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Oversikt over forkortelser  

 

AD:   Demens ved Alzheimers sykdom 

CSV:  Cerebrospinalvæske 

LR:  Likelihood-ratio (= sannsynlighetsratio) 

VaD:  Vaskulær demens 

DLB:  Demens med Lewylegemer 

FTD:  Frontotemporallappsdemens 

CJS:  Creutzfeldt-Jakobs sykdom 

PS:  Parkinsons sykdom 

MCI:  Mild cognitive impairment (= mild kognitiv svikt) 

NMDA: N-metyl-D-aspartat 

Aβ:  Beta-amyloid 

T-tau:  Total tau protein 

P-tau:  Fosforylert tau protein 

MR:  Nukleær magnetisk resonansteknikk 

CT:  Komputerstyrt tomografi 

SPECT: Enfotonstomografi 

PET:  Positronemisjonstomografi 

EEG:  Elektroencefalogram 

APP:  Amyloid precursor protein 

ApoE:  Apolipoprotein E 

NF-protein: Nevrofilamentprotein 

LpA:  Lipoprotein A 

ADL:  Activity of daily living (= dagliglivets aktiviteter) 
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Abstrakt 

Approximately 65 000 people in Norway are suffering from dementia and the prevalence 

will increase as the population continues to age. The importance of biomarkers of 

Alzheimer’s disease and other dementias is increasing as well. There is a need for 

biomarkers to aid the diagnosis and to evaluate progression and the effect of therapeutic 

strategies. A biomarker may be a genetic trait, a change in structural or functional feature or 

a biochemical change, such as a protein or metabolite. The purpose of this paper is to review 

the currently available data on biomarkers assessed in plasma and cerebrospinal fluid in 

dementias, focusing on Alzheimer’s disease.   

The most extensively evaluated biomarkers are amyloid-β-proteins and total and 

phosphorylated tau protein in the cerebrospinal fluid. These markers are shown to 

differentiate between Alzheimer’s disease and several important differential diagnoses, 

including normal aging, depression and chronic neurological diseases like Parkinson’s 

disease. However, the specificity against other dementias is lower. Measures related to 

lipoprotein metabolism, oxidative stress and inflammation also appear altered in plasma and 

cerebrospinal fluid in AD relative to controls, but lack sufficient discriminatory power. New 

proteomic technologies are likely to play an increasing role in identifying potential 

biomarkers of cognitive decline and dementia syndromes.  
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Innledning 

Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand kjennetegnet av varig svekket hukommelse og 

andre kognitive funksjoner som følge av en eller annen form for organisk hjernesykdom som 

fører til død av nerveceller.   

Omtrent 65 000 mennesker i Norge er rammet av demens (1). Flere risikofaktorer for å 

utvikle tilstanden er kjent, hvorav høy alder er den viktigste (2). Prevalensen fordobles hvert 

femte år fra 65 års alder til mer enn 40 % i aldersgruppen 90-95 år (3). I takt med at stadig 

flere mennesker lever lengre, øker antallet som får demens. 

Demens er en sykdomsgruppe som fører til funksjonstap både fysisk, psykisk og sosialt. 

Konsekvensene er store, ikke bare for pasientene, men også for deres nærmeste pårørende, 

helsetjenesten og samfunnet i videre forstand, og demenssykdommene utgjør et voksende 

medisinsk og sosioøkonomisk problem. 

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste formen for demens og står for minst 60 % av 

demenssykdommene (2). Diagnosen AD kan stadfestes sikkert først etter at en person er død 

gjennom en nevropatologisk undersøkelse av vedkommendes hjernevev. I klinisk praksis 

stiller man diagnosen ved å kombinere opplysninger som fremkommer i sykehistorien, 

klinisk undersøkelse, opplysninger fra pårørende, nevropsykologisk undersøkelse, somatisk 

undersøkelse, inklusive prøver fra blod og spinalvæske og bildediagnostikk (1). Man søker 

stadig å gjøre den diagnostiske prosessen enklere og ikke minst sikrere, slik at man kan sette 

i gang behandling og andre tiltak så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen. I tillegg er det 

ønskelig å bedre kunne monitorere sykdomsprogresjon og effekt av terapeutiske 

intervensjoner (4). 

Et mulig hjelpemiddel i så henseende er biomarkører. En biomarkør kan i vid betydning 

være et genetisk trekk, en biokjemisk endring, som et protein, peptid eller metabolitt, eller en 

funksjonell eller strukturell endring (4). Ofte bruker man imidlertid begrepet i en snevrere 

betydning om biologiske molekyler i organer og kroppsvæsker. Det er de siste årene utført 

mye forsking og utgitt mange publikasjoner som omhandler slike markører ved AD og andre 

demenssykdommer. Denne oppgaven har til hensikt å oppsummere deler av denne 

litteraturen og å gi en oversikt over tilstedeværelsen og nytteverdien av biomarkører i plasma 

og cerebrospinalvæske (CSV) som diagnostisk verktøy ved demenssykdommene, med 

hovedvekt på AD.  

De sentrale spørsmålene er: 

1. Kan biomarkører i plasma og CSV brukes til diagnostikk av AD og andre 

demenssykdommer? 

2. Hvilke biomarkører kan brukes til slik diagnostikk og hvor gode diagnostiske verktøy 

er disse? 

3. Hva er den kliniske nytteverdien av disse biomarkørene? 
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Metoder 

Denne oppgaven er basert på systematisk litteratursøk. Hovedfokus har vært på vitenskaplige 

artikler fra tidsrommet 2000 til 2008. Litteratursøk er gjennomført i ulike databaser: 

Medline, Pubmed, EMBASE og Cochrane Library. Følgende MeSH-termer ble brukt i 

søkingen (i ulike kombinasjoner): "alzheimer disease", "dementia", "biological markers", 

"cerebrospinal fluid", og "plasma". I tillegg har jeg gjort snevrere søk på spesifikke 

biomarkører (ApoE, tau, β-amyloid, isoprostaner) og forfattere (Blennow K, Lovestone S, 

Andreasen N.) 

Alle søkene har vært avgrenset til engelsk. Når det gjelder tidsskriftsartikler har jeg prioritert 

følgende i nevnte rekkefølge: 

1. Systematiske oversikter 

2. Oversiktsartikler og guidelines 

3. Enkeltstudier av god kvalitet med interessante og\eller sentrale resultater 

I tillegg til tidsskriftartikler har jeg supplert med informasjon fra lærebøker i demens, 

nevrologi og psykiatri, en doktorgradsavhandling om emnet fra 2007 (5) samt en rapport om 

demens og demenssykdommer utarbeidet av den svenske Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2). 

