
 1 

 

Diagnostisk validitet av spinalvæskemarkørene Aβ42, T-tau og P-tau 

for bruk i Alzheimer-diagnostikk i aldersgruppen 75 år og eldre. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

En litteraturstudie av medisinstudent Karl John Løvsletten 

 

Hovedveileder prof. Torgeir Bruun Wyller, Universitet i Oslo 

 Veileder PhD. Leiv Otto Watne, Oslo Universitetssykehus  

 

 

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 

 

2020 

 

 



 2 

Innholdsfortegnelse  
 

Abstract:           3 

Innledning/bakgrunn:         4 

 Demens ved Alzheimers sykdom       4 

 Diagnostikk          5 

 Valg av problemstilling        7 

Metode:           8 

 Søkestrategi          8 

 Inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier      9 

 Gjennomgang av søket        9 

 Tabell over ekskluderte artikler        11 

Resultater:           13 

 Spinalvæskemarkørenes diagnostiske egenskaper      13 

 Diagnostiske forskjeller mellom kjønnene       15 

 Korrelasjon mellom alder og spinalvæskemarkørene     15 

 Tabell over resultater         16 

Diskusjon:           18 

Hvordan presterte CSF-markørene som diagnostiske markører i    18 

AD-diagnostikk i aldersgruppen 75 år og eldre?  

Spinalpunksjon i utredning av Alzheimer sykdom hos pasienter    20 

over 75 år: hensiktsmessig eller ikke? 

 Egen søkeprosess         22 

 Konklusjon          23 

Referanseliste:          24 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Abstract 
Background: Cerebrospinal fluid (CSF) Aβ42, T-tau and P-tau are core biomarkers for use in 

diagnosis of Alzheimer’s disease (AD). However, little is known about the impact of age in the 

diagnostic performance of CSF-biomarkers in detecting AD. If these biomarkers are to be used 

regularly in AD-diagnostics, age is a factor we need to consider. Therefore, a systematic 

literature search for studies reporting age specific values for sensitivity and specificity of the 

core biomarkers in the diagnosis of AD was performed. 

Methods: A systematic search for literature was performed in PubMed 18.01.2019, and resulted 

in 429 articles. With the help of inclusion and exclusion criteria, we ended up with three 

included articles in this systematic review.  

Results: Sensitivity and specificity were described in only one study and areas under the 

Receiver Operating Characteristics (ROC) curves (AUC-values) in two. Diagnostic 

performance in all of the CSF-biomarkers for detecting AD decreased with increasing age of 

the tested subjects. Some differences were found between the sexes and also probably reflecting 

different control groups. 

Conclusion: There are lot of studies on CSF Aβ42, T-tau and P-tau as biomarkers for detecting 

AD. However, almost none of them are describing the impact of age upon the diagnostic 

performance. The amount of studies found in this systematic review is too low to give any 

conclusion of how the CSF-biomarkers do perform diagnostically above the age of 75. The lack 

of relevant studies indicates a need for more research. The COGNORM-study, that is run at 

Department of Geriatric Medicine at Oslo University Hospital, may be utilized to improve our 

knowledge on this topic. 
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Innledning 
Forventet levealder øker globalt, og den eldste andelen av befolkningen blir stadig større. Med 

alderen øker risikoen for helseutfordringer og kronisk sykdom, deriblant demens. Oppdaterte 

estimater viser at 40-50 millioner mennesker verden over oppfyller kriteriene for demens (se 

Tabell 1), og en dobling er forventet innen 2050. Demens gir et betydelig helsetap og tapte 

leveår, og er en stor utfordring for familier, lokalsamfunn og helsevesen. Det er også en stor 

økonomisk utfordring knyttet til demens, med stadig eskalerende utgifter for helsevesenet (1, 

2). 

 

Demens ved Alzheimer sykdom 
Demens er ikke en spesifikk diagnose, men 

et syndrom. En rekke sykdommer kan føre 

til demens. Undersøkelser viser at 

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste 

årsaken, og forårsaker 60-70% av tilfellene. 

Majoriteten debuterer med symptomer etter 

fylte 65 år («late onset»), og insidensen 

øker med alderen. Utenom et fåtall kjente 

genetiske mutasjoner, tenker man det er 

multifaktorielle årsaker til sykdommen, 

hvor alder er den største risikofaktoren (3, 

4). 

 

Nevropatologiske kjennetegn ved AD er senile plakk bestående av betaamyloid(Aβ)-peptider, 

nevrofibrillære floker bestående av fosforylert tau-protein (P-tau), og tap av synapser (3). 

Mengde Aβ42, P-tau og total tau-protein (T-tau) målt i spinalvæske (CSF) korrelerer med disse 

forandringene; negativ korrelasjon for Aβ42, og positiv for P-tau og T-tau (5-7). Hvor uttalte 

de degenerative forandringene må være for å lede til kliniske symptomer, varierer mellom 

individer. Studier har vist at AD-liknende forandringer kan finnes i CSF hos kognitivt friske 

eldre (8, 9), og andelen av de kognitivt friske som har slike forandringer øker med alderen (9). 

Tabell 1: Diagnostiske kriterier for demens i henhold til 
ICD-10. Alle de fire hovedpunktene (I-IV) må være 
oppfylt. Tabell gjengitt med tillatelse fra Wyller, T.B. 
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Diagnostikk 

Histopatologiske undersøkelser av vev fra hjernen er gullstandarden i AD-diagnostikk, men 

gjøres sjelden. I praksis er det en klinisk diagnose. Det mest brukte verktøyet er 

diagnosekriteriene fra 2011 (se Tekstboks 1), utgitt av «National Institute on Aging - 

Alzheimer’s Association» (NIA-AA) (10), som kan regnes som en oppdatering av de originale 

kriteriene utarbeidet av «National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke - Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association» (NINCDS-ADRDA) i 1984 

(11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det pågår en diskusjon i fagmiljøet internasjonalt, om AD skal forbli en klinisk diagnose eller 

ikke. I enkelte miljøer er det fremmet ønske om en mer bioteknisk definisjon av «Alzheimer» 

som sykdomsbegrep. I en artikkel av Clifford og medarbeidere fra 2018 (12) ble anbefalinger 

for en ny AD-definisjon presentert, hvor også begrepet «Alzheimers klinisk syndrom» ble 

introdusert, som skiller seg fra begrepet «Alzheimers sykdom» (se Tekstboks 2). Dersom dette 

blir innført i AD-diagnostikken i fremtiden, vil biomarkører få en mer sentral rolle. 

