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Merparten av alla fall av de-
mens i Sveriges äldre befolkning
orsakas av Alzheimers sjukdom
(AD) och/eller cerebrovaskulära
skador. I och med att specifika
läkemedel för symtomlindrande
behandling vid AD nu finns till-
gängliga har kraven på differen-
tialdiagnostik mellan AD och
vaskulär demens (VaD) skärpts.
Samtidigt pekar resultat från
såväl neuropatologiska som epi-
demiologiska studier under se-
nare år på att AD (undantaget
familjär AD med tidig debut)
och VaD har gemensamma
bakomliggande mekanismer.

»Demens» är ett laddat ord, som i
dagligt tal åsyftar en uppenbart handi-
kappande kognitiv störning. Den mins-
ta gemensamma nämnaren i de olika ve-
tenskapliga kriterierna är att demens in-
nebär en bestående försämring av kog-
nitiva funktioner som är så uttalad att
det dagliga livet påverkas. Gränsen
mellan »dement» och »icke-dement» är
således arbiträr. En försämring måste
relateras till tidigare nivå, skattad med
ledning av anamnes, utbildning och
yrke. Graden av problem som en kogni-
tiv störning medför beror på vilka krav
omgivningen ställer. Demens är en kli-
nisk diagnos som bygger på en bedöm-
ning av kognitiva funktioner vid samtal
och formell testning, i kombination
med patientens och närståendes anam-
nesuppgifter. Resultaten av screening-
test, som Mini Mental State Examina-
tion (Mini Mental Test) [1], ger enbart
en grov vägledning. Den vanligaste de-
menssjukdomen, Alzheimers sjukdom
(AD), har en smygande debut. I tidigt

stadium kan patienten delvis kompen-
sera för störningarna och uppfyller inte
kriterierna för demens. Trots utförlig
utredning kan det vara svårt att säker-
ställa om störningen är ett led i en sjuk-
dom eller inte. Preliminär diagnos blir
då »kognitiv störning» (cognitive im-
pairment non-dementia enligt ICD-10),
och definitiv diagnos kan avgöras först
vid uppföljning av förloppet. 

I svårbedömda fall har klinikern föga
vägledning av de kriterier som finns för
forskningsändamål. Erkinjuntti och
medarbetare undersökte systematiskt
sex olika kriterieset för »demens»:
DSM-III, DSM III-R, DSM-IV, CAM-
DEX, ICD-9 och ICD-10 [2]. De olika
definitionerna applicerades på var och
en av 1 879 individer i en äldre kana-
densisk population. Samstämmigheten
var mycket låg. Definitionen enligt
DSM-III gav en prevalens av »demens»
i populationen på hela 29 procent, me-
dan ICD-10-kriterierna identifierade
endast 3 procent som »dementa». Totalt
blev bara 20 individer »dementa» enligt
samtliga sex kriterier. Med klinisk dia-
gnostik ställdes diagnosen demens hos
totalt 21 procent. Det är troligt att ett vi-
dare begrepp, motsvarande engelskans
»cognitive disorders», kommer att er-
sätta syndromet »demens» i framtiden.

AD eller VaD? –  Svår 
differentialdiagnos
Differentialdiagnostiken mellan AD

och VaD är relativt entydig när det gäl-
ler yngre–äldre patienter. AD börjar i
regel med smygande försämring av epi-
sodiskt korttidsminne (vardagligt när-
minne) och successivt bortfall av tem-
poro-parietala kognitiva funktioner
(språk, spatiala och praktiska funktio-
ner, perception etc). De kognitiva stör-
ningarna kompliceras i varierande grad
av emotionella störningar. Magnetrönt-
gen (MR) kan visualisera en minskad
hippocampusvolym, medan rutinmäs-
sig datortomografi (DT) är normal i ti-
digt skede. Längre fram i förloppet syns
tydligare tecken på substansförlust, ofta
kombinerad med vitsubstansskador
(white matter lesions, WML).

