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Forskningsaktivitet ved SESAM 

• 25 forskere 

• 25 pågående prosjekter innen klinisk nevrovitenskap 

og helsefag 

• 15 PhD stipendiater med veileder fra SESAM 

• 4 postdoc, 4 professorer 

• Masterstudenter 

• > 20 publikasjoner per år 

• Omfattende samarbeid regionalt, nasjonalt internasjonalt 

 
Forskning, eksempler: 

-Sykehjem 

-Parkonson, DLB 

-Biomarkører 

-Behandling 

 



Spennende muligheter i demensforskning nå 

• Diagnostikk: 

• Billeddiagnostikk (visualisering av amyloid, tau, 

alfa-syn?) 

• Spinalvæske-markører 

• Nye virkningsmekanismer, genetikk 

• Forebygging av demens (medisiner, atferd) 

• Internett-basert behandlingsforskning 

• Nye antidemenslegemidler 

• “Persontilpasset medisin” 



Changes in the age profile of the population 
•A

g
e 

•1910 •1988 •2030 

•Men •Women 

•From Maurer K., Ihl R., Fröhlich L., Alzheimer, Springer-Verlag, 

Heidelberg, 1993 

«Eldrebølgen»: 



World Alzheimer Report 2015 





 



Demens årsaker 

• Alzheimers sykdom (60%) 

• Vaskulære demenser (10-20%) 

• Demens med Lewylegemer, Parkinson 

• Frontotemporal demens 

• Alkohol demens 

• Andre hjernesykdommer 

• Andre sykdommer som påvirker hjernen 



“Er det demens?” 

1. Kognitiv svikt? 

2. Demens eller annet kognitivt syndrom? (“Mild kognitiv 

svikt-MCI”, delirium, depresjon,  andre årsaker) 

3. Hvilken demenstype? 



Diagnostiske prosedyrer 

• Anamnese (pårørende!)  

• Klinisk undersøkelse inkl. nevrologisk og psykiatrisk 

orienterende us 

• Mental status 

• Supplerende undersøkelser 



Stadium   Varighet Hjerneskade/biomarkør Relevant behandling 

Induksjon 
Nevrofibrillær. degen. ? Inflammasjon?  

BCB-skade? 
Forebygging 

Latens 
Ab-dysmetabolisme? Transsynaptisk 

patologi? 

Forebygging el. sykdoms-

modofiserende behadnlig 

Subjektiv 

kognitiv svikt 

 («SCI») 

10 år 
Enthorhinalbarken, diffus Ab-patologi i 

hjernebarken, begynnende skade av 

baner-  

Sykdoms-modifiserende 

 behandling 

Mild kognitiv svikt 

(»MCI») 
4 år 

Hele midtre tinningelapp m. 

hukkommelses områder. 

Ab42, T-tau, P-tau 

Demens 5-10 år Øvrig hjernebark 
Symptom-behandling,  

pleie og omsorg 

Alzheimer: Sykdomsutvikling, hjerneskade og biomarkører  

Fladby 2012 



Nye kriterier for Alzheimer 

1) Tidligere stadier (funksjonssvikt ikke påkrevd) 

2) Biomarkører (Nevropsykologi, CSF, MR, PET) 



Forskning har bidratt til nye  

billeddiagnostiske teknikker: 



Behandlingsmuligheter idag og i fremtiden 

Primær preventive tiltak 
• Control of vascular risk factors  

• Healthy lifestyle 

• Medical foods 

• Appropriated diet 

• Brain stimulation 

• Cognitive reserve promotion 

• Social interaction 

• Aerobic exercise 

1. Stella F. et al. Ther Adv Drug Saf. 2015, 6(4) ;151–165; 2. Nowrangi et al. Alzheimer's Research & Therapy, 2015;7:12 

Sykdomsmodifiserende 
• Anti-amyloid-β passive and 

active compounds 

• γ and β-secretase inhibitors 

• Tau-related immunotherapy 

• Other approaches 

Idag: Symptomatisk behandling 
• AChE inhibitor 

• NMDA reseptor antagonister 

• Psykofarmaka 

Men: er det mulig å FOREBYGGE demens? 