Probable AD dementia: Core clinical criteria  
 
Probable AD dementia is diagnosed when the patient: 
Meets criteria for dementia, and in addition, has the following characteristics: 
 A. Insidious onset. Symptoms have a gradual onset over months to years, not sudden over hours or days; 
 B. Clear-cut history of worsening of cognition by report or observation; and 
 C. The initial and most prominent cognitive deficits are evident on history 
      and examination in one of the following categories. 

a. Amnestic presentation: It is the most common syndromic presentation of AD dementia. The deficits 
should include impairment in learning and recall of recently learned information. There should also be 
evidence of cognitive dysfunction in at least one other cognitive domain, as defined earlier in the text. 

  b. Nonamnestic presentations: 
• Language presentation: The most prominent deficits are in word-finding, but deficits in other 
cognitive domains should be present. 
• Visuospatial presentation: The most prominent deficits are in spatial cognition, including object 
agnosia, impaired face recognition, simultanagnosia, and alexia. Deficits in other cognitive 
domains should be present. 
• Executive dysfunction: The most prominent deficits are impaired reasoning, judgment, and 
problem solving. Deficits in other cognitive domains should be present. 

D. The diagnosis of probable AD dementia should not be applied when there is evidence of (a) substantial 
concomitant cerebrovascular disease, defined by a history of a stroke temporally related to the onset or 
worsening of cognitive impairment; or the presence of multiple or extensive infarcts or severe white matter 
hyperintensity burden; or (b) core features of Dementia with Lewy bodies other than dementia itself; or (c) 
prominent features of behavioral variant frontotemporal dementia; or (d) prominent features of semantic 
variant primary progressive aphasia or nonfluent/ agrammatic variant primary progressive aphasia; or (e) 
evidence for another concurrent, active neurological disease, or a non-neurological medical comorbidity or 
use of medication that could have a substantial effect on cognition. 

Tekstboks 1: Diagnosekriterier for «probable AD» hentet fra NIA-AA, gjengitt på originalspråket (10).  



 6 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning på aktuelle biomarkører for bruk i AD-diagnostikk har vokst frem som et stort 

forskningsfelt de siste tiårene. En rapport fra 1998 beskriver en hypotetisk ideell biomarkør for 

AD: Biomarkøren burde detektere karakteristiske nevropatologiske forandringer for AD, være 

validert gjennom histopatologiske undersøkelser, kunne detektere AD presist – helst i et tidlig 

stadium, være pålitelig, non-invasiv, enkel å utføre, samt billig (13). 

 

Aβ42, T-tau og P-tau i CSF er blant flere biomarkører det er forsket mye på. AD kjennetegnes 

av lave nivåer av Aβ42, forhøyede T-tau- og P-tau-verdier i CSF (3). Disse spinalvæske-

markørene (CSF-markørene) har vist gode resultater i å skille AD-pasienter fra friske kontroller 

(14). Spinalpunksjon er en invasiv prosedyre, men alvorlige komplikasjoner forekommer svært 

sjeldent. Hodepine som er den vanligste komplikasjonen, er ufarlig, og går over av seg selv (15, 

16). For trent personell er spinalpunksjon en enkel prosedyre å utføre, og kostnadene for 

inngrep og analyse er lave.  

 

Foreløpig er spinalpunksjon med analyse av CSF-markørene ikke anbefalt for rutinemessig 

bruk i AD-diagnostikk, men kan benyttes som supplement i klinikker der analysemetoder er 

tilgjengelige, samt i forskningssammenheng (10, 17). En utfordring med CSF-markørene er 

mangelen på standardisering av laboratorie-prosedyrer. Det er beskrevet store variasjoner i 

resultater mellom ulike laboratorier og analysemetoder (18, 19). I tillegg kommer alder inn som 

en konfunderende faktor. Assosiasjon mellom alder og AD-patologi er beskrevet, og hensyn til 

alder er nødvendig hvis nye retningslinjer for bruk av biomarkører skal utarbeides (20). 

Hvordan påvirker alder CSF-markørenes diagnostiske egenskaper?  

 

 

 

 

 

Alzheimer disease (AD)—refers to Aβ plaques and pathologic tau deposits, defined in vivo by abnormal 
biomarkers of Aβ and pathologic tau (both are required). 
Alzheimer’s clinical syndrome—recommended terminology for clinically ascertained multi- (or single-) domain 
amnestic syndrome or a classic syndromal variant (i.e., what has historically been labeled “possible or probable 
AD”). It applies to both mildly impaired and demented individuals. The term “Alzheimer’s disease” is reserved for 
situations where neuropathologic or biomarker evidence of the disease (i.e., Ab plaques and pathologic tau 
deposits) is present. 

Tekstboks 2: Anbefalinger for ny definisjon av AD, gjengitt på originalspråket (12).  
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Valg av problemstilling  
«Diagnostisk sensitivitet og spesifisitet av spinalvæskemarkørene Aβ42, T-tau og P-tau 

som diagnostiske markører for Alzheimers sykdom hos personer 75 år og eldre».  

I min stilling som forskningsassistent ved Oslo Universitetssykehus deltok jeg som 

datainnsamler i COGNORM-studien. Jeg ønsket å skrive prosjektoppgave om noe innenfor 

kognitiv funksjon/demens. Lederen av prosjektet ble spurt om å være veileder, og jeg fikk 

foreslått denne overnevnte problemstillingen.   

I 2012/2013 ble COGNORM-studien påbegynt. En del av hensikten med prosjektet var å 

kartlegge normalverdiene for CSF Aβ42, P-tau og T-tau, hos de eldste. Spinalpunksjon i 

demensutredning blir vanligere, og aldersspesifikke referanseverdier kreves. Siden AD-

forandringer i spinalvæske forekommer hos kognitivt friske eldre, og særlig «de eldste gamle», 

vil vi teoretisk forvente en lavere spesifisitet hos denne gruppen. COGNORM-materialet har 

nå blitt fulgt i rundt sju år, og COGNORM-databasen kan være egnet til å studere diagnostisk 

validitet av CSF-prøver hos eldre. Mer utfyllende informasjon om studiepopulasjonen til 

COGNORM fremkommer i beskrivelsen av deltakerne i studien til Idland og medarbeidere, in-

press, fra 2020 (21).  