Diagnosen VaD, å andra sidan, inne-
bär att demenssymtomen antas vara or-
sakade av cerebrovaskulära skador. Den

stora stötestenen vid klinisk diagnostik
av VaD är just bedömningen av eventu-
ella kausalsamband – är den lakunära
infarkten på DT orsak till patientens de-
mens, eller är den bara ett parallellfeno-
men? När fyra olika kriterieset för VaD
tillämpades på 167 äldre patienter med
misstänkt demens [3] blev resultaten
liknande dem i Erkinjunttis undersök-
ning. DSM-IV-kriterierna identifierade
45 patienter som VaD, medan NINDS-
AIREN-kriterierna för VaD bara passa-
de in på 12 patienter. Motsvarande siff-
ror för ADDTC (California-kriterierna)
och ICD-10 var 23 respektive 21. En-
dast 5 patienter klassades som VaD en-
ligt alla fyra kriterieuppsättningarna.
NINDS-AIREN-kriterierna från 1993
kräver förutom signifikanta fynd på
neuroröntgen även fokalneurologiska
fynd på status, vilket förklarar den läg-
re sensitiviteten.

Gemensamma 
neuropatologiska faktorer
Variabeln »kognitiva funktioner» är

kontinuerligt fördelad, med en gråzon
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– Demens innebär en bestående, han-
dikappande försämring av kogniti-
va funktioner.

– Alzheimers sjukdom (AD) och vas-
kulär demens (VaD) är de två störs-
ta sjukdomsgrupperna som orsakar
demens.

– För diagnosen VaD krävs att de-
mensutvecklingen antas vara orsa-
kad av cerebrovaskulära skador.

– Kombinationen Alzheimerpatologi
och cerebrovaskulära skador är van-
ligt, liksom kombinationen demens
och vaskulära riskfaktorer.

– Populationsstudier visar att högt
blodtryck är en riskfaktor för såväl
AD som VaD.

– Lågt blodtryck orsakar inte demens,
utan är en konsekvens av demens-
sjukdomen.

– Randomiserade prövningar som
syftar till att undersöka om demens
och kognitiva störningar kan före-
byggas genom optimal antihyper-
tensiv behandling pågår.
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mellan »demens» och »icke-demens».
På samma sätt är utbredningen av seni-
la plack och neurofibrillära tangles
(NFT) vid AD, och graden av cerebro-
vaskulär sjukdom vid VaD, kontinuer-
ligt fördelade. Enligt obduktionsserier
av gamla patienter är såväl ren AD som
ren VaD relativt sällsynta. I ett konse-
kutivt material från Lund av 175 patien-
ter med demens hade bara 28 stycken
ren AD utan några tecken på cerebro-
vaskulär sjukdom [4].

Vid en genomgång av totalt 1929
patienter med klinisk diagnos AD eller
multi-infarktdemens, hade endast sex
patienter vaskulära förändringar utan
samtidig Alzheimerpatologi [5]. Fyra
av dessa sex hade haft en smygande
sjukdomsdebut utan plötsliga försäm-
ringar. Även med hänsyn till att delta-
gande centra var specialiserade på AD,
var frekvensen oväntat låg. I den s k
Nun study gjordes en neuropatologisk
undersökning på 102 nunnor som avli -
dit i hög ålder [6]. Av dem som uppfyll-
de neuropatologiska kriterier för AD,
var kliniska tecken på kognitiva stör-
ningar/demens relaterade till samtidig
cerebrovaskulär skada, i synnerhet la-
kunära infarkter. Bland de nunnor som
inte hade någon Alzheimerpatologi,
fanns ingen klar koppling mellan cere-
brala infarkter och demens.

Resultaten tolkades som att de kli-
niska symtomen på demens kan orsa-
kas av en interaktion mellan cerebro-
vaskulära skador och AD-patologi. In-
tressant i sammanhanget är också att
hypertoni är kopplat till en ökad före-
komst av NFT bland icke-dementa in-
divider [7].

