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Demenssjukdomar – inte minst
den vanligaste formen, Alzhei-
mers sjukdom – tar en stor del av

samhällets resurser för sjukvård i an-
språk. Vaskulär demens, demens av
blandad typ (Alzheimers sjukdom/vas-
kulär demens), »Lewy body»-demens
och frontotemporal demens är andra re-
surskrävande demenssjukdomar.

Även om dessa sjukdomar ofta har
en igenkännbar symtomatologi brukar
skillnaderna mellan dem bli tydliga
först efter flera år, dock inte alltid; i ti-
dig fas liknar de oftast varandra.

Såväl Alzheimers sjukdom som
frontotemporal demens diagnostiseras
idag efter symtomatologiska kriterier,
dvs efter det att man uteslutit andra s k
sekundära demenssjukdomar (t ex
hjärntumör och hypotyreos), vilka kan
ge en likartad symtombild. Diagnosti-
sering av de olika demenssjukdomarna
är en angelägen uppgift, eftersom man
då förutom att fastställa den bakomlig-
gande orsaken kan upptäcka tillstånd
som är reversibla eller går att bromsa el-
ler behandla. Med en korrekt diagnos
kan läkaren ta ställning till att sätta in
farmakologisk behandling, bedöma
funktionsförmåga samt planera vård,
boende och aktiviteter. 

Biokemiska undersökningar blir allt
viktigare i den kliniska demensdiagnos-
tiken. Särskilt på 1990-talet har en rad
intressanta fynd gjorts både i blod och i
likvor. I likvor har det blivit möjligt att
mäta olika substanser som på goda
grunder kan antas avspegla olika speci-
fika patologiska hjärnförändringar.

Värdet såväl av sådana likvormarkö-
rer som av en genvariant av apolipopro-
tein E för diagnostik av Alzheimers
sjukdom diskuteras i det följande.

Smygande debut 
vid Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom kännetecknas

av smygande debut, långsamt fortskri-
dande försämring av minne, inlärnings-
och orienteringsförmåga och andra
kognitiva symtom [1, 2]. Personlighe-
ten är relativt väl bevarad i början av
sjukdomsförloppet. 

I den tidigaste fasen är symtomen
vaga och diffusa och kan vara svåra att
skilja från normalt åldrande eller de-
pression. Minnesstörning dominerar,
men koncentrationssvårigheter, lindrig
afasi och apraxi liksom visuospatiala
störningar (svårigheter att hitta i nya
miljöer) kan förekomma. Patienterna
kan visa depressiva symtom, ångest och
irritabilitet. 

I den andra fasen blir s k parietal-
lobssymtom som afasi, apraxi, agnosi
och visuospatiala svårigheter mer fram-
trädande och minnesnedsättningen till-
tar. Under den tredje fasen blir de sym-
tom som tidigare beskrivits allt svårare
och patienten försämras kraftigt.

Neuropatologiska
förändringar i hjärnan
De neuropatologiska förändringarna

i hjärnan omfattar senila plack, neurofi-
briller samt degeneration av neuron och
deras synapser, vilket leder till kortikal
atrofi. Förändringarna inträffar tidigt i
de mediala temporallobsstrukturerna
(t ex hippocampus) och sprider sig se-
dan till temporoparietala kortex. Som
en konsekvens av degenerationen av

neuron ses neurotransmittorstörningar,
framför allt i acetylkolinsystemen.

Två typer
Alzheimers sjukdom delas ofta upp i

en familjär respektive en sporadisk typ.
Vid den familjära formen finns en auto-
somalt dominant ärftlighet, medan man
vid den sporadiska formen inte ser nå-
gon klar nedärvning, även om en viss
ansamling inom släkter förekommer.

Vid familjär Alzheimer har man
identifierat mutationer på amyloidpre-
kursorproteingenen på kromosom 21
samt på presenilin 1- och 2-generna på
kromosom 14 och 1. Familjär Alzhei-
mer är ovanlig, endast något hundratal
släkter är identifierade i hela världen.
Sporadisk Alzheimersjukdom är där-
emot att betrakta som en folksjukdom.