Men er det behov for mer kunnskap om dette? I 2011 gjennomførte forskningsgruppen et ikke-

systematisk litteratursøk. Den gangen var diagnostisk validitet av spinalvæskemarkørene Aβ42, 

P-tau og T-tau studert i en del publikasjoner som typisk omfattet pasienter under 65-70 år, men 

det var få publikasjoner som hadde eldre deltakere. Problemstillingen for min prosjektoppgave 

ble det derfor å gjennomføre et oppdatert systematisk søk etter studier publisert etter 2011 av 

CSF-markørenes diagnostiske egenskaper hos de eldste.  
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Metode 
 

Søkestrategi  
For å identifisere relevante publiserte artikler, ble et systematisk litteratursøk gjort i samarbeid 

med det medisinske bibliotek ved UiO. Litteratursøket ble gjort i PubMed 18.01.2019, med en 

blanding av kontrollerte emneord (MeSH) og fritekstord for Alzheimer, spinalvæske, 

tauprotein, fosforylert tau, betaamyloid, sensitivitet og spesifisitet, og eldre. For å minimere 

risikoen for systematiske skjevheter, ble det ikke gjort noen avgrensinger på årstall, språk eller 

publikasjonstype. Søket ga 429 treff. Den komplette søkestrategien kan ses i Tekstboks 3 

nedenfor. En manuell gjennomgang av referanselistene til de inkluderte artiklene ble utført til 

slutt, uten at det ble funnet flere relevante publikasjoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(((((older[Title] OR elder[Title] OR elderly[Title] OR geriatric*[Title] OR aged[Title] OR 

ageing[Title] OR aging[Title] OR senior[Title] OR seniors[Title] OR gerontol*[Title] OR "later 

life"[Title] OR centenarian*[Title] OR nonagenarian*[Title] OR octogenarian*[Title] OR 

"Health Services for the Aged"[Majr] OR "Geriatric Assessment"[Majr] OR Geriatrics[Majr] 

OR Aging[Mesh] OR Frail Elderly[Mesh] OR "aged"[MeSH Terms] OR "aged, 80 and 

over"[MeSH Terms])) AND (alzheimer*[tiab] OR "Alzheimer Disease"[Mesh])) AND 

("amyloid beta-protein (1-42)"[Supplementary Concept] OR "Amyloid beta-Peptides"[Mesh] 

OR Abeta42[All Fields] OR "beta-amyloid 42"[All Fields] OR "total tau"[All Fields] OR t-

tau[All Fields] OR p-tau[All Fields] OR "phosphorylated tau"[All Fields] OR "Tau 

phosphorylation"[All Fields])) AND ("Biomarkers/cerebrospinal fluid"[Mesh] OR 

"cerebrospinal fluid"[All Fields] OR CSF[All Fields])) AND ("sensitivity and specificity"[All 

Fields] OR sensitivity AND specificity[tiab] OR "Sensitivity and Specificity"[Mesh]) 

Tekstboks 3: Søkestrategi for søk i PubMed 18.01.19. 
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Inklusjonskriterier 
1. Originalartikler publisert i perioden 2012 til søkets dato (18.01.2019). 

2. Studiedesign: tverrsnittstudie. 

3. AD-diagnosen er satt med grunnlag i kriterieriene for «probable AD» i 

diagnoseveilederne NIA-AA (10) eller NINCDS-ADRDA (11), og/eller oppfyller 

kriteriene i ICD10 eller DSM IV. 

4. Artiklene presenterer diagnostiske egenskaper for minst en av CSF-markørene Aβ42, 

T-tau eller P-tau, til bruk i AD-diagnostikk. Med diagnostiske egenskaper menes 

biomarkørenes sensitivitet og spesifisitet for påvisning av AD ved et gitt testtidspunkt 

(tverrsnittsperspektiv).  

5. Det oppgis aldersspesifikke diagnostiske verdier for nevnte CSF-markører. 

 

Eksklusjonskriterier 
1. Det blir ikke presentert egne data (systematiske oversikter, oversiktsartikler, 

lederartikler osv.). 

2. Problemstillingen belyses ikke. 

3. Omhandler kun prediksjon (kohortstudier): verdiene for sensitivitet og spesifisitet 

forteller hvor god CSF-markørene fungerer som diagnostisk test til å predikere 

utvikling fra MCI til AD/annen demens over en gitt tidsperiode, og hvem som forblir 

stabile.   

4. Andre språk enn engelsk, norsk, svensk eller dansk. 

 

Gjennomgang av søket 
Se oppsummering av søkets gjennomgang i Figur 1.  

I samarbeid med veileder ble rammene for oppgaven utarbeidet. Veileder hadde laget en 

oversikt i 2011, og vi ble enige om at nyere artikler ville være av størst interesse for min 

oppgave, dvs. artikler publisert fra og med 2012.  

Publikasjoner før 2012 ble derfor ekskludert. 221 artikler ble fjernet som følge av avgrensingen 

i utgivelsesår, mens de resterende 208 ble vurdert videre ut fra tittel og abstract. Artiklene ble 

kategorisert i tre undergrupper; «åpenbart ikke relevante», «omhandler prediksjon» og 

«aktuelle». I den første gruppen havnet 141, som alle ble ekskludert uten ytterligere lesning. 23 

artikler tok for seg prediksjon, og ble fjernet. Av de 44 som sto igjen som aktuelle, ble fire 

ekskludert grunnet språk, og tre presenterte ikke egne data; et Cochrane systematic review og 
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to lederartikler. To artikler viste seg å være basert på samme pasientkohort, ulik vinkling, men 

hvor de samme relevante dataene ble gjengitt (22, 23). Den nyeste artikkelen ble fjernet.  

De gjenværende 36 artiklene ble lest grundig (se Tabell 2). Majoriteten presenterte sensitivitet 

og spesifisitet for de utvalgte CSF-markørene, hvor deres kvalitet og nytte i diagnostikk var 

hovedmålet med studien, eller hvor disse verdiene dukket opp som ledd i studier med andre 

formål. Sensitivitet og spesifisitet ble presentert på ulike måter – individuelt for hver av CSF-

markørene, samlet som gruppe, eller som ratio seg imellom. Andre artikler hadde ikke definerte 

grenseverdier/«cut-off», og presenterte verdier for arealet under Receiver Operating 

Characteristics (ROC)-kurver («area under the curve», AUC) i stedet for sensitivitet og 

spesifisitet.  

Av de 36 studiene som ble nærmere gransket, var 

det bare tre som delte studiepopulasjonen inn i 

undergrupper etter alder, og ga aldersspesifikke 

verdier, nemlig studiene til Mattsson (24), 

Dumurgier (25) og Knapskog (26). De to 

sistnevnte rapporterte ROC-kurver med AUC-

verdier, og ikke tall på sensitivitet og spesifisitet. 

