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Den geriatriska forskningen är inten-
siv, och forskningsfronten flyttas raskt
framåt inom många för geriatriken vä-
sentliga områden. Detta är självklart av
mycket stor betydelse för den praktiskt
verksamme läkaren. Några axplock
bland resultaten av sådan geriatrisk
forskning under senare år presenteras i
det följande. Exemplen har valts från
områdena osteoporos, Parkinsons sjuk-
dom, hjärnans åldrande/demens, urin-
inkontinens samt kohortskillnader.

Osteoporos
– en folksjukdom
Benskörhet med fragilitetsfrakturer

är en av de stora folksjukdomarna i Sve-
rige. Varje år inträffar omkring 70 000
frakturer relaterade till benskörhet. Un-
der de senaste fem åren har nya dia-
gnostiska hjälpmedel med DXA-under-
sökning (double X-ray absorptiometry)
av höft och rygg möjliggjort prediktion
av kommande frakturer.

Under senare år har också specifika
läkemedel mot osteoporos utvecklats,
varvid det har visat sig att de patienter
som lönar sig bäst att behandla är äldre
kvinnor med etablerad osteoporos. Be-
handling med bisfosfonater av kvinnor
som redan har flera kotkompressioner
minskar risken för nästa kotkompres-
sion med mellan 80 och 90 procent. En
aktuell undersökning visar också att
bisfosfonatet alendronat kan minska
risken för höftfrakturer med 51 procent
[1]. Det synes också klart att äldre per-
soner med osteoporos regelmässigt bör
få kalcium- och D-vitaminsubstitution.

Osteoporos är en av de mest under-
diagnostiserade och underbehandlade
geriatriska sjukdomarna i Sverige. I en-
dast ett hundratal av 18 000 höftfraktur-
fall per år i Sverige ställs diagnosen os-
teoporos som en bidragande eller un-
derliggande orsak till frakturen. För en
översikt över forskningsfronten vad

gäller diagnostik och behandling av os-
teoporos, se [2, 3].

Framgångsrik forskning
om Parkinsons sjukdom
Få områden av betydelse för den ge-

riatriska sjukvården har haft en sådan
snabb och framgångsrik utveckling
som forskningen om Parkinsons sjuk-
dom, inte minst i Sverige (se medicinsk
kommentar med synpunkter på Läke-
medelsverkets rekommendationer om
behandling av parkinsonism i Läkartid-
ningen 10/97).

Redan på 1970-talet kunde visas att
elektrokonvulsiv terapi (ECT) både sti-
mulerade monoaminsyntesen och för-
bättrade motoriken hos reserpiniserade
möss, och på 1980-talet prövades ECT
vid behandlingsresistent Parkinsons
sjukdom. Denna forskning har fortsatt
främst i Göteborg och Linköping; i ett
nyligen publicerat arbete [4] kunde en
ökning av halten av dopaminmetaboli-
ten homovanillinsyra ses i likvor. En
rimlig förklaring till detta synes vara en
ökad syntes och/eller frisättning av dop-
amin med antiparkinsoneffekt som
följd. Den komplikation som sågs var
övergående konfusion.

Sammanfattningsvis synes ECT
kunna ge en tidsbegränsad förbättring
vid avancerad, terapiresistent Parkin-
sons sjukdom, vilket medför både en
bättre livskvalitet för patienterna och
lägre vårdkostnader. Bedömningen av
vilka Parkinson-patienter som lämpar
sig för ECT bör göras av specialist.

Hjärnans åldrande och demens
Mekanismer som rör hjärnans åld-

rande och demens är ett forskningsin-
tensivt område, inte minst i Sverige där
det finns forskargrupper vid flera av ri-
kets universitet.

Studier av monoaminsystemen,
GABA- och glutamatsystemen samt ett
flertal peptider visar att åldrandets ef-
fekter på de olika systemen är olika [5].
Överraskande fynd har varit en uttalad
åldersrelaterad degeneration av dop-
aminterminaler – fynd som stämmer väl
överens med kliniska erfarenheter som
påvisat en ökad förekomst av extrapyra-

midala symtom hos i övrigt friska äldre
och en ökad neuroleptikakänslighet hos
äldre individer. Svensk forskning [6]
har också med avancerad optoelektro-
nisk teknik visat att de motoriska sym-
tomen ökar med åldern även hos »fris-
ka» äldre.

Forskningen om demenssjukdomar-
na genomgår nu en så snabb utveckling
att en detaljerad redovisning inte kan
ges här. Många goda etiologiska, klassi-
fikationsmässiga, diagnostiska och te-
rapeutiska synpunkter återfinns i Medi-
cinska forskningsrådets »state-of-the-
art»-dokument från 1995 [7].

Några få forskningsaktuella aspek-
ter kan dock tas upp:

Vaskulära orsaksfaktorer vid de-
mens kan visa sig vara vanligare än vad
man tidigare trott [8] – även vid Alzhei-
mers sjukdom. En nyligen publicerad
studie från Göteborg visade att personer
som utvecklade Alzheimers sjukdom
hade förhöjt blodtryck 10–15 år innan
sjukdomen gav sig till känna [9]. När
sjukdomen väl var manifest hade pati-
enterna lägre blodtryck. En tvärsnitts-
studie från Stockholm visade att blod-
trycket var lägre vid högre svårighets-
grad av demensen, vilket skulle kunna
tyda på att blodtryckssänkningen är se-
kundär till demenssjukdomen [10].
Högt blodtryck kan orsaka små infark-
ter och ischemiska vitsubstansskador.
De sistnämnda har man funnit i hög fre-
kvens vid sent debuterande Alzheimers
sjukdom [11].