 

 

Verdien av diagnostiske tester 

En forutsetning for at en diagnostisk test skal være til nytte, er at den evner å skille mellom 

friske og de syke. En optimal undersøkelse vil identifisere henholdsvis alle friske og syke 

individer korrekt slik at utfallet av undersøkelsen er normalt (”negativt”) for de friske og 

unormalt (”positivt”) for de syke (2). Slike optimale undersøkelser forekommer imidlertid 

svært sjelden innen det medisinske fagfelt. For å beskrive hvor god en diagnostisk test er til å 

skille mellom friske og syke brukes følgende begreper (2, 6): 

Sensitivitet: Testens evne til å identifisere syke pasienter som syk. Sensitivitet angir i prosent 

hvor stor andel av de syke som har positivt utfall på testen.  

Spesifisitet: Testens evne til å identifisere friske mennesker som frisk. Spesifisitet angir i 

prosent hvor stor andel av de friske som har negativt utfall på testen. 

Positiv prediktiv verdi: Prosentandelen av de med positiv test som er syke. 

Negativ prediktiv verdi: Prosentandelen av de med negativ test som er friske.  
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Likelihood-ratio (LR) er et begrep som brukes stadig mer for å beskrive egenskapene til en 

test. LR sier noe om både sensitiviteten og spesifisiteten til testen. Man skiller mellom 

positiv (LR+) og negativ (LR-) likelihood-ratio (6): 

 

LR+: sannsynligheten for positiv test hos en syk person sammenliknet med sannsynligheten 

(for positiv test) hos en frisk person = sensitivitet/(1-spesifistet), eller ratio mellom 

sanne positive og falske positive.  

LR-: sannsynligheten for negativ test hos en syk person sammenliknet med sannsynligheten 

(for negativ test) hos en frisk person = (1-sensitivitet)/spesifisitet, eller ratio mellom 

falske negative og sanne negative. 

 

Dersom man kjenner sannsynligheten for at personen har en aktuell sykdom før testen og 

LR+, kan man ved hjelp av Fagans nomogram avlese posttestsannsynligheten for sykdom 

direkte. På denne måten kan man få inntrykk av i hvor stor grad testresultatet påvirker 

sannsynligheten for at sykdommen foreligger. En tommelfingerregel er at LR+ over 10 og 

LR- under 0,1 innebærer at testen øker den diagnostiske sikkerheten signifikant, LR+ fra 5 

til 10 og LR- 0,1 til 0,2 gir moderate endringer i den diagnostiske sikkerheten, mens tester 

med LR+ mellom 2 og 5 og LR- 0,2 - 0,5 vanligvis gir små og ikke konklusive endringer (2).  

 

         

Eksempler på Fagans nomogram for tolkning av diagnostiske tester basert på 

pretestsannsynlighet og LR+. Posttestsannsynligheten kan avleses ved å trekke en rett linje 

gjennom verdiene for pretestsannsynlighet og LR+.  
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Demens 

 

Demens er i klassifikasjonsystemene DSM og ICD definert som et syndrom hvor svekket 

hukommelse og svikt av andre kognitive funksjoner er sentralt. Tilstanden forårsakes av 

patologi i hjerneområder som driver med bearbeiding av informasjon; hippocampus, talamus 

og temporallappene. Også større skader i andre deler av hjernen kan føre til demens (7). 

 

Diagnostiske kriterier for demens ifølge ICD-10 (8): 

I Kognitiv svikt 

 1. Svekket hukommelse, især for nyere data 

 2. Svikt av andre kognitive funksjoner (dømmekraft, planlegging, tenkning,  

                abstraksjon)  

 Mild: Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet 

 Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre 

 Alvorlig: Kontinuerlig tilsyn og pleie nødvendig. 

II  Klar bevissthet 

III Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd og minst en av følgende: 

1. Emosjonell labilitet 

2. Irritabilitet 

3. Apati 

4. Unyansert sosial atferd 

IV Tilstanden må ha en varighet av minst seks måneder.  

    

Demenssykdommene kan inndeles i tre hovedgrupper i henhold til årsak (1): 

1. Degenerative hjernesykdommer som gir demens 

2. Vaskulær demens 

3. Sekundær demens 

I gruppe 1 finner vi Alzheimers sykdom, frontotemporallappsdemens, Picks sykdom, 

Parkinsons sykdom med demens, Huntingtons sykdom med demens, demens med 

Lewylegemer og andre mer sjeldne degenerative hjernesykdommer. Vaskulær demens 

skyldes sykdommer i hjernens blodkar. Dette kan være småkar sykdom (Status lakunaris og 
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Binswangers sykdom), enkelt- og multiinfarkt demens, hypoksi demens eller demens ved 

andre vaskulære sykdommer. I de siste årene har man dessuten fokusert stadig mer på at 

demens kan skyldes en kombinasjon av cerebrovaskulær sykdom og AD (1). Begrepet 

sekundær demens omfatter demens ved en rekke andre ikke-degenerative hjernesykdommer, 

blant annet endokrine sykdommer, Creutzfeldt-Jakobs sykdom, vitaminmangel (vitamin B), 

encephalitt, normaltrykkshydrocephalus og alkoholisk-betinget demens (1, 2). 

Demens ved AD er den vanligste formen for demens og utgjør trolig over 60 % av tilfellene. 

Andre vanlige demenssykdommer er vaskulær demens (VaD), demens med Lewylegemer 

(DLB) og frontotemporallappsdemens (FTD) (1). 

 

 

Demens ved Alzheimers sykdom 

De diagnostiske kriteriene for Alzheimers sykdom (AD) i henhold til ICD-10 og DSM-IV 

krever at de generelle demenskriteriene må være oppfylt samt at pasienten har et 

symptombilde som er typisk for AD (8). Før man kan stille diagnosen må man dessuten 

utelukke andre årsaker til demens ved å foreta klinisk undersøkelse, laboratorieprøver og 

bildediagnostikk (9). 

AD debuterer vanligvis med langsomt progressive hukommelsesproblemer og visuospatiale 

forstyrrelser (8). Hukommelsesproblemene merkes ofte først som en læringsvikt for nye 

oppgaver og situasjoner, og evnen til gjenkalling er mer affisert enn evnen til gjenkjenning 

(1). Andre typiske symptomer er afasi, apraxi, redusert evne til å holde seg orientert om tid 

og sted, problemer med å utføre sammensatte aktiviteter og emosjonelle problemer i form av 

trøtthet, nedsatt konsentrasjon, angst, depresjon og tilbaketrekning. Plutselige endringer i 

intellektuell kapasitet og isolerte motoriske eller sensoriske utfall i tidlig sykdomsfase, taler 

mot AD (1). 