Farmakologisk behandling
De idag tillgängliga symtomatiska

läkemedlen mot Alzheimers sjukdom
bygger på fynden av acetylkolinbrist i
hjärnan vid sjukdomen. Läkemedlen,
som benämns acetylkolinesterashäm-
mare, verkar genom att hämma enzy-
met acetylkolinesteras, vilket ökar ace-
tylkolinhalten i synapsspalten varige-
nom den kolinerga transmissionen för-
bättras [3-5]. 

Idag finns tre läkemedel registrerade
med denna verkningsmekanism: takrin
(Cognex), donepezil (Aricept) samt ri-
vastigmin (Exelon). Alla är godkända
för symtomatisk behandling av lindrig
till måttlig Alzheimers sjukdom. Flera
vetenskapliga studier har visat att läke-
medlen i jämförelse med placebobe-
handling signifikant kan förbättra den
kognitiva förmågan [6-9]. 

I Sverige godkändes takrin 1995.
Det administreras 4 gånger/dag och har
en relativt hög biverkningsfrekvens (le-
verpåverkan och gastrointestinala bi-
verkningar), som har medfört begrän-
sad användbarhet. 

Donepezil och rivastigmin godkän-
des 1997 respektive 1998. De admini-
streras 1 respektive 2 gånger/dag. I jäm-
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förelse med takrin är biverkningsfre-
kvensen för dessa preparat betydligt
lägre och biverkningarna lindrigare.
Sannolikt kommer inom kort nya ace-
tylkolinesterashämmare, tex galanta-
min (Remenyl), att registreras.

Acetylkolinesterashämmare har
gynnsam effekt hos en del Alzheimer-
patienter men saknar effekt hos andra.
Man kan inte från början avgöra vilka
patienter som kommer att ha mest nytta
av behandlingen.

Vaskulär demens
Den kliniska bilden vid vaskulär de-

mens varierar. Hos en del patienter fö-
religger tecken på avancerad kärlsjuk-
dom med hypertoni, diabetes, angina
pectoris och claudicatio intermittens
med komplikationer. Hos andra förelig-
ger endast anamnestiska hållpunkter för
en enstaka transitorisk ischemisk attack
(TIA). Hos en del patienter debuterar de
mentala symtomen plötsligt, medan de-
buten är smygande hos andra. Förloppet
kan vara stegvis progressivt, fluktue-
rande eller jämnt progredierande. 

När progressen är kontinuerlig kan
differentialdiagnostiska svårigheter
mot Alzheimersjukdomen föreligga.
Neurologiskt status kan uppvisa mul-

tipla fokalneurologiska bortfall, som ty-
der på fläckvis hjärnpåverkan till följd
av multipla infarkter. Fokalneurologi
kan emellertid också saknas. Initiativ-
löshet, mental förlångsamning i kombi-
nation med långsam gång och stelhet i
extremiteterna är vanligt förekomman-
de [10]. 

De skademönster man ser vid vasku-
lär demens är ofta en kombination av
ischemiska hjärnskador (tex infarkter,
vitsubstansförändringar), andra hjärn-
skador (tex atrofi) och funktionella för-
ändringar (tex störningar i det koliner-
ga systemet och andra neurotransmit-
torförändringar). Efter sitt huvudsakli-
ga läge kan skadorna betecknas som
kortikala, subkortikala, strategiskt kor-
tikala eller strategiskt subkortikala. Den
subkortikala varianten med vitsub-
stansskada uppmärksammas alltmer
[11, 12]. 

Termen demens av blandad typ
(Alzheimers sjukdom/vaskulär de-
mens) används vid förekomst av vasku-
lär patologi i kombination med Alzhei-
merförändringar. 

»Lewy body»-demens
»Lewy body»-demens är ett alltmer

uppmärksammat demenstillstånd, som
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Figur 1. Schematisk framställning av
biokemiska markörer för Alzheimers
sjukdom illustrerande ett neuron med
neurofibriller i cytoplasman och flera se-
nila plack. 