Gemensamma 
epidemiologiska faktorer 
Skoog och medarbetare rapportera-

de 1993 att VaD var lika vanlig som AD
bland 85-åringar med demens [8]. Pati-
enter med cerebral infarkt enligt DT
klassades här som VaD. I Göteborgsko-
horten visades också att högt blodtryck
vid 70 års ålder predikterade såväl AD
som VaD femton år senare [9].
Tvärsnittsresultat från bl a Rotterdam-
studien har visat att det finns en kopp-
ling mellan flera vaskulära riskfaktorer,
som förmaksflimmer [10], diabetes
[11] och rökning [12], och AD. Pro-
spektiva studier tyder på att hypertoni är
en riskfaktor även för lättare kognitiva
störningar. Redan 1971 publicerades i
Science en fall–kontrollstudie, där det
visades att hypertoni predikterade för-
sämring av kognitiva funktioner under
en uppföljningstid på tio år [13]. I en po-
pulationsbaserad studie av män födda
1920–24 i Uppsala mättes blodtrycket
vid 50 års ålder, och kognitiva funktio-
ner testades 20 år senare [14]. Diasto-
liskt blodtryck var inverst relaterat till
resultaten på de kognitiva testerna, även
sedan män med slaganfall exkluderats
(Figur 1). Tvärsnittsresultat från under-
sökningen vid 70 års ålder visade att
högt 24-timmars diastoliskt blodtryck,
diabetes och förmaksflimmer samtliga
var relaterade till låga testresultat [14,
15]. En motsvarande relation mellan
blodtryck i medelåldern och strukturel-
la cerebrala skador senare i livet har ny-
ligen beskrivits [16]. I denna kohort var
blodtrycket vid baseline (genomsnitt 47
års ålder) omvänt relaterat till hjärnvo-
lym och positivt relaterat till graden av
vitsubstansskador enligt magnetrönt-
gen (MR) utförd 25 år senare. 

Högt blodtryck och demens
– möjliga mekanismer
Hypertoni är den viktigaste riskfak-

torn för slaganfall, och sannolikt också
för slaganfallsrelaterad demens. Neuro-

patologiska fynd vid VaD är ofta en
kombination av trombotiska eller ate-
rosklerotiska infarkter, lakunära infark-
ter och vitsubstansskador till följd av ar-
terioskleros eller hyalinos i mindre
blodkärl [17]. Neurondöden uppstår till
följd av ischemi och blod–hjärnbar-
riärskada [18]. Vitsubstansskador är
också vanliga vid AD och kan ha en
icke-vaskulär etiologi [19]. Relationer-
na mellan vitsubstansskador (WML),
visualiserade med neuroröntgen, och
hypertoni respektive kognitiv stör-
ning/demens har studerats extensivt
[20, 21]. För den enskilde patienten
finns inga enkla orsakssamband mellan
hypertoni, WML och demens. Etiolo-
gin till WML är heterogen  och avspeg-
lar inte alltid subkortikal småkärlsska-
da. Graden av WML är starkt relaterad
till ålder. Äldre personer med WML har
genomsnittligt oftare kognitiva stör-
ningar än äldre utan WML, men över-
lappningen mellan grupperna är stor
[22, 23]. WML är mycket vanligt vid
manifest demens hos gamla patienter,
såväl vid AD som vid VaD [24]. MR har
en högre sensitivitet och en lägre speci-
ficitet för WML än DT. I The cardio-
vascular health study undersöktes 3301
personer över 65 år med MR [25]. En-
dast en mindre del saknade helt tecken
på cerebrovaskulära skador. En tredje-
del av populationen hade tecken på (kli-
niskt tyst) infarkt. Graden av WML var
kontinuerligt fördelad och skattades på
en niogradig skala. Höggradig WML
var relaterad till hög ålder, tyst cerebral
infarkt, högt blodtryck, lägre kognitiv
funktion och låg inkomstnivå.

Man har också diskuterat möjlighe-
ten att sambandet mellan hypertoni och
demens medieras av helt andra faktorer.
Såväl vid VaD som vid AD med sen de-
but finns tecken på blod–hjärnbarriär-
skador [26]. Hypertoni kan trigga apo-
ptos enligt experimentella studier [27].
Hypotetiskt kan mikrovaskulära fakto-
rer även trigga beta-amyloidinlagring
[28]. Den viktigaste kända genetiska
faktorn bakom AD, apolipoprotein E e4
(apo e4), är också associerad med slag-
anfall [29]. Det finns hållpunkter för en
interaktion mellan apo e4 och vaskulä-
ra faktorer vid demens [30, 31]. Bety-
delsen av genetisk polymorfism i ACE-
genen har också studerats. Homozygo-
tism för depletionsallelen (ACE/DD) är
associerad med cerebrala infarkter obe-
roende av hypertoni [32], och med
WML [33]. I en studie var risken för
kognitiv störning bland män med
ACE/DD 3,25 (95 procents konfidens-
intervall 1,40–7,58) [34].