Det er vanlig å skille mellom to ulike typer av demens ved AD; en med tidlig debut (oftest 

før 65 år) og en med sen debut (oftest etter 65 år). Den sene varianten er den vanligste og 

innebærer en mindre dramatisk sykdomsutvikling med færre symptomer i startfasen. 

Demens ved AD med tidlig debut kan gi seg til kjenne så tidlig som i 30-50 års alder. 

Progresjonen er ofte rask og det er ofte mange og uttalte symptomer til stede tidlig i 

sykdomsforløpet (1). 

 

Patologiske forandringer ved AD er mest uttalt i kortikale områder, men kan også observeres 

subkortikalt. Makroskopisk ser man atrofi av hjernen. Mest spesifikt for AD er atrofi av den 

mediale temporallapp fordi sykdommen starter i entorhinale korteks (1). De mest 

karakteristiske mikroskopiske funn ved AD er nevrofibrillære floker og senile plakk. 

Forandringene opptrer først i hippocampus regionen og brer seg så til andre deler av den 

cerebrale korteks (10). Nevrofibrillære floker er intracellulære forandringer som består i at to 

og to proteinholdige fibre tvinner seg rundt hverandre for så å floke seg. Denne flokingen 

skjer etter at det dominerende proteinet i nevrofibrillene, tau-proteinet, har blitt 

hyperfosforylert. Senile plakk oppstår ekstracellulært og har en kjerne av aggregert beta-

amyloid (Aβ). Aβ avleieres i hjernen hos alle gamle mennesker i mindre grad, men i 
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betydelig større mengder hos pasienter med AD (1). Andre histopatologiske forandringer ved 

AD inkluderer degenerasjon av nevroner, synapsetap samt nedsatt konsentrasjon av 

nevrotransmittere, spesielt acetylkolin. Aggregering av Aβ i senile plakk har mest sannsynlig 

en toksisk effekt på hjernen. Man tror at disse forandringene sammen med vaskulære, 

inflammatoriske og genetiske faktorer spiller en felles rolle for utviklingen av AD (10). 

Eksakt hvordan samspillet er mellom de ulike faktorene vet man ikke sikkert. 

 

Makroskopiske forandringer ved Alzheimers sykdom; generell atrofi med 

ventrikkeldilatasjon. 

 

Det finnes i dag to hovedtyper av spesifikk legemiddelbehandling ved AD. Denne 

behandlingen er symptomatisk og kan ikke bremse utviklingen av sykdomsforandringer i 

hjernen(10).  Kolinesterasehemmere kan forbedre eller vedlikeholde den kognitive 

funksjonen og den daglige funksjonsevnen (ADL-funksjon) hos pasienter med lett til 

moderat grad av AD. Bakgrunnen for behandling med slike legemidler er at konsentrasjonen 

av acetylkolin er betydelig nedsatt i hjernen til pasienter med AD samtidig som man antar at 

acetylkolin har betydning for hukommelse og oppmerksomhet.(10). Memantin, en N-metyl-

D-aspartat (NMDA)-reseptor antagonist, har en begrenset effekt hos personer med moderat 

til alvorlig grad av demens ved AD (2). Ved AD overstimmuleres NMDA-reseptorene av 

glutamat, noe som trolig bidrar til ødeleggelse av nerveceller. Memantin bidrar til en 

”normalisering” av glutamatnivået, og kan gjennom det bedre funksjonsnivået til pasienter 

med AD.  

 

Mild kognitiv svikt 

En viss svekkelse av hukommelsen anses å være en naturlig del av en normal 

aldringsprosess. De fleste eldre mennesker bevarer tilstrekkelig mental kapasitet til å kunne 

fungere greit på egen hånd til tross for enkelte hukommelsesvansker, men for noen eldre er 

lette hukommelsesproblemer begynnelsen på en progredierende demenssykdom. Mild 

kognitiv svikt (MCI) betegner en grensetilstand mellom den normale aldring og demens 

(10). Begrepet MCI er ikke entydig, da det finnes flere definisjoner, men det mest vanlige er 

å bruke definisjonen til Mayo klinikken i USA. Denne definisjonen omfatter følgende: Alder 

60-89 år, opplevde hukommelsesproblemer som er bekreftet av pårørende og ved en 
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hukommelsestest, normal ADL-funksjon, ingen global kognitiv svikt, tilfredsstiller ikke 

kriteriene til demens (2). MCI kan være et subklinisk stadium av degenerativ demens, men 

kan også skyldes psykiatrisk sykdom (depresjon og psykose), endokrine sykdommer og 

vitaminmangel tilstander eller cerebrovaskulær sykdom (hypertoni, diabetes, postapoplektisk 

tilstand). Dersom man forholder seg til Mayo klinikkens definisjon vil om lag 60-70 % 

utvikle demens over en 5 års periode (2).  Det er vanskelig både å påvise MCI og å si noe om 

prognosen til de som får påvist tilstanden. Man søker stadig etter markører som kan skille 

pasienter med MCI som vil utvikle demens fra de øvrige MCI-tilfellene. Personer med MCI 

bør følges opp og innkalles til årlige undersøkelser (1).  

 

 

Diagnostisk utredning 

Den diagnostiske utredningen ved mistanke om at en pasient lider av kognitiv svikt skal gi 

svar på to hovedspørsmål. 1. Foreligger demens?  2. Hvilke(n) sykdom(mer) er eventuelt 

årsak til demenstilstanden? Disse spørsmålene kan besvares gjennom en kombinasjon av 

sykehistorie fra pasient og pårørende, kartlegging av kognitiv funksjon, ADL-funksjon og 

psykisk tilstand, somatisk undersøkelse, blodundersøkelser, spinalvæskeundersøkelse, 

bildediagnostikk av hjernen og eventuelt genetisk diagnostikk (1).  

Anamnestiske opplysninger fra pasient og pårørende står helt sentralt. En god sykehistorie 

omfatter kartlegging av hvilke kognitive funksjoner som er affisert, debutsymptomer, 

utvikling over tid samt effekt på funksjonen i dagliglivet. Standardiserte spørreskjema for 

pårørende er nyttige. Familiehistorie, utdanning- og yrkesbakgrunn, tidligere sykdommer, 

legemiddelbruk og alkoholkonsum må spørres om (1, 10). 

Ved den kliniske undersøkelsen må man vurdere både pasientens mentale og somatiske 

tilstand. En enkel vurdering av mental kapasitet må alltid gjøres for å avgjøre om videre 

nevropsykologiske undersøkelser er nødvendige. Et viktig hjelpemiddel er tester i form av 

Mini Mental Status (MMS) og Klokketesten (7). Avhengig av resultatet på slike tester må 

man vurderer om det er indikasjon til å gå videre med den nevropsykologiske 

demensutredningen i form av mer omfattende testing av ulike kognitive funksjoner, og 

eventuell observasjon av pasienten i dagliglivet (1). 