Disse var likevel relevant å inkludere i oppgaven, 

siden en ROC-kurve viser sammenhengen mellom 

sensitivitet og spesifisitet ved ulike grenseverdier. 

AUC-verdien defineres av ROC-kurven, og sier 

noe om kvaliteten til den diagnostiske testen - hvor 

god den er til å skille syk fra frisk. AUC verdiene 

går fra 0 til 1, hvor en verdi på 0,5 indikerer 

tilfeldig utfall av testen, mens en verdi på 1 

indikerer en perfekt test med 100% treffsikkerhet.  

 

Tre artikler ble derfor inkludert i oppgaven; artiklene til Mattsson (24), Dumurgier (25) og 

Knapskog (26).  

 

 

 

 

Figur 1: Flytskjema 



 11 

Referanse Årsak til eksklusjon (andre kommentarer i parentes) 

Abu Rumeileh, 2017.  

(27) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene.  

Alcolea, 2014.  

(28) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Alvarez, 2018. 

(29) 

CSF-markørenes sens. og spes. ble gitt for deres evne til å påvise 

positiv Amyloid-PET status. Ingen aldersspesifikke funn. 

Baldeiras, 2015.  

(30) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Ben Bouallegue, 2017. 

(31) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Bibl, 2012.  

(32) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Bombois, 2013.  

(33) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Coart, 2015.  

(34) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

De Riva, 2014. 

(35) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Duits, 2014. 

(36) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Dumurgier, 2013. 

(37) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Ewers, 2015. 

(38) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Gabelle, 2013. 

(39) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Haris, 2015. 

(40) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

(Korrelasjonsanalyse mellom CSF-markørene og alder omtales) 

Irwin, 2012. 

(41) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Lewczuk, 2015. 

(42) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Mild cognitive impairment (MCI)-pasienter i AD-gruppen. 

Tabell 2: Oversikt over ekskluderte artikler, 33 stk.  
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Li, 2015. 

(43) 

CSF-markørenes sens. og spes. ble gitt for deres evne til å påvise 

positiv Amyloid-PET status. Ingen aldersspesifikke funn. 

Llano, 2017. 

(44) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

Molinuevo, 2013. 

(45) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

(Korrelasjonsanalyse mellom CSF-markørene og alder omtales) 

Monge-Argiles, 2014. 

(46) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Oliveira, 2018. 

(47) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Pan, 2015. 

(48) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Perani, 2016. 

(49) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Seeburger, 2015. 

(50) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Shea, 2013. 

(22) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Spiegel, 2016. 

(51) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Struyfs, 2014. 

(52) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Struyfs, 2015. 

(53) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Toledo, 2012. 

(54) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Toledo, 2013. 

(55) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Wang, 2016. 

(56) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Westman, 2012. 

(57) 

Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 

 

Yang, 2012. (58) Ingen aldersspesifikke diagnostiske verdier for CSF-markørene. 
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Resultater 
Resultatene fra de tre identifiserte artiklene oppsummeres i Tabell 3.  

Mattsson (24), Dumurgier (25) og Knapskog (26) ønsket alle, på ulike måter, å belyse en 

sammenheng mellom alder og nivåer av CSF-markørene, og følgene dette kunne ha for 

egenskapene i AD-diagnostikk.  

I resultatene ble diagnostiske verdier presentert for definerte aldersgrupper. Det var forskjeller 

i hvordan forfatterne valgte å dele inn studiepopulasjonen, og alderen på den eldste gruppen 

varierte mellom studiene: ≥65 år i studien til Knapskog (26), ≥75 år i studien til Mattsson (24), 

og ≥77 år i studien til Dumurgier (25).  

Kontrollgruppen til Mattsson (24) besto av frivillige eldre som etter testing ble beskrevet som 

kognitivt friske. Testen som ble benyttet var Mini Mental Status (MMSE), deltakerne ble også 

vurdert av en spesialist innen nevrologi eller psykiatri. Kontrollgruppene til Dumurgier (25) og 

Knapskog (26) besto av pasienter i utredning, med andre kognitive symptomer/sykdommer 

(«non-AD» pasienter). Disse gjennomgikk et standardisert kognitivt testbatteri ved den aktuelle 

hukommelsesklinikken. Nærmere beskrivelse av kontrollgruppene, samt antallet AD-pasienter 

og kontroller, kommer frem i Tabell 3.  

 

Spinalvæskemarkørenes diagnostiske egenskaper 

I studien til Mattsson (24) ble deltakerne delt inn i tre aldersgrupper: ≤64 år, 65-74 år, og ≥75 

år. Den diagnostiske treffsikkerheten (AUC) falt med økende alder for alle CSF-markørene. 

Spesifisitet ble gitt ut fra ROC-kurver for hver av aldersgruppene, med cut-off satt til 85% 

sensitivitet for AD. For CSF-markørene falt spesifisiteten med stigende alder, både for hver  

enkelt markør, og som samlet gruppe (se figur 2). Et unntak var T-tau, hvor spesifisiteten (53%)  

var lavest for gruppen 65-74 år. De 

beste verdiene for spesifisitet i denne 

kohorten, fikk man ved å bruke CSF-

markørene i kombinasjon, noe som ga 

en spesifisitet på 95% i aldersgruppen 

≤64, 83% i gruppen 65-74, og 80% i 

gruppen ≥75 år. Den CSF-markøren 

som holdt seg best alene var Aβ42, som 

falt fra 82% spesifisitet for gruppen 

Figur 2: Skjematisk fremstilling av dataene til Mattsson. Spesifisitet i %. 
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≤64 år til 73% for ≥75 år. Den som klarte seg dårligst alene var P-tau, med et fall fra 67% til 

37%. T-tau falt fra 74% til 61% (24). 

 

Det ble også presentert likelihood-ratioer, LR+ (sensitivitet / 1 – spesifisitet) og LR- (spesifisitet 

/ 1 – sensitivitet), i studien til Mattsson. LR+ for CSF-markørene i kombinasjon var bedre enn 

LR+ for CSF-markørene individuelt, spesielt for aldersgruppen ≤64 år, med LR+ på 18 for 

kombinasjon sammenliknet med den beste individuelle, Aβ42, med LR+ på 4,9. LR+ for CSF-

markørene i kombinasjon falt til 4,3 for aldersgruppen ≥75 år, og til LR+ 3,2 for Aβ42. LR- 

økte med alderen for T-tau og P-tau, men forble tilnærmet stabil for Aβ42 og CSF-markørene 

i kombinasjon. For aldersgruppen ≥75 år var LR- 0,19 for Aβ42, 0,24 for T-tau, 0,40 for P-tau 

og 0,16 for CSF-markørene i kombinasjon (24). 