I kontakt med dels neuronet, dels en ka-
pillär finns en astrocyt utsöndrande lipo-
proteinpartiklar med apolipoprotein E på
ytan. De olika likvoranalyserna och de
processer de antas avspegla finns mar-
kerade.



kännetecknas av att patienterna både
har demenssymtom och extrapyramida-
la symtom samtidigt [13]. Därtill upp-
träder fluktuationer i den kognitiva för-
mågan, liksom visuella hallucinationer.
Det är vanligt att patienterna dessutom
har en benägenhet att falla. Också ty-
piskt är att demenssyndromet kan ha ett
mycket snabbt förlopp.

Patienterna är mycket neuroleptika-
känsliga och reagerar med ökad stelhet
även vid små doser. Neurokemiska stu-
dier har visat tecken på en påtaglig stör-
ning av det kolinerga systemet. Prelimi-
nära försök med acetylkolinesteras-
hämmare har visat sig vara lovande.

Frontotemporal demens
Symtom på frontotemporal demens

är förlust av social medvetenhet, tecken
på hämningslöshet, psykisk rigiditet,
stereotypt och perseverande beteende
samt emotionell avtrubbning och labi-
litet [1, 14, 15]. Symtomen kan likna
dem som förekommer vid icke-organis-
ka psykiska störningar som schizofreni,
mani och depression. 

Frontal hypometabolism och mins-
kat cerebralt blodflöde kan iakttas vid
funktionell hjärnavbildning. Störningar
av det kolinerga systemet brukar inte
förekomma vid denna demensform.

ApoE-genotypning 
som biokemisk markör
Apolipoprotein E (ApoE) är ett pro-

tein som finns på ytan av lipoproteiner.
Perifert bildas ApoE i levern, medan
produktionen i astrocyterna sker i cen-
trala nervsystemet (CNS). I CNS har
ApoE betydelse för uppbyggnaden av
myelin och cellmembran genom att
proteinet specifikt binder till receptorer
för att gynna upptag av lipoproteiner
(Figur 1). 

Det finns tre olika genvarianter (alle-
ler) av ApoE: ApoEε2, ApoEε3 och
ApoE ε4, vilka i sin tur kodar för tre oli-
ka proteinvarianter (isoformer).

Under 1993 rapporterade flera olika
forskargrupper att allelfrekvensen av

apoEε4 är ökad vid Alzheimers sjuk-
dom, ett fynd som nu har verifierats i ett
flertal studier [16]. Heterozygoter för
ApoE ε4 löper tre till fyra gånger ökad
risk, homozygoter nio till tio gånger
ökad risk att utveckla Alzheimers sjuk-
dom [16]. Den patofysiologiska meka-
nismen för ApoE vid Alzheimers sjuk-
dom är dock ej klarlagd.

En ökad allelfrekvens av ApoEε4
ses varken vid psykiatriska (tex depres-
sion, schizofreni) eller neurologiska
(t ex Parkinsons sjukdom, amyotrofisk
lateralskleros) sjukdomar [16]. Hur för-
hållandet är vid de vanligaste demens-
sjukdomarna är ej helt klarlagt. En ökad
frekvens av ApoEε4 finns också vid
»Lewy body»-demens [17-19], emel-
lertid endast hos de fall som har mer ut-
talade samtidigt förekommande Alz-
heimerförändringar [18].

Vid frontotemporal demens har man
i vissa studier funnit en lätt, ej alltid sta-
tistiskt signifikant, ökning av ApoEε4-
frekvensen [20-22], medan andra studi-
er ej kunnat verifiera detta [23, 24]. Vid
vaskulär demens har man funnit en ök-
ning av ApoEε4-frekvensen i vissa stu-
dier med kliniskt diagnostiserade pati-
enter [20, 25, 26], men ej i andra [27,
28] eller i studier med neuropatologiskt
säkerställd diagnos [29, 30].

