

Män utan diabetes 45 2,49 0,43 0,054 

Män med diabetes typ 

1 

4 2,73 0,69  

Tabell 4: SAF-värdet (medeltal och SD) hos män med diabetes typ 1 och diabetes typ 2 jämfört med män 

utan diabetes. 

Students t-test: män utan diabetes vs män med typ 2 diabetes samt Students t-test, män utan diabetes vs 

män med typ 1 diabetes.  

Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p < 0,01). 
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Det visade sig att män med diabetes typ 2 hade högre SAF-värden än män utan diabetes 

typ 1 eller 2, P = 0,00. Samma skillnad kunde inte ses hos typ 1 diabetiker och personer 

utan diabetes, eftersom här var P = 0,054. 

Student t-test N SAF (mean) SD P-värde 

Kvinnor utan diabetes 81 2,35 0,42 0,029* 

Kvinnor med diabetes 

typ 2 

16 2,63 0,61  

Kvinnor utan diabetes 81 2,35 0,42 0,46 

Kvinnor med diabetes 

typ 1 

3 2,17 0,25  

Tabell 5: SAF-värdet (medeltal och SD) hos kvinnor med diabetes typ 1 och diabetes typ 2 jämfört med 

kvinnor utan diabetes. 

Students t-test: kvinnor utan diabetes vs kvinnor med typ 2 diabetes (1) samt Students t-test, kvinnor utan 

diabetes vs kvinnor med typ 1 diabetes (2).  

Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p < 0,01). 

 

Samma visade sig gälla hos kvinnor, där typ 2 diabetiker hade högre SAF än kvinnor utan 

diabetes, P = 0,029. Intressant var att kvinnor som var typ 1 diabetiker hade lägre 

medelvärde på SAF än kvinnor utan diabetes, men man kunde inte heller här påvisa 

statistisk skillnad mellan dessa två grupper, P = 0,46. 

 

Eftersom antalet diabetiker (typ 1 och 2) var i detta material så pass litet, så valde jag 

att analysera både kvinnor och män tillsammans samt var för sig, för att se hur SAF-

värdet påverkas ifall en diabetiker fått en vaskulär sjukdom/komplikation. Jag gjorde 

också analyserna för detta med kvinnor och män skilt för sig.  
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Student t-test N SAF (mean) SD P-värde 

Diabetes utan vaskulär 

sjukdom (Alla) 

32 2,66 0,54 0,049* 

Diabetes med vaskulär 

sjukdom (Alla) 

8 3,09 0,49  

Diabetes utan vaskulär 

sjukdom (Män) 

15 2,78 0,43 0,027* 

Diabetes utan vaskulär 

sjukdom (Män) 

6 3,27 0,39  

Diabetes utan vaskulär 

sjukdom (Kvinnor) 

17 2,55 0,62 0,995 

Diabetes utan vaskulär 

sjukdom (Kvinnor) 

2 2,55 0,35  

Tabell 6: SAF-värden (medeltal och SD) hos diabetiker med eller utan vaskulär sjukdom. Först för både 

män och kvinnor, sedan för män och kvinnor separat.  

Students t-test: personer med diabetes + vaskulär sjukdom vs personer med diabetes utan vaskulär 

sjukdom, män med diabetes + vaskulär sjukdom vs män med diabetes utan vaskulär sjukdom, kvinnor 

med diabetes + vaskulär sjukdom vs kvinnor med diabetes utan vaskulär sjukdom.  

Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p < 0,01). 

 

Som man ser från tabell 5, så är SAF signifikant större då män och kvinnor med diabetes 

har en vaskulär komplikation, P = 0,049. Samma gäller när man ser på männen med 

diabetes, P = 0,027. Men då kvinnorna i studien med diabetes analyseras för sig själva 

ses inte samma skillnad, utan SAF-värdet ligger ungefär på samma nivå, P = 0,995. 
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Student t-test N SAF  SD P-värde 

Icke-rökare 87 2,43 0,49 0,13 

Rökare 77 2,54 0,48  

Dricker alkohol under en 

gång i veckan 

79 2,51 0,45 0,47 

Dricker varje vecka 87 2,46 0,51  

Ingen osteoporos 

(kvinnor) 

93 2,36 0,45 0,051 

osteoporos (kvinnor) 7 2,71 0,0,48  

Vaskulär sjukdom utan 

diabetes 

115 2,38 0,43 0,18* 

Ingen vaskulär sjukdom 

eller diabetes 

11 2,56 0,37  

Tabell 7: SAF-värden (medeltal och SD) hos rökare och icke-rökare, alkoholkonsumtion varje vecka och 

mer sällan än detta, osteoporos hos kvinnor och kvinnor utan osteoporos, samt icke-diabetiker med och 

utan vaskulär sjukdom. 