 

I motsetning til Mattsson’s (24) kognitivt friske kontrollgruppe, var kontrollene til Dumurgier 

(25) definert som «non-AD» pasienter. AUC-verdiene viste evnen CSF-markørene hadde til å 

skille AD-pasienter fra non-AD pasienter. 

Dumurgier (25) delte sin studiepopulasjon inn i kvartiler etter alder: ≤62,6 år (1. kvartil), 62,7-

70,6 år (2. kvartil), 70,7-77,6 år (3. kvartil), og ≥77,7 år (4. kvartil). AUC falt med alderen for 

alle CSF-markørene. Aβ42 falt mest; fra 0,82 for 1. kvartil til 0,67 for 4. kvartil. P-tau lot seg 

minst affisere av økende alder; fra 0,89 for 1. kvartil til 0,85 for 4. kvartil. T-tau falt fra 0,89 til 

0,81. Det ble ikke presentert AUC-verdier for CSF-markørene i kombinasjon (25). 

 

Knapskog (26) delte sine AD-pasienter inn i «early onset Alzheimer disease» (EOAD) og «late 

onset Alzheimer disease» (LOAD), definert av sykdommens debut – før eller etter fylte 65 år. 

Kontrollgruppen hadde kognitive symptomer vurdert som ikke forårsaket av AD.  

AUC falt med økende alder for alle tre CSF-markørene. Det ble presentert sensitivitet, 

spesifisitet, AUC, LR+ og LR- for alle CSF-biomarkørene, men disse verdiene ble gitt for hele 

studiepopulasjonen samlet (EOAD + LOAD). Aldersspesifikke verdier i denne studien ble kun 

gitt for Aβ42, for kjønnene adskilt. Disse verdiene blir presentert nedenfor, i avsnittet 

«Diagnostiske forskjeller mellom kjønnene» (26). 
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Diagnostiske forskjeller mellom kjønnene 
Dumurgier (25) studerte kjønnsforskjeller i diagnostisk validitet. Korrelasjon mellom alder og 

CSF-markørene var mer uttalt hos kvinner som deltok i studien enn for menn. AUC-verdiene 

for Aβ42 hos kvinnene ble i større grad affisert av alder, og falt fra 0,87 for 1. kvartil til 0,62 

for 4. kvartil. Sammenliknet falt AUC for mennene fra 0,75 til 0,68. Det ble også poengtert at 

AD-relaterte forandringer i CSF var mer uttalt hos de yngste AD-pasientene, og spesielt 

fremtredende hos kvinnene (25). 

 

I likhet med studien til Dumurgier (25), ble det også i studien til Knapskog (26) registrert en 

forskjell mellom kjønnene. AUC-verdien for Aβ42 var betydelig høyere for kvinner med 

EOAD (0,89) sammenliknet med LOAD (0,69). Til forskjell hadde menn med EOAD en AUC 

på 0,67, mens LOAD lå på 0,75. Det ble rapportert om signifikant høyere nivåer av Aβ42 

(mindre AD-patologi) hos menn med EOAD sammenliknet med kvinner med EOAD (26). 

 

Korrelasjon mellom alder og spinalvæskemarkørene 
Mattsson (24) beskrev en invers korrelasjonen mellom alder og CSF-markørene for AD-

pasienter og kontrollene. Eldre kontroller hadde mer «AD-liknende» distribusjon i CSF enn 

yngre kontroller. Eldre AD-pasienter hadde på sin side, mer «kontroll-liknende» Aβ42 og P-

tau i CSF, enn yngre AD-pasienter. Det ble understreket at de største variasjonene i CSF skyldes 

ulik diagnose, og ikke alder (24). 

 

I studien til Dumurgier (25) ble det også påpekt at korrelasjon mellom alder og nivå av CSF-

markører var motsatte for AD-pasienter og non-AD pasienter. For AD-pasientene var økende 

alder assosiert med høyere Aβ42, lavere T-tau og P-tau. For kontrollgruppen var økende alder 

assosiert med lavere Aβ42, og høyere T-tau og P-tau. Korrelasjonen til Aβ42 var den eneste 

statistisk signifikante for kontrollgruppen (25). 
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Referanse n  Aldersgruppe(r) Studiedesign AD-kriterier Kontrollgruppe Sens. og spes. for diagnosen AD i % (Cut-off) 

/ AUC-verdier 

 

Mattson, 2012. 

(24) 

ADtot: 529 

Ktot: 304 

 

(AD≤64: 143 

K≤64: 126 

AD65-74: 190 

K65-74: 119 

AD≥75: 196 

K≥75: 59) 

Tre aldersgrupper: 

≤64 år,  

65-74 år 

og ≥75 år. 

 

 

Tverrsnitt + 

oppfølging.  

Oppfylte kriteriene for 

AD i NINCDS-ADRDA. 

Oppfylte kriteriene for 

demens i DSM-IV. 

 

«Friske»; ingen kognitive symptomer, 

MMSE > 25, ingen aktiv nevrologisk eller 

psykiatrisk sykdom. Vurdert av spesialister 

innen nevrologi eller psykiatri.    

Sensitivitet 85 % for alle CSF-markørene.  

Spesifisitet ved 85 % sensitivitet: 

Aldersgruppen ≤64 år: 

Aβ42: 82 (≤503 ng/L),  

T-tau: 74 (≥308 ng/L) 

P-tau: 67 (>54 ng/L) 

Aldersgruppen 65-74 år: 

Aβ42: 82 (<483 ng/L) 

T-tau: 53 (>304 ng/L) 

P-tau: 46 (>51 ng/L) 

Aldersgruppen ≥75 år:  

 Aβ42: 73( <490 ng/L) 

T-tau: 61 (>347 ng/L) 

P-tau: 37 >(50 ng(L). 

Dumurgier, 2013. 

(25) 

ADtot: 528 

Ktot: 438 

 

(Ca. 240 i hver 

aldersgruppe) 

Fire aldersgrupper: 

≤62.6 (1. kvartil), 

62,7-70.6 (2. kvartil), 

70.7-77.6 (3. kvartil) 

og ≥77.7 (4. kvartil). 

 

 

 

Tverrsnitt. Oppfylte kriteriene for 

AD i NINCDS-ADRDA. 

Diagnostisert med andre kognitive 

sykdommer (FTD, LBD, PD, CJD, NPH, 

vasD ++). Utredet med et 

nevrolpsykologisk testbatteri, blodprøver, 

og bildediagnostikk.  