Lågt blodtryck och demens
– möjliga mekanismer
Högt blodtryck är en riskfaktor för

demens. Å andra sidan har stora
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Figur 1. Relationen mellan diastoliskt
blodtryck vid 50 års ålder och kognitiva
funktioner vid 70 års ålder. Data från
populationsbaserad studie vid geriatriska
institutionen i Uppsala: 929 män födda
1920–24, slaganfall exkluderade [14].
Kognitiva poäng avser sammanlagt
resultat på Mini mental state examination
och Trail making test A och B, ± 0,0 =
medelvärdet i populationen. P för trend
0,004.



tvärsnittsstudier visat att personer med
manifest demens har lägre blodtryck än
icke-dementa [35]. AD-patienter med
selektiva inkompletta vitsubstansska-
dor enligt neuropatologisk undersök-
ning hade ofta lågt blodtryck [36]. Lågt
blodtryck är kopplat till avancerad de-
mensgrad, både vid AD och VaD [37],
och till en ökad mortalitet [38]. En för-
klaring kan vara att inaktivitet och av-
magring vid avancerad demens gör att
blodtrycket sjunker. Allmänt är lågt
blodtryck hos mycket gamla patienter
relaterat till dålig hälsa och till institu-
tionalisering [39]. Det finns också håll-
punkter för att blodtryckssänkningen
direkt kan förklaras av skador i hjärnans
blodtrycksreglerande centra [40]. Även
bland icke-dementa 85-åringar var kor-
tikal atrofi enligt DT associerad med
lågt blodtryck [41]. Intressant i sam-
manhanget är också att personer med
Mb Down har markant lågt blodtryck
och en utebliven åldersrelaterad blod-
trycksstegring till skillnad från indivi-
der med andra former av mental retar-
dation [42].

Baserat på felaktiga slutsatser om or-
sak och verkan från tvärsnittsstudier,
betraktades tidigare lågt blodtryck som
en riskfaktor för kognitiva störningar
och demens. Synsättet att ett relativt
högt blodtryck skulle vara fördelaktigt
vid demens lever fortfarande kvar. Upp-
gifter ur en databas omfattande nära
300000 patienter på sjukhem i fem
amerikanska delstater visade att patien-
ter med kombinationen hypertoni och
kognitiva störningar, och patienter över
85 år, mer sällan erhöll behandling för
sitt höga blodtryck [43]. Författarna
drog slutsatsen att behandlingsmönstret
inte följde rekommenderade riktlinjer. I
en enkät till Sveriges 462 geriatriker vå-
ren 1997 svarade 350 läkare på frågor
om hypertonibehandling av äldre-äldre

patienter och vid demens [44]. En tred-
jedel ansåg att en fiktiv 82-årig kvinnlig
patient med måttligt avancerad demens
optimalt skulle ha högre blodtryck än en
motsvarande icke-dement 82-åring (Fi-
gur 2). 70 procent angav att det ideala
systoliska blodtrycket skulle ligga över
150 mm Hg.

Vaskulär riskfaktor viktigaste
kriteriet f ör distriktsläkar e
I samband med en utbildning om de-

menssjukdomar ombads 78 distriktslä-
kare och 25 specialister att rangordna
olika kriterier som kunde tala för dia-
gnosen VaD i en demensutredning
[opublicerade data, 1998]. Majoriteten
av distriktsläkarna angav närvaron av
vaskulär riskfaktor – hypertoni, diabe-
tes, hjärt–kärlsjukdom – som det vikti-
gaste kriteriet, medan specialisterna
framhöll neuroradiologiska förändring-
ar. Båda grupperna angav anamnes på
slaganfall som den näst viktigaste fak-
torn (se Faktaruta).

Differentialdiagnostiken mellan AD
och VaD kan vara entydig när det gäller
yngre patienter. Observanta anhöriga
som ger en detaljerad beskrivning av
debut och förlopp och resultatet av neu-
roröntgen är till stor hjälp. Diagnosti-
ken av äldre-äldre patienter med de-
menssymtom är däremot betydligt svå-
rare, såväl vid datorn som i undersök-
ningsrummet. Dessa patienter hand-
läggs i regel inom primärvården. Många
är ensamboende, varför det kan vara
svårt att få klarhet angående debut och
förlopp. Riskfaktorer för slaganfall,
som hypertoni, diabetes eller förmaks-
flimmer, är vanliga i denna åldersgrupp
– såväl bland kognitivt friska som bland
patienter med demenssymtom. DT är
inte obligat vid utredning av en äldre-
äldre patient med flera års anamnes på
demenssymtom (däremot alltid vid
misstankar om behandlingsbar orsak,
oavsett ålder). Lokala traditioner och
resurser avgör i praktiken om DT utförs
eller ej.