En aktuell frågeställning är vilken
betydelse apoE-genotypning har i dia-
gnostiken av Alzheimers sjukdom. Ny-
ligen publicerade studier på över 400
neuropatologiskt verifierade fall har vi-
sat att apoEε4-allelen har ett högt pre-
diktivt värde för Alzheimer [31-34]. I
en amerikansk klinisk neuropatologisk
studie bestående av 2 188 individer från
sammanlagt 26 Alzheimercentra kunde
Mayeux och medarbetare [35] konsta-
tera att sensitiviteten för ApoEε4 och
klinisk Alzheimerdiagnos var 61 pro-
cent, specificiteten 84 procent. Resulta-
ten från den stora amerikanska studien
tyder på att bestämning av apoE-geno-
typ har störst diagnostisk betydelse hos
patienter som redan uppfyller de klinis-
ka kriterierna för Alzheimer, där fynd

av ApoEε4-allelen ger stöd för diagno-
sen.

Resultatet från ApoE-genotypning
bör därför vägas in tillsammans med
klinisk symtomatologi och övriga un-
dersökningsresultat. Det bör tilläggas
att bestämning av apoE-genotyp utan
hänsynstagande till klinisk bild är otill-
räckligt för att ställa diagnosen Alzhei-
mers sjukdom, och kan inte ersätta un-
dersökningar som syftar till att utesluta
behandlingsbara demensorsaker. Den-
na uppfattning stämmer överens med
rekommendationer framförda av en in-
ternationell konsensusgrupp för bioke-
miska markörer för diagnostik av Alz-
heimers sjukdom [36].

Bestämning 
av albuminkvot i likv or
Bestämning av albuminkvot ger ett

mått på blod–hjärnbarriärens funktion
(Figur 1). Ökad albuminkvot, dvs skada
på blod–hjärnbarriären, ses vid olika
strukturella förändringar i hjärnan så-
som kontusioner, cerebrovaskulära ska-
dor, blödningar och infektioner. Vid
Alzheimer ses en normal albuminkvot
[37], medan man vid vaskulär demens
ofta ser en ökad kvot som tecken på
blod–hjärnbarriärskada [38]. I differen-
tialdiagnostiken mellan Alzheimer och
vaskulär demens talar därför en ökad al-
buminkvot för isolerad (vaskulär de-
mens) eller kombinerad (Alzhei-
mer/vaskulär demens) genes.

Tau-protein
Tau-protein, ett normalt förekom-

mande protein i hjärnan, är lokaliserat
till mikrotubuli i nervcellernas axoner.
Tau utsöndras kontinuerligt till likvor,
där nivån antas avspegla axonal degene-
ration och skada (Figur 1).

Vid Alzheimers sjukdom ses en mar-
kant ökad nivå av tau i likvor, med en
medelnivå som ligger två till tre gånger
högre än nivån hos friska individer i
samma ålder. Detta fynd har verifierats
i ett flertal studier [39]. Sensitiviteten
för en ökad nivå av tau i likvor för att
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identifiera Alzheimer är hög, över 85
procent.

Eftersom nivån av tau speglar axo-
nalt sönderfall är specificiteten lägre,
ökade nivåer ses sannolikt vid alla sjuk-
domar med ett tillräckligt stort akut
axonalt sönderfall eller aktiv axonal de-
generation. De högsta nivåerna ses där-
för vid akut större slaganfall [40] samt
vid snabbt förlöpande kortikal degene-
ration såsom vid Creutzfeldt–Jakobs
sjukdom [41]. En tau-nivå som är fem
till tio gånger ökad hos en patient med
snabbt förlöpande demenssjukdom ger
därför stöd för diagnosen Creutz-
feldt–Jakobs sjukdom.

Däremot ses normala nivåer vid vis-
sa kroniska neurologiska sjukdomar
(t ex amyotrofisk lateralskleros, pro-
gressiv supranukleär paralys och Par-
kinsons sjukdom) och psykiatriska
sjukdomar (tex depression) [39, 42-45,
39, 44, 45]. Likaså ses normala nivåer
vid alkoholdemens [46].