 

MCI-pasienter, og pasienter med ukjent 

diagnose ble ekskludert. 

AUC-verdier for kjønnene samlet: 

1. kvartil: Aβ42: 0,82, T-tau: 0,89, P-tau: 0,89. 

2. kvartil: Aβ42: 0,78, T-tau: 0,84, P-tau: 0,85. 

3. kvartil: Aβ42: 0,71, T-tau: 0,81, P-tau: 0,84. 

4. kvartil: Aβ42: 0,67, T-tau: 0,81, P-tau: 0,85. 

AUC-verdier for kvinnene: 

1. kvartil: Aβ42: 0,87, T-tau: 0,88, P-tau: 0,88. 

2. kvartil: Aβ42: 0,78, T-tau: 0,87, P-tau: 0,89. 

3. kvartil: Aβ42: 0,75, T-tau: 0,89, P-tau: 0,91. 

4. kvartil: Aβ42: 0,62, T-tau: 0,77, P-tau: 0,82. 

AUC-verdier for mennene: 

Tabell 3: Oppsummering av resultater.  
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1. kvartil: Aβ42: 0,75, T-tau: 0,90, P-tau: 0,90. 

2. kvartil: Aβ42: 0,75, T-tau: 0,79, P-tau: 0,77. 

3. kvartil: Aβ42: 0,73, T-tau: 0,76, P-tau: 0,79. 

4. kvartil: Aβ42: 0,68, T-tau: 0,82, P-tau: 0,87. 

Knapskog, 2016. 

(26) 

AD: 138 

K: 67 

To aldersgrupper: 

<65 år (EOAD) 

og >65 år (LOAD) 

Tverrsnitt. ICD-10 for forskning. MCI, SCI og annen demens (FTD, PD, 

LBD, uspesifisert), utredet i en 

hukommelsesklinikk med et standardisert 

kognitivt testbatteri. 

AUC-verdier for kvinnene: 

EOAD: Aβ42: 0,89 

LOAD:  Aβ42: 0,69 

AUC-verdier for mennene: 

EOAD:  Aβ42: 0,75 

LOAD: Aβ42: 0,67 

AD, Alzheimers sykdom ; CJD, Creutzfeldt-Jacob sykdom ; DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of. Mental disorders, 4th edition ; EOAD, Early onset AD ; FTD, Frontotemporal demens ; MCI, Mild Cognitive 
Impairment ; ICD-10, International classification of diseases and related health problems, 10th edition ; K, Kontroller ; LBD, Lewy-body demens ; LOAD, Late onset AD ; 
MMSE, Mini Mental Status ; NINCDS-ADRDA, National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association ; NPH, Normaltrykkshydrocephalus ; PD, 
Parkinson demens ; SCI,  Subjective Cognitive impairment ; vasD, Vaskulær demens. 
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Diskusjon 
I denne oppgaven ble det gjennomført et systematisk litteratursøk for å finne relevant litteratur 

publisert i perioden 2012-2019 som beskriver diagnostisk sensitivitet og spesifisitet av 

spinalvæskemarkører for aldersgruppen 75 år og eldre. Kjønnsforskjeller, samt alderens 

innvirkning på utviklingen av diagnostiske egenskaper ved ulike spinalvæskemarkører ble også 

belyst.  

Av 429 artikler fra det opprinnelige litteratursøket, møtte kun tre artikler de forhåndsdefinerte 

inklusjonskriteriene for denne oppgaven. En del av hensikten med litteratursøket, var å 

kartlegge om det kunne være mangelfull kunnskap rundt temaet problemstillingen beskriver, 

og dermed bekrefte et behov for mer forskning. Dette behovet er nå bekreftet, og COGNORM-

studien sitter på en database som potensielt kan inneholde informasjon som kan være til nytte i 

utvidet kartlegging av diagnostisk validitet av CSF-markørene hos eldre.  

Selv om det i dag finnes lite forskning på området, og funnene i denne oppgaven er begrenset 

grunnet få artikler, kan oppsummeringen likevel gi en pekepinn på hvordan disse CSF-

markørene fungerer som diagnostisk verktøy hos de eldste. Det er derfor flere momenter som 

er interessant å diskutere.   

 

Hvordan presterte CSF-markørene som diagnostiske markører i AD-diagnostikk 

i aldersgruppen 75 år og eldre? 
«The Ronald and Nancy Reagen Research Institute of the Alzheimers Association - The 

National Institute on Aging Working Group» (13) presenterte i 1998 krav til diagnostisk 

sensitivitet og spesifisitet for en AD-biomarkør: en AD-biomarkør burde ha en sensitivitet og 

spesifisitet høyere enn 80 % (13). Det kom ikke frem noen krav for verdier på AUC i denne 

rapporten, men om AUC-verdiene tolkes som tidligere observert i litteraturen, er veiledningen 

følgende: AUC på 0,9-1 betraktes som meget bra, AUC på 0,8-0,9 som bra, AUC 0,7-0,8 som 

ok, AUC 0,6-0,7 som dårlig, og AUC 0,5-0,6 som ubrukelig (59).  

Hvis vi skal vurdere resultatene i denne oppgaven ut fra dette, er det kun i kombinasjon at CSF-

markørene er akseptable som AD-biomarkører, om AD-pasienter over 75 år settes opp mot 

friske eldre over 75 år. Hvis AUC-verdier i kategoriene «meget bra» og «bra» regnes som 

tilfredsstillende, er T-tau og P-tau akseptable AD-biomarkører i aldersgruppen over 75 år for å 

skille AD-pasienter fra non-AD pasienter. P-tau fremstår best til å skille AD-pasienter fra non-

AD pasienter, noe som også er beskrevet i andre studier (39, 60).  
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Et interessant funn var diskrepansen i CSF-markørenes diagnostiske egenskaper, avhengig av 

type kontrollgruppe. I studien til Mattsson (24), der kontrollgruppen var kognitivt friske, var 

Aβ42 den individuelle CSF-markøren som best skilte syk fra frisk i aldersgruppen over 75 år. 

Aβ42 hadde høyest spesifisitet, og ledet til færre falsk positive svar. I studien til Dumurgier 

(25), der kontrollgruppen var non-AD, ble det motsatte beskrevet; P-tau var den CSF-markøren 

som best skilte mellom syk og frisk i aldersgruppen over 75 år, og Aβ42 dårligst. 