Om DT inte visar några vaskulära
skador är diagnosen VaD i princip ute-
sluten. Om cerebrovaskulära skador vi-
sualiseras, kommer frågan om orsaks-
samband som nästa steg. Anger rönt-
gensvaret »demyelinisering på vaskulär
bas», tolkas detta ofta felaktigt som be-
vis för att demenssjukdomen också har
en vaskulär genes.

Vaskulära förändringar enligt DT el-
ler MR är alltså vanliga även bland kog-
nitivt friska äldre, i synnerhet bland
dem med hypertoni eller andra vaskulä-
ra riskfaktorer. Generellt uttryckt är
WML i första hand relaterade till hög
ålder, därefter till vaskulära riskfaktorer
och till avancerad demens. Fynd av lät-
ta till måttliga vitsubstansskador
och/eller enstaka infarkt hos en gammal

patient är därför svåra att tolka. Graden
kan kvantifieras för att ge bättre vägled-
ning, men detta görs sällan för kliniskt
bruk.  Frågan om WML på DT orsakar
patientens demens kan ibland kännas
ekvivalent med problemet om degene-
rativa förändringar på skelettröntgen
orsakar patientens ryggvärk. För att di-
agnosen VaD ska fastslås krävs i prakti-
ken en anamnes på plötslig debut/för-
sämring i samband med kliniska tecken
på slaganfall och signifikant vaskulär
skada enligt DT om denna utförs. Om
symtomen debuterat smygande och DT
visar lätt till måttlig vaskulär skada är
differentialdiagnostiken mellan AD
och VaD ofta svår.

Värdet av differentialdiagnos
har ifrågasatts
Det ifrågasätts ibland varför man

över huvud taget skall ägna sig åt diffe-
rentialdiagnostik av demenssyndrom.
Patienten kommer rimligtvis att ha sam-
ma nytta av en optimal behandling av
vaskulära riskfaktorer och emotionella
störningar, oavsett om diagnosen blir
ospecifik åldersdemens, AD eller VaD.
Men, liksom vid alla gravt handikap-
pande sjukdomar med dödlig utgång
där kurativ behandling saknas är det gi-
vetvis mycket viktigt för såväl patient
som anhöriga att få adekvat information
om orsak och prognos. En ny fråga har
dessutom uppstått: Skall patienten be-
handlas med acetylkolinesterashämma-
re eller inte? Aricept, Exelon och Cog-
nex är registrerade för symtomatisk be-
handling vid mild till medelsvår de-
mens vid AD. Visserligen föreligger det
en kolinerg brist också vid demens av
vaskulär genes [45], men behandling
vid VaD kan för närvarande inte rekom-
menderas då dokumentation från ran-
domiserade prövningar saknas.
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Figur 2. Praxisenkät besvarad av 350
svenska geriatriker: Vad är optimalt
blodtryck för en 82-årig kvinna med
demens jämfört med en motsvarande
icke-dement 82-åring?

Faktorer som kan tala för
vaskulär demens
– Plötslig debut
– Plötslig försämring av kognitiva

funktioner
– DT/MR: minst en infarkt
– DT/MR: vitsubstansskada (dvs utö-

ver »normalt för åldern»)
– Anamnes på slaganfall
– Fokalneurologiska tecken
– Vaskulära riskfaktorer (hypertoni,

diabetes, hjärt–kärlsjukdom)
– Gångrubbning, inkontinens tidigt i

förloppet
Viktigaste kriteriet för VaD enligt

allmänläkarna var vaskulära riskfakto-
rer, medan geriatrikerna angav fynd av
minst en infarkt på DT/MR. Anamnes
på slaganfall angavs som näst viktigast
och gångrubbning och inkontinens
som minst viktigt enligt båda grupper-
na.
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Diagnosen har 
stor praktisk betydelse
Demensutveckling efter slaganfall