Students t-test: Icke-rökare vs rökare, Personer som dricker alkohol minst 1 gång i veckan vs personer 

som inte dricker varje vecka alkohol, Kvinnor med osteoporos vs kvinnor utan osteoporos, personer utan 

diabetes+ vaskulär sjukdom vs personer utan diabetes eller vaskulär sjukdom.  

Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p < 0,01). 

 

I tabell 6 har jag jämför hur levnadsvanor påverkar SAF-värdet samt osteoporos och 

vaskulära sjukdomar (då personen inte har diabetes typ 1 eller 2). Som man ser i tabellen 

kan ingen signifikant skillnad fås i SAF-värdet i detta material, ifall personen röker eller 

inte röker, dricker alkohol varje vecka eller mer sällan. Vid osteoporos (kvinnor) syns en 

tydlig skillnad mot de som inte har osteoporos, men förblir statistisk insignifikant 

eftersom P > 0,05. Ingen signifikant skillnad kan ses hos personer med vaskulär sjukdom 

(men ingen diabetes) jämfört personer utan det. 
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Jag analyserade till näst hur följande variabler korrelerar med SAF med Pearson’s chi 

test. Sedan analyseras de statistiskt signifikant korrelerande variablerna med ett lineärt 

regressionstest. I dessa analyser var endast 162 av 166 med, eftersom 1 person inte gett 

fasteglukos och lipidproverna samt 3 personer haft högt triglyceridvärde så att LDL-

värdet inte kunde räknas ut. 

 

 

Pearsson’s chi-squared test Korrelationskoefficient P-värde 

Ålder 0,157 0,044* 

BMI 0,048 0,542 

Medel bukmått 0,207 0,007** 

Medel systoliskt RR 0,057 0,465 

Medel diastoliskt RR -0,094 0,229 

Totalt kolesterol 0,167 0,074 

LDL -0,223 0,004** 

HDL -0,230 0,003** 

fS-triglycerider 0,200 0,010* 

Fasteglukos -0,309 0,000** 

Fettprocent -0,083 0,286 

HS-CRP 0,132 0,091 

Tabell 8: Variablernas korrelation till SAF-värdet samt deras statistiska signifikans utryckt med P-värde. 

Pearson’s chi-squared test för varje variabel skilt i relation till SAF.  

Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p < 0,01). 
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Lineär regressionsanalys 
(Adjusted R2= 0,141) 

Korrelationskoefficient P-värde 

Ålder 0,025 0,062 

Medel bukmått 0,000 0,967 

LDL -0,099 0,028* 

HDL -0,89 0,391 

fS-triglycerider 0,118 0,200 

Fasteglukos 0,118 0,021* 

Tabell 9: Korrelationskoefficienterna och deras statiska signifikans. Modellen förklarar 14,1 % av variansen 
av SAF-värdet. 

Lineär regressionsanalys på de statistisk signifikanta variablerna från tabell 8.  

Markerar de statistiskt signifikanta variablerna med * (p < 0,05) och ** (p < 0,01).  

 

Från denna analys kan ses att endast fasteglukos och LDL-kolesterol förblir statistiskt 

relevanta i sin korrelation med SAF. Medan resterande variabler blir statistiskt 

insignifikanta i denna modell. Adjusted R2 är 0,141, så detta innebär att modellen endast 

förklarar 14,1 % av variansen hos SAF-värdet.  

 

6 Diskussion 

Avsikten med denna studie var att se hur SAF-värdet förhåller sig i en population, och 

hur det påverkas av morbiditet och levnadsvanor.  

 

Intressant var att SAF skilde sig markant mellan kvinnor och män i denna studie, medan 

morbiditeten eller åldern inte i samma utsträckning skilde sig från varandra. I tidigare 

studier gjorda så har ingen skillnad kunnat ses i SAF-värdena mellan män och kvinnor 

bland holländska [42], kinesiska [43] och slovakiska [44] populationer. I en studie gjord i 

mellanöstern framkom det att SAF-värdet skulle vara högre hos kvinnor än män [45]. 

 

I denna studie framkommer att SAF-värdet är förhöjt vid diabetes typ 2, som 

överensstämmer med studier gjorda tidigare. Men i denna studie tog vi inte i beaktande 

hur länge personerna hade haft diabetesdiagnosen, och hurdan vårdbalans i sjukdomen 
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varit i. Man kunde också se att personer som utvecklat vaskulär sjukdom (stroke, angina 

pectoris, koronär trombos, vaskulär klaudikation) hos diabetiker har ett förhöjt SAF, 

jämfört med de som inte har konstaterad vaskulär sjukdom. I detta fall skulle möjligen 

SAF kunna vara till hjälp för att bedöma kardiovaskulär risk hos diabetiker, som också 

framkommit i en tidigare studie [38]. 

 

Intressant är detta att de kvinnliga personerna med diabetes typ 1 inte hade avvikande 

SAF-värde från kvinnor utan diabetes. Men detta skulle kunna bero på att samplet var 

så pass litet. Eftersom bland männen kunde klar skillnad ses mellan de med diabetes typ 

1 och de utan diabetes.  