Alle studiene viste at CSF-markørene presterte dårligere i AD-diagnostikk jo eldre 

testpopulasjonen var (24-26), noe som var forventet. Et mindre ventet funn, var forskjellene 

mellom studiene til Mattsson (24) og Dumurgier (25) i utviklingen av CSF-markørenes 

diagnostiske evner ved økende alder. Igjen ble forskjeller mellom ulik kontrollgruppe observert. 

Aβ42 holdt seg mest stabil ved økende alder i studien til Mattsson (24), P-tau minst. P-tau holdt 

seg best i studien til Dumurgier (25), Aβ42 dårligst. Disse forskjellene er interessante, men 

studie- og pasientmaterialet er for lite til å konkludere. Det kreves derfor mer forskning på dette 

området. 

 

Det største fallet i diagnostisk evne som ble observert i denne oppgaven fra den yngste til den 

eldste aldersgruppen, var en reduksjon i spesifisitet på neste 50 % for P-tau i studien til Mattsson 

(24). Noe av dette skyldes aldringsprosesser, men et så betydelig fall må vurderes kritisk. En 

mulig alternativ forklaring kan være i overkant liberale krav stilt til gruppen som ble 

kategorisert som «friske eldre». En kritikk til studien til Mattsson (24), er at MMSE var den 

eneste kognitive testen som ble utført i kartleggingen av denne gruppen. AD i en tidlig fase lar 

seg ikke fange opp på en pålitelig måte av MMSE, og individer med begynnende AD kan ha 

«forurenset» den friske kontrollgruppen.  

 

Et annet interessant diagnostisk funn, var kjønnsforskjellene som ble observert i studiene til 

Dumurgier (25) og Knapskog (26). Begge beskrev at AUC-verdiene for Aβ42 var høyere for 

kvinner med EOAD sammenliknet med menn. Yngre kvinner framsto i begge studiene med 

høyere grad av Aβ42-patologi i CSF sammenliknet med menn. Om dette skyldtes forhold ved 

de ulike kjønnene er usikkert. For å bekrefte eller avkrefte denne sammenhengen, burde flere 

studier forsøke å kartlegge dette. Hva en eventuell forskjell mellom kjønnene kan skyldes, er 

for tidlig å svare på.  
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Spinalpunksjon i utredning av Alzheimer sykdom hos pasienter over 75 år: 

hensiktsmessig eller ikke?  
En ren klinisk AD-diagnose har sine utfordringer, og kan føre til feildiagnostisering. I en studie 

hvor klinisk diagnose ble sammenliknet med gullstandarden (histopatologisk diagnose), ble det 

funnet en sensitivitet mellom 70,9 % og 87,3 %, og en spesifisitet mellom 44,3 % og 70,8 %, 

avhengig av hvor strenge diagnostiske kriterier som ble benyttet (61). Det er derfor behov for 

å utvikle nye og bedre metoder for diagnostiseringen av AD, inklusive bruk av (nye) 

biomarkører. På samme måte er en ren biomarkør-basert AD-diagnose også utfordrende. Det 

fremstår mest hensiktsmessig å benytte seg både av kliniske diagnosekriterier og supplerende 

biomarkøranalyser. Selv om de diagnostiske egenskapene faller med økende alder for CSF-

markørene, tilfredsstiller enkelte kombinasjoner kravene for bruk i AD-diagnostikk. Aβ42, T-

tau og P-tau kan være til hjelp også i diagnostikk hos dem over 75 år, noe LR fra studien til 

Mattsson (24) kan brukes til å belyse.  
I en klinisk setting er det nyttig å vite LR for en diagnostisk test, fordi man ved hjelp av denne 

kan beregne posttest-sannsynlighet (sannsynligheten for at pasienten har den aktuelle tilstanden 

etter testresultatet foreligger), et tall som enten vil være høyere eller lavere enn pretest-

sannsynligheten (sannsynligheten for at pasienten har den aktuelle tilstanden før testresultatet 

foreligger) (62). LR-verdiene beregnes ut fra testens sensitivitet og spesifisitet, og ved bruk 

inkluderes også faktorer ved den enkelte pasient. Individuelle aspekter ved pasientene kommer 

frem i pretest-sannsynlighet.  

Pasienter som utredes for demens er en selektert gruppe, hvor pretest-sannsynlighet er høyere 

enn i den generelle befolkningen. Pasientens alder vil påvirke, med høyere pretest-

sannsynlighet for de eldste sammenliknet med de yngste, grunnet prevalensøkning av AD ved 

økende alder. Om det også utføres en god anamnese og klinisk undersøkelse, kan pretest-

sannsynlighet økes ytterligere (63).  
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I et hypotetisk eksempel hvor en pasient over 75 år vurderes etter 

retningslinjene for AD i NIA-AA (10), og oppfyller kriteriene for 

«probable AD», kan vi pessimistisk sette sannsynligheten for at 

pasienten har AD til 50 %. Dette vil være pretest-sannsynlighet. 

For å komme nærmere en sikker diagnose, velges det å utføre en 

spinalpunksjon med analyse av CSF-markørene. Ved å applisere 

LR+ på 4,3 og LR- på 0,16 hentet fra Mattssons studie (24), vil vi 

ende opp med en posttest-sannsynlighet på henholdsvis 80-85 % 

og 15-20 % (se figur 3). Om vi setter pretest-sannsynlighet til 10 

% i et annet eksempel, vil posttest-sannsynligheten ved samme 

LR+ og LR- henholdsvis bli 30-35 % og 1-2 %. På bakgrunn av 

dette kan det tyde på at spinalpunksjon med analyse av CSF-

markørene kan gi nyttig tilleggsinformasjon i AD-diagnostikken 

også hos dem over 75 år, hvis en sterk klinisk mistanke foreligger 

(>50%).  

 

Dessverre ble det ikke presentert sensitivitet og spesifisitet i studien til Dumurgier (25), og 

derfor ingen LR. Det hadde vært interessant og hatt slike verdier fra denne studien, siden 

pasientgruppen til Dumurgier (25) trolig representerer et mer realistisk bilde på en klinisk 

setting, sammenliknet med det som er tilfelle i studien til Mattsson (24). En utfordring ved å 

benytte resultatene fra Mattssons studie (24) – og andre liknende studier med frisk 

kontrollgruppe, er appliserbarheten i klinisk setting. Pasienter som kommer for AD-utredning, 

har sjelden enten AD eller er helt friske. Derfor må resultatene fra disse studiene tolkes med litt 

varsomhet. Generelt gir studier med yngre deltakere, hvor en AD-gruppe settes opp mot en frisk 

kontrollgruppe, unaturlig gode diagnostiske verdier for CSF-markørene.  