En del intressanta studier från 1990-
talet visar att allel sigma 4 apolipopro-
tein E är en riskfaktor för sent debute-
rande Alzheimers sjukdom [12], medan
andra tar upp intressanta genetiska in-
fallsvinklar på Alzheimer-sjukdomen.

Vad beträffar läkemedelsbehand-
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lingen har en acetylkolinesterashäm-
mare, takrin, introducerats i Sverige.
Medlet tycks ha en viss effekt, men bi-
verkningar som illamående och lever-
påverkan är ett problem. Dock pågår en
intensiv forskning för att få fram andra
läkemedel, och en introduktion i kli-
niskt arbete kan väntas inom en inte allt-
för avlägsen framtid.

Urininkontinens ett klassiskt
exempel på underdiagnostik
Urininkontinens är ett klassiskt ex-

empel på ett underdiagnostiserat till-
stånd inom geriatrisk medicin. Tre
svenska doktorsavhandlingar från
1990-talet har här spelat stor roll för att
belysa epidemiologi, diagnostik och
behandling. Jag tänker på Ulla Molan-
ders och Lisbeth Hellströms avhand-
lingar från Göteborg 1992 respektive
1994, samt Ann Månsson-Lindströms
avhandling från Lund 1994.

Ulla Molander beskrev prevalensen
av urininkontinens hos 10 000 kvinnor
i Göteborg födda mellan 1900 och
1940. Prevalensen ökade linjärt från 12
procent hos de yngsta till 25 procent hos
de äldsta undersökta kvinnorna. Med
utgångspunkt i ett vårdprogram för ut-
redning och behandling kunde man se
effekt av behandling med estriol vid
bland- och trängningsinkontinens,
medan man inte såg någon förbättring
objektivt vid ansträngningsinkonti-
nens.

Ett viktigt fynd redovisat i Lisbeth
Hellströms avhandling var att vid två
undersökta sjukhem endast 22 procent
av hjälpmedlen hade anpassats till pati-
entens läckage. Om man gjorde en an-
passning till läckagets omfattning skul-
le man kunna minska den årliga kostna-
den för blöjor med 31 procent. 

Vad är sjukt
och vad är friskt?
Longitudinella populationsstudier är

nödvändiga för att läkaren skall kunna
avgöra vad som är friskt och vad som är
sjukt hos en äldre patient. För att kunna
fastställa »normalvärden» för en viss
ålder behövs inte bara tvärsnittsstudier
utan också longitudinella undersök-
ningar. Endast på det viset kan vi undvi-
ka de två största geriatriska fallgropar-
na, nämligen överdiagnostik och under-
diagnostik.

De gerontologiska och geriatriska
populationsstudierna i Göteborg, H 70
[13, 14], som pågått i ett kvarts sekel,
börjar bli en allt större guldgruva för
dessa diagnostiska resonemang. Vi har
just, med stöd av Forskningsrådsnämn-

den, slutfört ett treårigt mödosamt arbe-
te, bl a med indexering inom H 70, som
resulterat i ett H 70-informationssy-
stem med variabel-, publikations- och
medarbetarregister [15]. Målsättningen
är att systemet, förutom att vara ett
hjälpmedel för nuvarande H 70-fors-
kare, skall kunna fungera som ett sätt att
informera om H 70 till en bredare krets
av forskare och andra intressenter.

Annan hälsoprofil hos äldre idag
Ett påtagligt faktum är att de äldre vi

idag diagnostiserar och behandlar skil-
jer sig från motsvarande äldre med sam-
ma kronologiska ålder för bara ett eller
två decennier sedan. Detta bekräftas
alltmer i H 70. Vi möter numera en an-
nan grupp av äldre än förr, med andra
fysiska, psykiska och sociala egenska-
per.

Som exempel kan nämnas skillnader
avseende längd och vikt (som har ökat
under en tjugoårsperiod, särskilt hos
män – och vikt mer än längd [Rothen-
berg, Steen, opubl data, 1997]), samt
kognitiv funktion (där en kohortskill-
nadsundersökning visade signifikant
bättre resultat 1992 än 1976, kanske på
grund av bättre utbildning, annan livs-
stil och bättre hälsa [Steen och medar-
betare, opubl data, 1997]). Livsmedels-
valet över en tjugoårsperiod har förän-
drats mer än näringsämnesintaget, och
många förändringar berodde på en tyd-
lig tendens till ett bredare livsmedelsval
[16], Vidare kunde en helt annan Heli-
cobacter pylori-serologi påvisas [17].

Även den orala hälsan är mycket
bättre i de senare kohorterna [18]. Pre-
valensen tandlöshet hos 70-åringarna
var 51 procent år 1971, 38 procent
1976, 35 procent 1981 och 17 procent
1992. Detta har självfallet stor betydel-
se för odontologisk hälso- och sjukvård.
Ett annat exempel är  att 70-åriga män
under en tjugoårsperiod kraftigt har
minskat sin rökning (medan kvinnorna
röker mer). Även psykosociala faktorer
är gynnsammare idag.

Det är uppenbart att kohortskillnader
som de nämnda har stor betydelse inte
bara för planering av hälsovård och so-
cialtjänst, utan också för geriatrisk dia-
gnostik och behandling.
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