 Det er nødvendig å utelukke at pasienten egentlig lider av depresjon eller annen psykiatrisk 

sykdom. Man bør derfor alltid ta opp en psykiatrisk sykehistorie og bevisst vurdere 

tilstedeværelsen av psykotiske symptomer og symptomer på depresjon under konsultasjonen. 

Ofte er det nyttig å bruke standardiserte psykiatriske vurderingsskalaer som Montgomery-

Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (1). 

Somatisk status med fokus på nevrologisk undersøkelse og kardiovaskulær funksjon må 

gjøres for å utelukke somatiske sykdommer som kan føre til kognitiv svikt. Blodprøver 

inklusive Hb, SR, glukose, elektrolytter, thyreoidea- og parathyreoidea anbefales utført (7). 

Undersøkelse av ulike proteiner (tau og beta-amyloid) i cerebrospinalvæsken (CSV) kan 

være aktuelt ved mistanke om AD. Genetiske testing kan komme på tale i utredning av 

arvelig AD, men dette er svært sjelden (7).  
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Strukturelle avbildninger som komputerstyrt tomografi (CT) og nukleær magnetisk 

resonansteknikk (MR) hører med i den grunnleggende demensutredningen. Disse 

avbildingsmetodene kan både anvendes for å styrke AD diagnosen ved at man ser atrofi av 

temporallappen, men også for å oppdage sekundære sykdomstilstander som tumorer, 

normaltrykkshydrocephalus, subduralt hematom og infarkter (2).  

Funksjonell avbildning i form av enfotonstomografi (SPECT) og positronemisjonstomografi 

(PET) brukes som et supplement til strukturell avbildning, men har foreløpig begrenset verdi 

som diagnostisk test ved AD i et tidlig stadium av sykdommen grunnet lav sensitivitet (7). 

Elektrofysiologiske undersøkelser som elektroencefalogram (EEG) og elektropotensialer kan 

gi diagnostisk veiledning, men brukes vanligvis ikke i den rutinemessige utredningen ved 

demens her i landet. 

 

De to tabellene nedenfor viser likelihood ratio for ulike diagnostiske metoder for Alzheimers 

sykdom sammenliknet med kontroller. LR+ og LR- angir medianverdiene for de enkelte 

undersøkelsene, beregnet med utgangspunkt i ulike studier (2). Tabellen er hentet fra SBU 

rapporten i Sverige. LR+ og LR- for MR/CT relaterer seg til denne metodens evne til å 

avdekke atrofi av temporallappene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LR+         

Intervju med nærstående 5,0 

Nevropsykologiske tester 14 

MR/CT 9,0 

SPECT/PET 4,2 

EEG 3,9 

 LR- 

Intervju med nærstående 0,20 

Nevropsykologiske tester 0,18 

MR/CT 0,21 

SPECT/PET 0,18 

EEG 0,25 
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Biomarkører ved AD og andre 
demenssykdommer 

Begrepet ”biomarkør” kan defineres på ulike måter. En mye brukt definisjon stammer fra en 

arbeidsgruppe nedsatt av USAs nasjonale helseinstitutt og lyder som følger: ”En biomarkør 

er en karakteregenskap som kan måles objektivt og som er en indikator for normale 

biologiske prosesser, patologiske prosesser eller farmakologisk responser på terapeutisk 

intervensjon” (11). Som tidligere nevnt kan en biomarkør være et genetisk trekk, en 

biokjemisk endring, som et protein, peptid eller metabolitt, eller en funksjonell eller 

strukturell endring (4). 

Blant de degenerative demenssykdommene, er det utvilsomt ved AD man har kommet lengst 

med hensyn til forskning på og bruk av biomarkører som diagnostisk verktøy. Biomarkører 

kan potensielt spille en rolle både ved diagnostikk, vurdering av sykdomsprogresjon og 

monitorering av terapeutisk effekt (4).  

En amerikansk konsensusgruppe har kommet fram til følgende kjennetegn for en ideell 

biomarkør ved AD (12):  

1. Markerer et vesentlig trekk ved nevropatologien ved AD 

2. Validert ved AD-kasustikker som er bekreftet nevropatologisk 

3. Den skal være presis; sensitivitet (for å oppdage AD) >80 % og spesifisitet (for å 

skille AD fra andre demenssykdommer) >80 %   

4. Pålitelig 

5. Ikke-invasiv 

6. Enkel å utføre 

7. Lite kostbar 

 

Biomarkører i cerebrospinalvæske 

Cerebrospinalvæsken (CSV) er i direkte kontakt med hjernens ekstracellulære rom, og 

reflekter de biokjemiske endringene som skjer i hjernen (13). Patologien ved AD og andre 

degenerative demenssykdommer er i hovedsak begrenset til hjernen, derfor har CSV stått 

sentralt i søken etter diagnostiske biomarkører ved disse sykdommene. Ulempen ved CSV 

som medium i dette henseende er først og fremst knyttet til lumbalpunksjon. Det er 

imidlertid vist at postpunksjonshodepine sjelden forekommer hos eldre med kognitiv svikt 

som gjennomgår denne prosedyren (insidens under 2 %) (13), og andre og mer alvorlige 

komplikasjoner sees svært sjelden.  

Hovedfokus i forskningen på dette området har vært og er fortsatt å finne biologiske 

markører som kan påvise AD. Mange molekyler har blitt analysert, og av disse er proteinene 

tau og beta-amyloid de mest etablerte ved demensdiagnostikk. Det er derfor disse 
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biomarkørene som diagnostisk verktøy ved AD som jeg har lagt mest vekt på i denne 

oppgaven. 

  

Beta-amyloid (Aβ) 

Beta-amyloid er hovedkomponenten i de senile plakkene ved AD (1). Aβ produseres 

kontinuerlig av cellene under normal metabolisme og skilles så ut ekstracellulært slik at det 

også havner i CSV (14). Aβ dannes ved proteolytisk spalting av amyloid precursor protein 

(APP). APP kan metaboliseres på to forskjellige måter av to ulike enzymer (se figur): 1) 

APP spaltes av α-secretase slik at det etter hvert dannes løselige produkter og 2) APP spaltes 

av β-secretase og det dannes til slutt uløselig Aβ (13). Det finnes flere isoformer av Aβ, den 

mest aktuelle isoformen som biomarkør ved AD er Aβ42. 