Ja-demensutvikling kan reduseres:  

Vi lever lengre- men med færre år med kognitiv svikt 

Jagger C et al  

Lancet 2015 

Levealder:  

Økt med 4 år 

 

År med kognitiv svikt:  

Redusert med 4 år 

 



 

Nye medisiner som kan påvirke utvikling og forløp? 

Mange nye medikamentstudier har vært negative 



Livsstilsfaktorer som påverker demensrisiko-

basert på naturalistiske studier 

• Høgt blodtrykk 

• Høgt kolesterol 

• Diabetes 

• Røyking 

• Fysisk aktivitet 

• Overvekt 

• Diett 

• Depresjon 

• Mental og sosial aktivitet 



Demens og Down syndrom 

 



Demens øker med alderen også ved DS: 

40–49: 55%  

60–69: 77%  

70+: 100% 



Etter 40 år har nesten alle DS patologiske 

Alzheimer forandringer, men langt  

fra alle har demens.  

 

Dette kan delvis skyldes at andre 

symptomer enn redusert 

Hukommelse er framtredende, som 

atferdsforandringer eller eksekutiv svikt. 

 

Dette passer med mer frontal patologi ved 

DS enn «vanlig» Alzheimer 



Genetiske konsekvenser av trisomi 21 

med mulig betydning for demens 

 Genes on chromosome 21 encode proteins with a 

broad range of functions, including APP processing, 

endosome secretion, synaptic function, neuro-     

infl ammation and the immune response, 

neurodevelopment and neurogenesis, oxidative 

stress, kinases and tau dysfunction, cellular 

signalling, proteases and protease inhibitors, 

ubiquitin–proteasome pathways, and RNA 

processing. 

Ballard 2016 





Instrumenter for kognitiv diagnostikk ved DS 

• Down’s syndrome attention, memory, and executive function 

scales (DAMES) 

• Adaptive Behaviour Scale (ABS) parts I and II. 

• The ABS is a widely used informant-based scale. Part I scores 

independent functioning for activities of daily living between 0 

and 280 (a high score indicates highly independent adaptive 

behaviour). Part II assesses challenging behaviour between 0 

and 558 (a high score indicates maladaptive behaviour). 

 



Momenter til kognitiv diagnostikk ved DS 

• Både kognitive og ikke-kognitive funksjoner må 

utredes 

• Kombinere testing og intervju 

• Differensiere mellom lærevansker og nyoppstått 

kognitiv svikt 

• Hva er «normal aldring» ved DS? 

• Cut-off of for demens vs kognitiv svikt vanskelig og 

sannsynligvis ikke meningsfullt 

 



Behandling/forebygging av demens ved DS? 

 



Ingen effekt av Memantin hos personer 

med Down syndrom og demens 

Ballard C et al Lancet 2012 



Cochrane review: DONEPEZIL (ARICEPT) 

The one study included in this review is a small (n=30) 

randomised controlled trial lasting 24 weeks. It was 

followed-up by an open label study with a crossover 

design. 

No significant differences were found on any four 

validated outcomes including global functioning and 

three measures of cognitive abilities and behavioural 

problems.  

6 out of 16 carers (37%) of participants on donepezil 

and 2 out of 15 (13%) on placebo reported 

improvement.  

 

Half the intervention group and 20% of the placebo 

group reported adverse events; two participants left 

because of adverse events 



Konklusjoner 

• Demens sterkt økende i befolkningen 

• DS assosiert med sterkt økt risiko for kognitiv reduksjon 

fra 40års alderen og tidlig demens 

• Trisomi medfører flere risikofaktorer for demens 

• Lignende hjerneforandringer som ved Alzheimer generelt 

• Foreløpig har ingen behandlingsstudier vist effekt 

• Generelle forebyggingstiltak alltid viktig 

 


