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Introduksjon

• Hva er Alzheimer – hva er demens?

• Alzheimer i Norge og i verden

• Ny vitenskap – er det noe jeg kan gjøre?



”Bevar hjertet (hjernen) mer 
enn alt annet, for derfra utgår 

livet.”
- Ordspråkenes bok kap. 4 vers 23 -
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Demens

• Alzheimer og vaskulær demens utgjør 
hoveddelen (ca. 80%)

• Over 50% av pasienter har blandingsformer







Alzheimer i tall

• 44 mill mennesker har det i verden
• Høyest forekomst i Vest-Europa og Nord-

Amerika
• Lavest forekomst i Sub-Sahara Afrika
• Viktgste årsak tl invaliditet i senlivet
• 2 av 3 personer med Alzheimer er kvinner
• 3x større risiko for å bli innlagt på sykehus



Alzheimer i Norge

• 78.000 personer har Alzheimer
– dvs. ca. 1,5% av befolkningen

• 1 av 5 kommer tl å utvikle det 

• Antallet vil trolig fordobles innen 2040



Alzheimer – hva er det?

• Skadelige endringer i hjernen: 
proteinavleiringer, skade på nerveceller og 
nervecelledød.

• Sykdommen kan likne på blodmangel, 
depresjon, diabetes og andre sykdommer



Alzheimer – utviklingen

• Symptomene kommer ofe snikende og over 
lengre td (måneder tl år)

– I begynnelsen blir symptomene ofe bortorklart 
(stress, jobb-belastning, depresjon)

– de første symptomene er ofe uklare og difuse

– symptomene blir ofe langsomt verre over td



Hvordan er det å få Alzheimer?
• En endring har funnet sted i hukommelse, 

humør og væremåte
– nedsat hukommelse er ofest det første 

symptomet
• Man glemmer det man netopp har lært
• Man stller de samme spørsmål igjen og igjen
• Språkvansker: ordfnningsbesvær, stavefeil, 

lesefeil.



Hvordan er det å få Alzheimer?
• Man glemmer hvor man har lagt tng
• Man glemmer begivenheter og avtaler
• Manglende orientering, f.eks. at man går seg bort på en 

velkjent rute
• Vansker med å håndtere komplekse oppgaver: vurdering av 

risiko, bruk af penger, trefe beslutninger
• Kan ikke huske ansikter eller kjente objekter
• Irritasjon, agitasjon, nedsat motvasjon, apat, prater mindre, 

sosial isolering
• Uakseptabel sosial oppførsel, f.eks. følge innskytelser uten 

resonnement
• Vansker med å sørge for seg selv, f.eks. tar ikke klærne riktg på



Ny vitenskap om årsaken tl 
Alzheimer



Medvirkende årsaker tl Alzheimer 

• Belastninger / manglende kognitv stmulering:
– Depresjon
– Manglende kognitv stmulering i hverdagen
– Lav utdannelse



Årsaker tl Alzheimer - gener 

• Flere gener øker risikoen for å få Alzheimer
• Det absolut viktgste er genet som koder for 

proteinet ApoE4
• Mellom 40-80% av alle personer med 

Alzheimer har minst en kopi av dete genet
• Hvis man har arvet et gen: 3x så stor risiko
• Hvis man har arvet begge gener: 11x så stor 

risiko



Årsaker tl Alzheimer - gener 

• ApoE4 forårsaker akkumuleringen av skadelige 
fbre eller ”plaquue” (beta-amyloid) i hjernen

• Dete øker 
risikoen for å få 
Alzheimer og 
vaskulær demens 
like mye



Hvis man har arvet dårlige gener, 
er det da intet man kan gjøre??



ApoE4

• ApoE bærer kolesterol og fet i blodbanen

• Ved høyt inntak av animalsk fet øker 
mengden af ApoE4



Årsaker tl Alzheimer - kolesterol 
• Høyt kolesterol øker risikoen for Alzheimer

• Høyt kolesterol gir stve kar, og forårsaker nedsat 
blodtlførsel tl hjernen => vaskulær demens

• ApoE4 overfører kolesterol inn i hjernevevet, og her 
medvirker kolesterol tl akkumulering av plaquue (beta-
amyloid) => Alzheimer demens

• Obduksjon af avdøde Alzheimer-pasienter viser at de har 
mye høyere mengde kolesterol i hjernevevet



Årsaker tl Alzheimer - kolesterol 
• LDL kan passere BBB og høyt kolesterol har også vist seg 

å nedbryte BBB slik at mer kolesterol kan komme inn

• Et studie viste at hvis man har et kolesterol på     > 6,5 
mmol/L i 40-50 årene, hadde man 3x så stor risiko for å 
få Alzheimer senere i livet

• Studier viser at hvis man senker kolesterolet, nedsetes 
produksjonen af beta-amyloid i nervecellene i 
hypothalamus



Årsaker tl Alzheimer - Nigeria 
• Nigeria: det sted i verden med aller fest mennesker med 

genet ApoE4

• Det er også et av de landene i verden med aller minst 
Alzheimer

• ApoE4 er molekylet som bærer kolesterol

• I Nigeria har befolkningen veldig lavt kolesterol da de 
spiser veldig lite animalsk fet

• Studier viser selv om man har 2 gener for ApoE4, kan man 
ved en optmal kost få risikoen ned tl 2x



Årsaker tl Alzheimer - åreforkalkning



Årsaker tl Alzheimer - kobber 

• I hjerne-plaquue har man funnet høye 
konsentrasjoner av kobber og jern

• Hos Alzheimer-pasienter fnnes det ofe et høyt 
nivå av kobber i blodet

• Kobber gjør plaquuene i hjernen mer toxiske og 
gir oksidatv stress

• Kobber hindrer nedbrytngen av plaquue 
(kolesterol forårsaker akkumuleringen)



Årsaker tl Alzheimer - kobber 

• Kjøt fra organer har det høyeste innhold av 
kobber

• Nøter, belgfrukter, grove kornprodukter og 
noen frukter har også et høyt nivå av kobber

• Studier viser at kobber bare er et problem når 
det inntas sammen med metet fet og 
transfet.



Forebygg Alzheimer 
• Frukt, nøter, belgfrukter, oliven og spesielt grønnsaker 

forebygger Alzheimer.

• De inneholder antoksidanter: favanoider og karotenoider 

• Disse antoksidantene krysser BBB og senker oksidatv 
stress i hjernevevet

• Spesielt mørkegrønne grønnsaker med blader er 
beskytende

• Inntak av 110-190 gram grønnsaker om dagen nesten 
halverer risikoen for Alzheimer (OR = 0,60)



Forebygg Alzheimer 

• Mosjoner, helst aerobisk mosjon.



Det som ikke virker 

• Fisk forebygger ikke

• Alkohol forebygger ikke

• Kokosolje virker ikke



Det som øker risikoen for Alzheimer 

• Høyt kolesterol

• Høyt inntak av metet fet og kobber

• AGEs (glukotoxiner) som hemmer SIRT1.
– Blir produsert i diabtkere
– Blir produsert ved røyking
– Kommer fra mat



15 matvarer høyest i AGEs



Alzheimer - behandling 

• 3 pasienter fkk 1 teskje gurkemeie om dagen i 
12 uker



Alzheimer - behandling 

• Kurkumin hjelper ikke i studier

• Det fnnes fere hundre aktve stofer i 
gurkemeie



?
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