A β

β-sekretase reaksjonsvei

Uløselig beta amyloid

APP

β

Løselige produkter

α
γ

α-sekretase reaksjonsvei

A β

γ

 

Den totale konsentrasjonen av Aβ i CSV er ikke signifikant forskjellig hos pasienter med 

AD sammenliknet med kontroller (13, 14, 15). Men når man diskriminerer mellom de ulike 

isoformene av Aβ, finner man en moderat til uttalt reduksjon av CSV-nivået av Aβ42 ved 

AD til ca 50 % av konsentrasjonen hos friske kontroller (2, 11, 13, 14, 15). Årsaken til dette 

er noe usikker, men det skyldes muligens at Aβ42 deponeres i senile plakk ved AD, slik at 

mindre mengder Aβ42 sprer seg til CSV (14). 

 Reduserte nivåer av Aβ42 i CSV er ikke spesifikt for AD, en moderat reduksjon er funnet 

ved demens med Lewylegemer (DLB) og en mild til moderat reduksjon hos en del pasienter 

med frontotemporallappsdemens (FTD) og vaskulær demens (VaD). Normale nivåer er 

funnet ved depresjon og kroniske nevrologiske sykdommer som Parkinsons sykdom (PS) 

(13, 14, 15, 16). Ulike oversiktsartikler har kommet fram til at Aβ42 (lav konsentrasjon) har 

en sensitivitet på 85 – 90 % og en spesifisitet på 85 – 90 % med hensyn til å skille AD 

pasienter fra normale gamle mennesker (14, 16), noe som tilsvarer LR+ 5,7 – 9,0 og LR- 

0,11 – 0,18. Flere studier har vist at nivået av Aβ40 ikke endres ved AD (13, 14, 15). Noen 

rapporter indikerer at CSV Aβ ratio (Aβ40/Aβ42) er bedre til å skille pasienter med AD fra 

friske kontroller og pasienter med andre demenssykdommer (13, 15, 16). 
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Nivået av Aβ42 i CSV reduseres tidlig i sykdomsutviklingen ved AD. Trolig endres β-

amyloid konsentrasjonen før konsentrasjonen av andre biomarkører som tau protein (5). 

Også pasienter med mild AD har Aβ42-verdier som er signifikant lavere enn friske personer 

på samme alder (13). De fleste studier indikerer at Aβ42 kan bidra til å skille pasienter med 

MCI som utvikler AD fra personer med benign MCI (5, 13, 15, 17). Konklusjonen på dette 

er imidlertid ikke entydig, ettersom en forskningsgruppe ikke har funnet noen signifikant 

forskjell i Aβ42 mellom disse populasjonene (15). Det er også noe uavklart hvordan 

konsentrasjonen av Aβ42 hos personer med AD endrer seg over tid, da noen studier har 

funnet fallende verdier i takt med sykdomsutviklingen, mens andre har funnet stabile verdier 

hos den enkelte pasient (9, 15, 18).  

I hvilken grad Aβ42 og Aβ-ratio endrer seg som resultat av normal aldring er et annet 

kontroversielt tema. To studier har ikke funnet noen signifikant effekt av alder (19, 20), 

mens en studie har funnet at høyere alder er assosiert med lavere verdier av Aβ42 samtidig 

som denne assosiasjonen påvirkes av ApoE genotype (21).  

Apolipoprotein E (ApoE) er en risikofaktor for utvikling av AD med sen debut (1). ApoE 

proteinet er viktig for omsetning og transport av kolesterol i kroppen. Genet som koder for 

ApoE proteinet finnes i tre ulike varianter i form av tre ulike alleler: ε2, ε3 og ε4. 

Tilstedeværelsen av ε4 allelet øker risikoen for utvikling av AD, og de som har to ε4 alleler 

har størst risiko for å utvikle sykdommen (5). De fleste studier har funnet lavere Aβ42 

verdier hos personer med minst ett ApoE ε4 allele sammenlignet med dem uten ε4, slik at 

man må ta hensyn til ApoE ε4 status hos pasienten ved tolkning av Aβ42 verdier (5, 9, 18, 

21, 22).  

 

 Total tau (T-tau) 

Nevrofibrillære floker er et karakteristisk patohistologisk funn ved AD. Det viktigste 

proteinet i disse flokene, er tau protein som er fosforylert i unormalt høy grad 

(hyperfosforylert) (1). Tau finnes også i hjernevevet til friske personer hvor det foreligger i 

seks forskjellige isoformer (13). Det er et mikrotubulusprotein og har blant annet som 

funksjon å stabilisere cytoskjellettet (16). Tau er et intracellulært protein som under normale 

omstendigheter ikke skilles ut til det ekstracellulære rom (11).  

Den totale CSV-konsentrasjonen av tau (T-tau) er forhøyet hos pasienter med AD 

sammenliknet med friske kontrollpersoner (2, 9, 13, 14, 15, 16). Personer med AD har i 

gjennomsnitt tre ganger så høyt T-tau i CSV (16). Dette reflekterer antakeligvis ødeleggelse 

og degenerering av nevroner med lekkasje av tau ut i det ektstracellulære rom og CSV (13).  

Økte nivåer av T-tau i CSV er ikke spesifikt for AD, og kan sees ved andre sykdommer med 

omfattende nevronal degenerasjon. Størst økning av T-tau ses ved Creutzfeldt-Jakobs 

sykdom (CJS), mens lett forhøyede nivåer finnes hos en del pasienter med andre 

demenssykdommer som FTD, DLB og VaD (13, 14, 15, 16). Ved hjerneslag ser man en 

betydelig, men forbigående økning av T-tau i CSV (13). Normale nivåer er funnet ved 

depresjon, alkoholisk demens og kroniske nevrologiske sykdommer som PS (13, 14, 15, 16). 

Økning av tau protein kan derfor ses på som en markør for intensitet av nevrodegenerasjon. 

Ulike oversiktsartikler har kommet fram til at høy konsentrasjon av T-tau i CSV har en 

sensitivitet på 81 – 82 % og en spesifisitet på 88 – 91 % med hensyn til å skille AD pasienter 
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fra normale gamle mennesker (13, 14, 16), noe som tilsvarer LR+ 6,8 – 9,1 og LR- 0,20 – 

0,22. SBU-rapporten i Sverige opererer med LR+ 11,8 og LR- 0,10 (2). 

Lav T-tau i CSV er vist å diskriminere pasienter med mild AD fra friske personer på samme 

alder med lik sensitivitet som ved mer langt kommet AD (13, 14). Hos pasienter med MCI 

som utvikler AD er T-tau i gjennomsnitt høyere enn hos de som ikke utvikler AD (13, 14, 

15, 16, 17). Det er noe uavklart hvordan konsentrasjonen av T-tau hos personer med AD 

endrer seg over tid. De fleste studier rapporterer om stabile verdier hos den enkelte pasient, 

men noen har funnet stigende verdier i takt med sykdomsprogresjon (9, 15, 18).  