Vid andra demenssjukdomar är spe-
cificiteten ej klarlagd. Vid vaskulär de-
mens har man i vissa studier funnit öka-
de nivåer i en stor andel fall [39, 42],
medan man i andra studier funnit nor-
mala nivåer och endast enstaka patien-
ter med ökat tau i likvor [44, 47-49]. Vid
frontotemporal demens har de flesta
studier funnit en lätt ökning av tau hos
en mindre andel patienter [42, 50,
51].

Vid Alzheimers sjukdom ses ökade
nivåer av tau i likvor mycket tidigt i för-
loppet [39, 42, 52, 53], och vid uppföl-
jande analys ligger nivån relativt stabilt
hos den enskilde patienten [39].

En stor klinisk neurokemisk studie
har också visat att tau har en hög sensi-
tivitet för Alzheimer, och en låg biolo-
gisk och analytisk variation även som
rutinanalys under en längre tidsperiod
[54].

ß-amyloid
Huvudkomponenten i senila plack är

ett protein kallat ß-amyloid (Aß), vilket
består av 40–42 aminosyror. Det är en

klyvningsprodukt från ett större prekur-
sorprotein, amyloidprekursorprotein
(APP). Lösligt Aß utsöndras till olika
kroppsvätskor inklusive till likvor. 

Totalnivån av ß-amyloid i likvor
skiljer sig dock ej åt mellan Alzheimer-
patienter och friska personer. Nyligen
har man dock tagit fram specifika mo-
noklonala antikroppar mot den 42 ami-
nosyror långa varianten av Aß(Aß42),
dvs den längre variant av ß-amyloid
som huvudsakligen återfinns i senila
plack (Figur 1). Flera studier har funnit
att nivån av Aß42 i likvor är sänkt vid
Alzheimers sjukdom [44, 52, 55-57].

Detta avspeglar sannolikt den för-
lust av den långa varianten av Aß från
hjärnans extracellulärvätska (och lik-
vor) som sker på grund av utfällning av
proteinet i senila plack. Sensitiviteten
för analysen ligger på över 80 procent
[44, 57].

Liksom för tau ses förändrade (sänk-
ta) nivåer av Aß42 i likvor mycket tidigt
i förloppet vid Alzheimers sjukdom;
vid uppföljande analys ligger nivån sta-
bilt hos den enskilde patienten [57].

Sänkningen av Aß42 har visats vara
mer uttalad vid presenil Alzheimer än
vid debut efter 65 års ålder [57]. Speci-
ficiteten för en sänkt nivå av Aß42 i lik-
vor behöver studeras ytterligare. Preli-
minära data visar att normala nivåer
finns vid psykiatriska sjukdomar, vid
neurologiska sjukdomar som Parkin-
sons sjukdom och vid frontotemporal
demens, medan sänkta nivåer ses hos en
relativt stor andel patienter med vasku-
lär demens av subkortikal typ [58].

Kombinationen 
av tau och Aß42
Eftersom både tau och Aß är invol-

verade i de centrala patogenetiska pro-
cesser som ses vid Alzheimer är det na-
turligt att undersöka vad kombinationen
av dessa analyser kan ge i diagnostiskt
hänseende. En färsk internationell mul-
ticenterstudie visade att kombinationen
av tau och Aß42 ökade förmågan att
skilja Alzheimer från kontroller och

andra neurologiska sjukdomar. Vid en
sensitivitet på 85 procent blev specifi-
citeten 86 procent, jämfört med 55 pro-
cent respektive 65 procent för Aß42 re-
spektive tau var för sig [44]. 

Jämfört med en grupp bestående av
flera andra demensformer gav kombi-
nationen dock ingen ökad diskrimine-
ringsförmåga. Hulstaerts undersökning
visar alltså att kombinationen av tau och
Aß42 kan användas för att skilja
Alzheimer från normalt åldrande och
andra neurologiska sjukdomar, men att
specificiteten är för låg för att användas
som enskilt diagnostiskt test för skilja
Alzheimer från andra demensfor-
mer.