 

Foreløpig er ikke CSF-markørene anbefalt for rutinemessig bruk i diagnostikken av AD (10, 

17). Dette kan endre seg i fremtiden. Hvis spinalpunksjon skal inkluderes som standard ved 

AD-utredning, burde det komme retningslinjer for hvilke pasienter som skal spinalpunkteres, 

og hvilke som ikke burde. Intuitivt vil man vurdere ulikt behov og nytteverdi av en 

spinalpunksjon hos en tidligere frisk 60-åring sammenliknet med en 90-åring med mange 

sykdommer. Motivasjon for bruk av diagnostiske tester i klinisk medisin, burde være et ønske 

om informasjon som kan påvirke diagnostisk vurdering av pasienten, samt valg av behandling. 

Om testsvaret uavhengig av resultat ikke vil få konsekvenser, burde pasienten ikke ta testen. 

Figur 3: Fagans nomogram. Utgaven 
er hentet fra McMaster Evidence’s  
hjemmeside. 
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Dette skyldes etiske og økonomiske aspekter. Prøver for bruk i forskning blir et unntak, og 

reguleres av egne etiske føringer.  

 

Pasientens alder burde være med i vurderingen hvis spinalpunksjon som ledd i AD-utredning 

overveies. En av utfordringene ved å tolke CSF-markørene i høy alder, skyldes at andelen 

kognitivt friske med AD-forandringer øker med alderen (9), samtidig som de nevropatologiske 

forandringene ved AD blir mindre uttalte hos de eldste (20). At spesifisitet og AUC-verdier 

funnet i denne oppgaven går ned med økende alder, er trolig et uttrykk for dette (24-26). 

Kanskje kan vi unngå problemet ved å sette en øvre aldersgrense for spinalpunksjon. På den 

annen side, kan dette være problematisk, siden det blant de eldste er stor individuell variasjon 

i funksjonsnivå og biologisk alder (3), og trolig gjelder dette nivå for CSF-markørene også. Et 

annet potensielt tiltak, er å innføre aldersjustert cut-off for hver av CSF-markørene, noe som 

allerede er på vei inn visse steder (26).  

Av ekskluderte artikler var det to som viste til korrelasjonsanalyser mellom CSF-markørene og 

alder (40, 45). En signifikant korrelasjon mellom økning i alder og CSF-verdier vil ha betydning 

for valg av cut-off, og på denne måten være relevant for sensitivitet og spesifisitet.  

Den ene studien viste ingen signifikante funn, men studiepopulasjonen var liten og estimatene 

derfor usikre (40). Den andre viste en svak positiv korrelasjon mellom T-tau og P-tau, og 

økende alder, og negativ korrelasjon mellom Aβ42 og økende alder (45). Litteratursøket var 

ikke vektet for å fange opp slike korrelasjonsanalyser, og trolig finnes det derfor flere studier 

som omtaler dette. For at internasjonale retningslinjer for cut-off skal kunne etableres, er det 

behov for standardisering av laboratorie-prosedyrene, noe som frem til i dag har vist seg å være 

utfordrende (18, 19). 

 

En ting er sikkert: det er viktig å ta alder med i betraktning når kandidater for spinalpunksjon 

skal drøftes, og når CSF-markørene skal analyseres. For å besvare spørsmålet om 

hensiktsmessighet av spinalpunksjon, behøver vi flere studier av CSF-markørene i AD-

pasienter, non-AD pasienter og kognitivt friske eldre over 75 år.  

 

Egen søkeprosess 
Det ble benyttet en klart definert problemstilling i denne oppgaven. Søket ble gjort uten 

begrensninger i PubMed, for å fange opp alle aktuelle artikler. Inklusjons- og 

eksklusjonskriterier ble definert før gjennomgang av søket. Litteraturlistene til de inkluderte 

studiene ble gjennomgått. Dette er styrker ved søkeprosessen.  
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Den største utfordringen ved søkeprosessen var mangelen på relevante artikler. Det ble 

undersøkt om det kunne være store feil og mangler ved søket. Søkeordene i PubMed ble 

kontrollert, det ble forsøkt å tilføre flere begreper, uten at det ledet til nye relevante treff. Det 

ble gjennomført en rekke ikke-systematiske «frisøk» for å undersøke om jeg kunne ha oversett 

noe, og litteraturhenvisninger i relevant litteratur ble undersøkt. I litteraturen etter 2011, ble det 

kun observert henvisninger til Mattssons studie (24) da aldersspesifikke diagnostiske evner ble 

omtalt. Underveis i sorteringsprosessen økte min generelle kunnskap om tema og 

problemstilling, og det ble tydelig at de sparsomme funnene skyldtes lite aktuelle studier. 

Mange studier beskrev CSF-markørenes sensitivitet og spesifisitet, eller AUC, for bruk i AD-

diagnostikk. Dessverre tok ikke disse studiene alder med i betraktning. Diagnostiske verdier for 

hele studiepopulasjonen ble presentert samlet, uavhengig av alder, og kunne derfor ikke 

benyttes til å besvare problemstillingen. Det ble vurdert underveis om problemstillingen var i 

overkant spesifikk, men i samråd med veileder ble den beholdt. 

 

Konklusjon 
Det finnes i dag mye forskning på CSF Aβ42, T-tau og P-tau som biomarkører for AD. Lite av 

denne forskningen belyser dog diagnostisk validitet av CSF-markørene i aldersgruppen 75 år 

og eldre. I denne litteraturoppgaven ble det funnet få aktuelle studier, og en konklusjon på hvor 

godt CSF-markørene presterer i AD-diagnostikk i denne aldersgruppen kan ikke gis. 

Interessante ulikheter i CSF-markørene mellom forskjellige kontrollgrupper, og kjønn ble 

belyst, og kan være interessant å ta utgangspunkt i for fremtidig forskning. Noe som fremstår 

mer sikkert, er at de diagnostiske egenskapene faller med økende alder. Hypotesen fra før søkets 

gjennomføring ble bekreftet; at spesifisiteten ville være lavere hos de spinalpunkterte over 75 

år.  

Mangel på aktuelle funn kan betraktes som interessant, siden det åpner dører for forskning på 

et område som fra tidligere er mangelfullt. COGNORM-databasen sitter i dag med potensiell 

informasjon som kan bidra med å belyse diagnostisk validitet hos dem over 75 år. Om 

biomarkører i fremtiden skal få en større rolle i Alzheimer-diagnostikk, behøves nettopp dette: 

flere publiserte studier på CSF-markørenes diagnostiske validitet og nytteverdi hos de eldste. 
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