Konsentrasjonen av T-tau i CSV stiger med økende alder. Det er derfor nødvendig å ha 

aldersjusterte referanseverdier (14, 19, 20). Når det gjelder effekt av ApoE ε4 status på 

nivået av T-tau er resultatene motstridende. I flere studier har man funnet at T-tau 

konsentrasjonen er høyere hos personer med minst ett ApoE ε4 allele sammenlignet med 

dem uten ε4, men omtrent like mange publikasjoner melder om at det ikke er noen 

korrelasjon mellom disse variablene (5, 9, 15, 18, 20, 22). 

 

Fosforylert tau (P-tau) 

Tau proteinet som inngår i de nevrofibrillære flokene ved AD er hyperfosforylert. 

Hyperfosforyleringen bidrar til dannelsen av flokene og gjør at tau mister sin stabiliserende 

funksjon på cytoskjellettet (1, 14, se figur). Det er identifisert ca 40 mulige 

fosforyleringssites på tau proteinet, og flere av de fosforylerte tau epitopene har alene og i 

ulike kombinasjoner blitt studert som mulige biomarkører ved AD (14, 16). 
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Det er bred enighet om at konsentrasjonen av P-tau i CSV er forhøyet hos pasienter med AD 

sammenliknet med friske kontrollpersoner (2, 9,13, 14, 15, 16). P-tau er ikke som T-tau en 

markør for nevrodegenerasjon, men reflekterer hyperfosforylering av tau og muligens også 

dannelsen av nevrofibrillære floker (14, 15). P-tau har derfor høyere spesifisitet for AD. 

Konsentrasjonen av P-tau endrer seg, i motsetning til T-tau, ikke ved hjerneslag, FTD og 

VaD (13, 14, 15, 16). Noen pasienter med LBD har en mild stigning av P-tau, men de fleste 

har normale verdier (14). Ved CJS er P-tau i CSV normal eller bare lett forhøyet til tross for 

en markert stigning av T-tau (14).  

 

Ulike oversiktsartikler har funnet at høy konsentrasjon av P-tau i CSV har en sensitivitet på 

80 – 81 % og en spesifisitet på 91 – 92 % med hensyn til å skille AD pasienter fra normale 

gamle mennesker (13, 14, 16), noe som tilsvarer LR+ 8,9 – 10,1 og LR- 0,21 – 0,22. SBU-

rapporten i Sverige har kommet fram til LR+ 9,6 og LR- 0,12 (2). Det har vært ganske store 

forskjeller mellom ulike publikasjoner når det gjelder verdiene for sensitivitet og spesifisitet, 

og det er behov for flere studier som sammenlikner den diagnostiske nøyaktigheten til ulike 

P-tau epitoper (13).  

 

Forhøyete P-tau verdier har blitt funnet både hos pasienter med mild AD og hos de med MCI 

som utvikler AD (13, 14, 15, 16, 17). Muligens er det slik at pasienter med MCI som 

progredierer til AD har stigende P-tau parallelt med at de kognitivt blir dårligere og utvikler 

AD (5). I hvilken grad man kan monitorere progresjon av AD ved å måle P-tau er ellers noe 

uavklart, men de fleste studier hevder at P-tau konsentrasjonen holder seg stabil etter at AD 

er utviklet (15).  

 

Det er gjort færre studier med hensyn til hvordan alder og ApoE-genotype påvirker P-tau 

nivået sammenliknet med hva som er gjort for β-amyloid og T-tau. De fleste rapporter tilsier 

at P-tau konsentrasjonen ikke endrer seg gjennom livet hos friske personer, og det er ikke 

etablert aldersjusterte referanseverdier slik tilfellet er for T-tau (20). Noen publikasjoner har 

funnet høyere P-tau hos personer med minst ett ApoE ε4 allele sammenlignet med dem uten 

ε4 (5, 20), mens en del melder at konsentrasjon av P-tau er uavhengig av ApoE genotype (9, 

15). 
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Nevrofibrillære floker
Phospho tau

b-amyloid metabolism /

senile plakk

Ab 42

Total tau

Nevronal 

degenerasjon

 

Oppsummering av hvordan Aβ42, T-tau og P-tau er relatert til patogenesen ved Alzheimers 

sykdom. 

 

 

Kombinasjon av Aβ, T-tau og P-tau 

Kombinasjonen av CSV Aβ42 og T-tau målinger øker den diagnostiske sikkerheten noe ved 

diagnostikk av AD sammenliknet med enkeltanalysene (14, 16). Denne kombinasjonen er 

funnet å ha en sensitivitet på 89 % og spesifisitet på 90 % med hensyn til å skille pasienter 

med AD fra friske kontroller, noe som gir LR+ 8,9 og LR- 0,12 (14). Det er imidlertid store 

variasjoner i verdier for sensitivitet og spesifisitet mellom ulike studier, og spesifisiteten er 

lavere ved påvisning av andre demenssykdommer som VaD og LBD (15, 16). Trolig kan 

tillegg av P-tau øke den diagnostiskiske spesifisiteten for AD, men det er foreløpig gjort 

relativt få studier på dette (14, 15). 

Å kombinere tau og Aβ har vist seg nyttig for å identifisere pasienter med MCI, som har stor 

risiko for å utvikle AD (15, 16). Dersom to av de tre markørene Aβ42, T-tau og P-tau er 

patologiske, er det rapportert en sensitivitet på 97 % ved en spesifisitet på 68 % for å 

identifisere personer med MCI som konverterer til AD (16). 

Til slutt; P-tau/T-tau ratio er en god markør som kan diskriminere svært godt mellom 

personer med CJS og andre nevrodegenerative sykdommer (15). 
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Andre biomarkører i CSV 

Foruten Aβ, T-tau og P-tau har en rekke molekyler blitt studert som potensielle biomarkører 

i CSV ved demenssykdommene. Jeg vil nå gi en kort oversikt over deler av denne 

forskningen. 

Ved AD er det økt oksidativt stress i hjernen (16, 23). Oksidativt stress fører blant annet til 

lipid peroksidation med dannelse av nye lipidderiverte produkter. Flere av disse produktene 

kan fungere som markører for oksidativt stress og er funnet i økte konsentrasjoner i hjernen 

og CSV til personer med AD (24). Mest omtalt av disse markørene er isoprostaner. Flere 

studier har funnet at konsentrasjonen av isoprostaner i CSV er økt ved AD, men dette funnet 

er ikke entydig (16, 23, 24). Forhøyet nivå av 3-nitrotyrosin, som også dannes ved oksidativt 

stress, er blitt påvist i CSV hos pasienter med AD (16). En studie har sett på kombinasjonen 

av Aβ42, T-tau og isoprostaner og funnet at man ved å supplere med isoprostaner kan øke 

den diagnostiske spesifisiteten for AD betydelig samtidig som sensitiviteten bare reduseres i 

liten grad (13). Sensitiviteten og spesifisiteten til markører for oksidativt stress ved AD må 

imidlertid fortsatt betegnes som svært usikker (16, 24). 