Även andra undersökningar har visat
att kombinationen av tau och Aß42 ökar
sensitiviteten och specificiteten för di-
agnosen Alzheimer jämfört med om
analyserna görs var för sig [59, 60]. En
första studie har visat att kombinatio-
nen av tau och Aß42 med över 85 pro-
cents säkerhet har kunnat förutsäga vil-
ka patienter med lindrig kognitiv dys-
funktion, dvs minnesstörning utan and-
ra demenssymtom, som kommer att ut-
veckla demenssjukdom, sannolikt
Alzheimer [61].

Framtida 
diagnostiska markörer
De neurofibriller som ses i kortex vid

Alzheimers sjukdom är trådliknande
strukturer uppbyggda av en fosforyle-
rad form av tau, kallad PHF-tau [62].
Bestämning av PHF-tau i likvor skulle
därför teoretiskt kunna avspegla före-
komst av eller bildning av neurofibriller
i hjärnan (Figur 1). En ökad nivå av
PHF-tau i likvor vid Alzheimers sjuk-
dom har visats i en studie [42], och ve-
rif ierats senare [63]. 

Förutom att både sensitivitet och
specificitet behöver studeras ytterligare
innan denna typ av analys kan tänkas tas
i kliniskt bruk behöver man utreda hu-
ruvida det finns en skillnad i fosforyle-
ringsgrad av olika epitoper på tau mel-
lan olika demenssjukdomar, t ex mellan
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Alzheimer och frontotemporal de-
mens.

Värdet av biokemiska markörer
Kan biokemiska markörer (ApoEε4

och kombinationen av tau och Aß42)
vara av värde i den kliniska diagnosti-
ken av Alzheimers sjukdom? Av egen
kraft, dvs utan hänsynstagande till den
kliniska bilden och andra undersök-
ningsfynd (exempelvis efter datorto-
mografi eller magnetisk resonanstomo-
grafi, CT/MRT), är specificiteten alltför
låg, framför allt om det primära syftet är
att skilja Alzheimer från andra demens-
sjukdomar.

Däremot, om informationen från
biokemiska markörer kombineras med
andra undersökningsfynd (klinisk
symtomatologi, andra laboratorieprov
som S-TSH, EEG, CT/MRT) kan bio-
kemiska markörer ha ett diagnostiskt
värde för att skilja Alzheimer från i
första hand normalt åldrande, psykiat-
riska sjukdomar som depression och al-
koholrelaterad demens. 

Framför allt tidigt i sjukdomsförlop-
pet, när det kan vara svårt att avgöra om
patienten har en begynnande demens el-
ler ej, kan fyndet av ökat tau och lågt
Aß42 i likvor ge en vägledning om att
det föreligger en degenerativ hjärnsjuk-
dom, sannolikt Alzheimer. Detta kan
vara värdefullt inte minst för att välja ut
patienter för behandling med acetylko-
linesterashämmare, som ju är avsedda
för symtomatisk behandling av Alzhei-
mers sjukdom.

Stabiliteten över tiden innebär att se-
riella likvormätningar kan användas för
att monitorera potentiella biologiska ef-
fekter av farmakologiska behandlings-
försök (sådana studier har ännu inte ge-
nomförts eller i varje fall inte publice-
rats). De biokemiska markörerna kan
också ge oss möjlighet att finna predik-
torer för lyckad läkemedelseffekt.

Slutligen har de biokemiska markö-
rerna också ett värde för att förstå de-
menssjukdomarnas natur. Vi är nu inte
längre hänvisade till demenssjukdo-

marnas slutfas (dvs neuropatologiska
undersökningar), utan kan under pågå-
ende sjukdom få en uppfattning om det
möjliga patofysiologiska händelseför-
loppet. Förhoppningsvis kommer den
erhållna kunskapen att leda till en
skärpning av diagnostiken av Alzhei-
mers sjukdom hos den enskilde patien-
ten.
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