 

Hos patienter utan diabetes kunde inte i denna studie en signifikant skillnad ses mellan 

personer som insjuknat i vaskulär sjukdom jämtemot de som inte gjort detta. I en 

metaanalys gjord  2018, kom man fram till att SAF möjligen skulle kunna användas som 

tilläggsinformation i bedömning av kardiovaskulära mortaliteten hos högrisk och mycket 

högrisk patienter [46]. 

 

Levnadsvanorna påverkade inte i denna studie statistiskt signifikant SAF-värdet, vilket 

framkommit i tidigare studier. I den lineära regressionsanalysen, som förklarar 14,1 % 

av variansen, framkom att endast LDL-kolesterol och fasteblodsocker korrelera 

signifikant med SAF-värdet. Åldern, som i de flesta andra studier korrelerat med SAF 

gjorde det inte signifikant här, men detta kan bero på att åldersintervallet var relativt 

snävt, 68-79 år, men i Pearson’s chi square test med ålder och SAF så är korrelationen 

signifikant.  

 

Det finns flera svagheter med denna studie, en svaghet med denna studie är att man 

inte följer upp hur SAF-värdet inverkar på morbiditet och mortalitet under t.ex. en fem 

års period för att se hur detta i praktiken skulle kunna användas som en bidragande 

faktor, då man uppgör en prognos för framtida risk. I denna studie kan man inte heller 

beakta mortalitet eftersom alla som var med i studien var personer som överlevt 
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vaskulära komplikationer såsom stroke och kranskärlssjukdom, och vi kan endast beakta 

hur SAF-värdet påverkas av insjuknad vaskulär sjukdom. Fortsättningsvis är samplet i 

denna studie till åldern stigna personer, så denna studie kan inte ta i beaktande hur SAF-

värdet beter sig i en yngre population, utan endast via extrapolering spekulera i det. 

 

Ett område som skulle vara av intresse av att göra vidare studier om skulle vara hur och 

om SAF skulle kunna användas som en tilläggsfaktor för att bedöma en diabetikers risk 

till mikrovaskulära komplikationer, som inte kunde göras i denna studie eftersom vi inte 

hade tillgång till information om komplikationer såsom retinopati, nefropati och 

neuropati.  

 

I det stora hela är AGEs ett område som har stor potential som mål för olika terapier. 

Eftersom man har i studier, som redan tagits upp i studiens andra kapitel, fått stark 

evidens om att ackumulering av AGEs har en negativ effekt på hälsan och inducerar 

insjuknandet i kroniska sjukdomar och deras komplikationer. Det finns flera olika 

terapeutiska möjligheter i dagsläget för att minska på AGEs eller inhibera deras verkan; 

AGE tvärbindningsspjälkare, AGE-inhibitorer, RAGE-antagonister och diet [47]. Av AGE 

tvärbindningsspjälkarna är alagebrium (ALT-711) den mest undersökta, och har i en 

studie visat öka på artärernas elastisitet signifikant [48] och i en annan studie hos 

patienter med diastolisk hjärtsvikt setts en statistiskt signifikant minskning i hjärtats vikt 

och förbättring av diastoliska fyllnaden av vänstra kammaren [49]. Det finns flertalet 

AGE-inhibitorer, såsom aminoguanin, pyrodoxamin och karnosin. Av dessa har karnosin, 

som verkar genom att fungera som en antioxidant och genom att kelatera metaljoner, 

och därmed minska på den oxidativa stressen samt förhindra uppkomst av AGEs. I en 

studie på råttor, visade sig karnosin att minska på AGEs i serum hos dem [50]. Det har 

också framkommit i studier att karnosin har en skyddande verkan mot starr [51]. RAGE-

antagonisterna har ännu främst studerats i pre-kliniska studier, där sRAGE är den som 

studerats mest. sRAGE (soluble receptor for advanced glycation end products] är en 

variation på RAGE, som inte har den cytosola komponenten av RAGE, vilket förhindrar 

den att påverka cellens gentranskription. I prekliniska studier på möss har man kunnat 

påvisa en positiv verkan på aterosklerotiska placker med en sRAGE terapi [52]. Så i 
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dagsläget har man ännu inte kunnat implementera mediciner som påverkar AGEs i 

kliniskt bruk, men kommer måhända i framtiden komma att bli en del av vården av flera 

sjukdomar när utvecklingen och kunskapen om dessa går framåt.  

 

7 Sammanfattning 

På basen av denna studie korrelerar SAF-värdet med diabetes mellitus typ 2 samt med 

kardiovaskulär morbiditet hos dessa. SAF skulle möjligen i framtiden kunna utgöra ett 

redskap för riskbedömning av kardiovaskulär sjukdom hos diabetiker.  
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