 

Ubiquitin er et lite protein som er involvert i nedbrytning av unormale proteiner (14, 25). 

Pasienter med AD har et mye høyere nivå av ubiquitin i cerebrale korteks enn hva som er 

normalt, og det er holdepunkter for at de også har økt konsentrasjon av fritt ubiquitin og av 

ubiquitin-konjugerte proteiner i CSV (14, 25). Flere studier er imidlertid nødvendig før en 

endelig konklusjon kan trekkes om hvorvidt måling av ubiquitin har noen verdi som 

biomarkør for demenssykdommer. 

Nevrofilament (NF) proteiner finnes i nervecellenes aksoner hvor de er viktige for aksonal 

struktur og transport. Enkelte studier har rapportert om lett økte nivåer av en av subenhetene 

til NF protein (NF-L) ved AD og en større økning ved FTD og VaD (14). Andre proteiner 

som er funnet forhøyet i CSV ved AD er GAP 43 (nevromodulin) (14), α1-antitrypsin (26) 

og hjerneskade markøren visinin-liknende protein 1 (27). Etter at stadig nyere teknikker for 

separasjon og identifikasjon av proteiner tas i bruk finner man i ulike forskningsprosjekter 

flere og flere molekyler som kan tenkes å diskriminere mellom pasienter med 

demenssykdommer, da særlig AD, og friske personer. For alle disse nye potensielle 

biomarkørene er det imidlertid en lang vei å gå før de kan etableres som diagnostiske 

verktøy i klinisk praksis. 

 

Biomarkører i plasma 

Selv om bivirkninger og komplikasjoner sjelden sees sekundært til spinalpunksjon, er det en 

invasiv prosedyre som stiller krav til tid, utstyr og kompetanse. Det optimale vil derfor være 

å finne gode biomarkører i kroppsvæsker som er lettere tilgjengelig som blod eller urin. 

Dette har imidlertid vist seg vanskelig av flere grunner. Kan man i blodet gjenfinne 

endringer som primært skjer i et lukket system i hjernen og CSV? Det er imidlertid 

holdepunkter for at blod-hjerne-barrieren er mer permeabel enn man tidligere har trodd 

og/eller at noen av endringene ved demenssykdommer som AD er systematiske metabolske 

endringer som ikke er begrenset til hjernevev (28). Et annet problem er at hjerneproteiner og 

metabolitter som kommer over i plasma blir betydelig fortynnet og finnes i så vidt lave 
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konsentrasjoner at de er vanskelig å identifisere (28, 29). I tillegg vil plasmakonsentrasjonen 

kunne påvirkes av en rekke konfunderende faktorer som kosthold, medisiner og andre 

medisinske tilstander (23, 30).    

Forhøyet Aβ42 i plasma er funnet hos personer med trisomi 21 (hvor de nevropatologiske 

endringene er nesten identiske som ved AD) og ved familiær AD (26, 30). Ved sporadisk 

AD er imidlertid resultatene mer motstridende, da noen studier har funnet økt Aβ42, mens de 

fleste ikke har funnet endret plasmakonsentrasjon (15, 26, 29, 30).  

Som tidligere rapportert er det oksidative stresset økt ved AD. Resultater fra flere 

publikasjoner indikerer at pasienter med AD har økt nivå av oksiderte produkter i plasma og 

urin, mens nivået av antioksidanter er redusert (23, 29, 30). Det varierer hvilke metabolitter 

som er funnet i endrede konsentrasjoner i de ulike studiene. Når det gjelder isoprostaner er 

resultatene motstridende, og det er et problem at isoprostaner produseres av alle celler i 

kroppen slik at endret perifer produksjon av andre årsaker enn demenssykdom kan påvirke 

plasmakonsentrasjonen (24, 29). 

Inflammatoriske markører som C-reaktivt protein, interleukin-6, tumor nekrose faktor α og 

ulike komplementfaktorer er funnet forhøyet i plasma hos personer med AD, men lav 

sensitivitet, spesifisitet og reproduserbarhet begrenser nytteverdien av slike markører (28, 

29, 30, 31). Mye forskning er utført for å undersøke forholdet mellom lipidmetabolismen og 

demens, men få konklusjoner foreligger. Lipoprotein A (LpA) er funnet forhøyet ved 

cerebrovaskulær sykdom og VaD (11). Det er holdepunkter for at høy konsentrasjon av LpA, 

homocystein og total kolesterol i visse aldersgrupper er assosiert med økt risiko for AD (29, 

30). Men det er usikkert hvor sterk denne assosiasjonen er, og de nevnte metabolitter kan 

uansett ikke brukes som diagnostiske markører.  

 

 

Proteomics 

Proteomics er en teknologidreven vitenskap som utforsker proteiner i ulike biologiske 

systemer. Man ser på struktur, interaksjoner, post-translasjonelle modifikasjoner og ikke 

minst proteinendringer som oppstår som et resultat av sykdom eller ytre faktorer (32). Den 

store forskjellen fra tidligere analyseteknikker, er at man ikke leter etter en forhåndsbestemt 

klasse eller type proteiner, men foretar en global analyse av protein- og peptidmønstre. Ved å 

sammenlikne proteinmønstre hos pasienter med og uten en spesifikk sykdom er det mulig å 

oppdage helt nye biomarkører for den aktuelle sykdommen for så å utvikle enklere og mer 

spesifikke assays (4, 16, 28).  

En slik mønsteranalyse av proteiner består i prinsippet av to trinn: 1) separasjon av 

prøvematerialet i mindre proteinfraksjoner og 2) identifikasjon av de separerte proteinene 

(32). Begge trinnene kan utføres ved hjelp av mange ulike teknikker, som stadig utvikles og 

forbedres (4, 28). Etter at proteomics ble introdusert har man i ulike forskningsprosjekter 

funnet flere og flere proteiner, både i blod og i CSV, som kan tenkes å diskriminere mellom 

pasienter med demenssykdommer og friske personer. For alle disse nye potensielle 

biomarkørene er det imidlertid en lang vei å gå før de kan etableres som diagnostiske 

verktøy i klinisk praksis: Resultatene mangler konsistens og metodene er ikke godt nok 

validerte og krever svært spesialisert utstyr som ikke er allment tilgjengelig (16, 26). 
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Diskusjon og konklusjon 

Ulike studier har funnet endrede konsentrasjoner av mange forskjellige biomarkører, både i 

plasma og CSV hos pasienter med AD og andre demenssykdommer. Imidlertid er det bare 

tre av disse biomarkørene målt i CSV som gjennom mange og store studier er vist å 

diskriminere pasienter med AD fra friske kontrollpersoner med tilstrekkelig sensitivitet og 

spesifisitet: Aβ42, T-tau og P-tau. Mer enn 50 studier har undersøkt den diagnostiske verdien 

av disse og konklusjonen synes klar: Pasienter med AD har redusert nivå av Aβ42 og 

forhøyet nivå av T-tau og P-tau sammenliknet med friske personer på samme alder. 