är mycket vanlig bland äldre. Frekven-
sen varierar beroende på vilka kriterier
för demens som används [46] och på hur
lång tid efter insjuknandet som bedöm-
ningen gjorts. I en amerikansk studie
uppfyllde 26 procent av de 251 patien-
terna i ett konsekutivt material kriterier-
na för demens tre månader efter insjuk-
nandet [47]. En finsk studie gav liknan-
de resultat: 32 procent av 337 sjuk-
husvårdade äldre patienter hade »de-
mens» efter tre månader [48].  I båda
studierna var de viktigaste prediktorer-
na för demens hög ålder, låg utbildning,
tidigare slaganfall och aktuell vänstersi-
dig hemisfärskada. En allmän tolkning
blir därför att de kognitiva störningarna
inte enbart är en konsekvens av den aku-
ta vaskulära skadan, utan att en låg kog-
nitiv reservkapacitet också bidrar till att
demenssymtomen manifesteras. Effek-
terna av en (dittills) asymtomatisk
Alzheimerpatologi, eller småkärlsska-
da, kan alltså presentera sig kliniskt
som »demens» först vid kombinationen
med ett akut slaganfall [6]. Denna me-
kanism kan sannolikt förklara en del fall
av demens som debuterar plötsligt och
därefter fortsätter att försämras succes-
sivt. Diagnosen »demens efter stroke»
kan således vara mer adekvat än »VaD»,
eftersom den inte uttalar sig entydigt
om enbart vaskulär etiologi [49]. 

Frågan om vilken diagnos som ställs
– »slaganfall med kognitiv störning» el-
ler »vaskulär demens» – är emellertid
inte enbart av teoretiskt intresse utan
har stor betydelse i praktiken. Den en-
skilde patientens diagnos kommer i hög
grad att påverka hans/hennes fortsatta
behandling och rehabilitering. Ur vård-
personalens perspektiv kan en slagan-
fallspatient bara bli bättre, medan mot-
satsen gäller för den demente. »Slagan-
fallspatienter» skall rehabiliteras, me-
dan omhändertagandet av »demenspa-
tienter» i första hand inriktas på om-
vårdnadsåtgärder. Rehabilitering av de-
menssjuka anses inte höra till lands-
tingets ansvarsområde utan till kommu-
nens, i den mån resurser finns. I prakti-
ken används sällan diagnosen VaD för
patienter med kombinationen demens
och stort bortfall av motoriska funktio-
ner efter slaganfall.

Hypertonibehandling mot
demens kommer att dröja
Under 1980-talet betraktades AD

och VaD som helt separata entiteter.
Kombinationen av demens med hyper-
toni eller annan vaskulär riskfaktor var
i praktiken liktydig med VaD, i synner-
het som DT sällan utfördes. Som en
följd av detta ansågs förekomsten av hy-
pertoni, diabetes och hjärt–kärlsjuk-

dom vara ovanligt låg vid AD. Patienter
med VaD ansågs ha mer beteendestör-
ningar och vara i behov av speciella om-
vårdnadsåtgärder. På senare år har syn-
sättet på vad som är AD respektive VaD
förändrats radikalt. Nästa årtionde
kommer kanske diagnosen vaskulär AD
(vAD) att användas för gamla patienter
med vaskulära riskfaktorer och ett
Alzheimerliknande sjukdomsförlopp.
Eller får kanske rent av diagnosen ål-
dersdemens en renässans?!

Kan VaD och AD förebyggas genom
bättre behandling av högt blodtryck?
Resultaten från den kognitiva substudi-
en i SYST-EUR publicerades hösten
1998 [50]. I SYST-EUR randomisera-
des patienter över 65 år med systolisk
hypertoni till behandling med en kalci-
umantagonist eller placebo. Här visa-
des ett lägre antal nya fall av demens i
behandlingsgruppen än i placebogrup-
pen. Uppföljningstiden var dock bara
två år, och det totala antalet fall var lågt
(N=11 respektive 21), men intressant
var att merparten av fallen klassificera-
des som AD. För närvarande pågår fle-
ra randomiserade prövningar som syf-
tar till att undersöka om antihypertensiv
behandling kan förebygga demens och
kognitiv försämring. Dock är ju delta-
gare i kliniska prövningar högselektera-
de med avseende på god ordina-
tionsföljsamhet, och de är oftast kogni-
tivt friska vid baseline. Det kommer
därför att dröja innan vi säkert vet hur
äldre med kognitiva störningar och hy-
pertoni bäst ska behandlas. Tills vidare
är det rimligt att se över vilket målblod-
tryck vi vill uppnå vid hypertonibe-
handling av äldre patienter med glöms-
ka och demens. Inte minst är det viktigt
att kontrollera om patienten verkligen
kommer ihåg att ta sina läkemedel en-
ligt ordination.
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