Sensitiviteten og spesifisiteten for hver av disse markørene er over 80 % med hensyn til å 

skille AD pasienter fra normale gamle mennesker. Ved å kombinere Aβ42, T-tau og P-tau 

kan den diagnostiske sikkerheten økes ytterligere.  

 

Det er imidlertid noen forhold som bør tas med i betraktningen når man vurderer verdiene 

for sensitivitet og spesifisitet rapportert i de ulike studiene. For det første har de fleste 

studiene klassifisert pasienter med kliniske kriterier som gullstandard, ikke nevropatologi. 

Man vet at dette kan føre til feilklassifikasjon i opp til 10-20 % av tilfellene(15). Dernest kan 

man ikke se bort fra at enkelte av de som havnet i kontrollgruppen egentlig hadde AD i en 

preklinisk fase. I tillegg må man ta hensyn til at så godt som alle studiene er gjort i en 

forskningssetting på forhåndsselekterte pasienter. På tross av disse mulige feilkildene er det 

likevel rimelig å si at Aβ42, T-tau og P-tau kan brukes til å stille diagnosen AD med stor 

grad av sikkerhet, også i daglig klinisk praksis 

 

I praksis vil utfordringen ofte være å skille AD fra andre demenssykdommer. Til dette 

formål er P-tau best, mens Aβ42 og T-tau ikke er særlig spesifikt for AD. Det er flere 

fellestrekk mellom patologien til de ulike demenssykdommene, og ettersom biomarkørene er 

nært knyttet opp til patologien, kan man ikke forvente at de skal være mer spesifikke enn 

sykdommene er patologisk distinkte (11).  

 

Det fins etter hvert solid bevis for at Aβ42, T-tau og P-tau kan være til hjelp for å identifisere 

pasienter med MCI som utvikler AD, særlig dersom man ser på konsentrasjonen av flere av 

biomarkørene i kombinasjon. Flere studier med lengre oppfølgingstid er imidlertid 

nødvendig før slike målinger kan utnyttes for fullt i det kliniske arbeidet. Dette er viktig ikke 

minst for å finne ut hvilken kombinasjon som har størst diagnostisk verdi og for å etablere 

klare grenseverdier (17). Hverken tau eller Aβ kan per i dag brukes til å forutsi eller følge 

progresjon av AD. 

 

Det er et faktum at selv om gjennomsnittet av AD pasienter har unormale verdier av Aβ42, 

T-tau og P-tau, er det for disse markørene et overlapp mellom pasientgruppen og 

kontrollgruppen slik at noen pasienter med AD vil ha normale biomarkører, mens noen 

friske kontrollpersoner vil ha patologiske verdier. Hvor mange som havner i hver gruppe blir 
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da et spørsmål om hva slags grenseverdier man bruker samt hvor mange av biomarkørene 

som må måles i unormale konsentrasjoner før man klassifiserer det som patologisk. Dette 

forholdet gjelder selvsagt også for andre diagnostiske tester i medisinen, dog i varierende 

grad. Det er ikke et argument mot bruk av disse biomarkørene ved AD-diagnostikk, men mer 

et argument for at man må se konsentrasjonene av Aβ42, T-tau og P-tau i sammenheng med 

hverandre og andre diagnostiske tester for å avgjøre om en pasient har AD. 

 

Det endelige spørsmålet er hvor stor klinisk nytteverdi undersøkelse av Aβ og tau har. Den 

diagnostiske sikkerheten ved klinisk diagnostikk av AD er nå oppe i 80-90 % (15). Med 

utgangspunkt i dette kan man si at undersøkelse av biomarkører i CSV ikke øker presisjonen 

i særlig grad. Den kliniske presisjonen er imidlertid betydelig lavere utenfor spesialiserte 

hukommelsesklinikker og forskningssentra samt i tidlig fase av sykdommen. Dessuten vil 

selv ekspertene på området møte pasienter som volder store diagnostiske utfordringer. Det er 

ved slike ukarakteristiske og tidlige sykdomsbilder at undersøkelse av proteiner i 

spinalvæske kan ha størst betydning, og da som et supplement til vanlig klinisk diagnostikk.  

I Norge inngår målinger av Aβ42, T-tau og P-tau i økende grad som et ledd i 

basisutredningen hos yngre pasienter, det vil si under 65 år, med et sykdomsbilde som er 

forenlig med AD. Terskelen for å spinalpunktere eldre pasienter med kognitiv svikt er 

foreløpig høyere, noe som virker fornuftig med utgangspunkt i kostnad-nytte-vurderinger. 

 

Når det gjelder andre potensielle biomarkører er det fortsatt mye forskningsarbeid som 

gjenstår før noen av de mange kandidatene kan ta steget opp til å bli etablerte diagnostiske 

verktøy. Felles for de fleste av disse biomarkørene er at de er undersøkt i få og ofte små 

studier, at resultatene varierer mye mellom ulike studier og at det er betydelig overlapp i 

verdiene mellom sykdomsgruppen og kontrollgruppen. I plasma er molekyler relatert til 

oksidativt stress, inflammasjon, lipoproteinmetabolisme og APP-metabolisme funnet endret 

ved demenssykdommer, men uten tilstrekkelig diskriminerende styrke. Ved hjelp av 

proteomics har man funnet et stort antall nye potensielle biomarkører, men det store antallet 

publikasjoner gjør samtidig bildet foreløpig ganske uoversiktlig. Kanskje vil det være 

hensiktsmessig om man innen dette fagfeltet stiller noe strengere krav til standardisering og 

duplisering av forsøk før publisering (26)?  

 

Mye har skjedd de siste 20 årene innen demensdiagnostikken. Fortsatt utgjør enklere kliniske 

undersøkelser grunnlaget for å stille en rask og presis diagnose, men stadig bedre 

bildeundersøkelser og nye laboratorieprøver, herunder spinalvæskeundersøkelser, er viktige 

hjelpmidler som trolig bare vil få økt betydning i tiden som kommer.  
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