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Abstract 

Alzheimers sjukdom är en kronisk och obotlig neurodegenerativ sjukdom. Sjukdomen 

kommer smygandes och drabbar individer sent i livet. En av flera riskfaktorer för att 

utveckla Alzheimers sjukdom är hyperkolesterolemi. Hyperkolesterolemi kan orsaka en 

ökad syntes av amyloid-β i hjärnan. Proteinet aggregeras, bildar plack och orsakar 

celldöd i hjärnan. Syftet med arbetet var att utvärdera om statiner har en effekt på 

försämrad kognition, en klinisk bild som ses hos patienter med Alzheimers sjukdom. 

Utvärderingen gjordes efter att vetenskapliga studier sammanställts. Studier har gjorts 

och görs än idag för att se om en hämmad kolesterolsyntes i hjärnan kan minska 

syntesen av amyloid-β och därmed reducera risken för att utveckla Alzheimers 

sjukdom. Alzheimers sjukdom är en komplicerad sjukdom med en oklar sjukdomsorsak 

och otydliga stadium innan diagnos. Detta försvårar utförandet av studier med ändamål 

för att utvärdera om statiner kan reducera risken för sjukdomen. Idag finns djur- och 

humanstudier som visar på olika resultat, både att statiner har en positiv effekt på 

nedsatt kognition och amyloid-β men även att statiner inte har en effekt på Alzheimers 

sjukdom. 
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Inledning 

En av de vanligaste demenssjukdomar som idag utgör cirka 60% av fallen är 

Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är en kronisk och obotlig sjukdom. Den är 

en multifaktoriell sjukdom och har därmed flera riskfaktorer, exempel på det är hög 

ålder, genetik, miljö, hypertension, övervikt och upprepade slag mot huvudet (1, 2). 

Dagens forskning visar på att även hyperkolesterolemi är en riskfaktor för att utveckla 

Alzheimers sjukdom senare i livet och därför studeras statiner, för att se om 

läkemedelsgruppen kan ha en eventuell effekt i centrala nervsystemet (3).  

 

Bakgrund 

Statiner 

Hyperkolesterolemi är ett tillstånd många individer i världen idag drabbas av. Individer 

med detta tillstånd lider av för höga kolesterolnivåer i blodet. Höga halter kolesterol i 

blodet kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur kan resultera i död 

(4, 5). Det finns två olika typer av kolesterol, LDL-kolesterol och HDL-kolesterol. 

LDL-kolesterolet uppges vara det dåliga kolesterolet som det ska finnas låga halter av 

medan HDL-kolesterolet är det goda kolesterolet vilket det ska finnas höga halter av. 

Kolesterol intas via föda och därför är en justering i kosten minst lika viktig som 

läkemedlet i behandlingen av hyperkolesterolemi (4). 

I dagsläget finns det läkemedelsbehandling mot höga kolesterolvärden och den mest 

vanliga läkemedelsgruppen är statiner. Denna läkemedelsgrupp har i uppgift att sänka 

kolesterolhalterna i blodet genom att inhibera kolesterolsyntesen. Statiner fungerar som 

en kompetitiv inhibitor av enzymet HMG-CoA-reduktas. Detta enzym deltar i det 

hastighetsbestämmande steget i syntesen av kolesterol. Statiner reducerar därmed 

syntesen av Rho och Rab. Proteinet Rho aktiverar ett enzym som har betydelse i 

bildning av aterosklerotiska plack. Statiner ökar stabiliteten av farliga plack, minskar 

oxidativ stress och minskar vaskulär inflammation. Statiner reducerar främst LDL-

kolesterol och apolipoprotein B (ApoB). Läkemedlen reducerar även triglycerider och 

ökar HDL-kolesterol i viss utsträckning. Statiner ökar LDL-receptorer vid 
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cellmembranen, LDL-kolesterolet binder in och förs in i cellen där det bryts ner. Denna 

process ser till att LDL-kolesterolhalten i blodet minskar (4, 5, 6).  

 

Fig 1. Bilden ovan visar syntesen och metabolismen av kolesterol, samt statiners 

verkningsmekanism (7). 

 

Flera fall-rapporter har rapporterat att nedsatt minnesförmåga är en biverkan för statiner. 

Dock så är biverkan reversibel eftersom det försvinner efter avslutad behandling. 

Statiners viktiga roll för att förhindra kardiovaskulära sjukdomar väger tyngre än denna 

risk. Trots att fall-rapporter har visat på en nedsatt minnesförmåga så verkar statiner inte 

öka risken för kognitiv försämring (7). 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom. Sjukdomen är den mest 

vanliga demenssjukdomen och utgör cirka 65-70 procent. Sjukdomen drabbar fler 

människor sent i livet och det orsakar därmed en förkortad livslängd. Individer med 

demens har två till tre gånger högre risk att dö i förtid i jämförelse med individer som 

inte lider av demens. Varje år insjuknar runt 25 000 personer i Sverige av en 

demenssjukdom. Cirka 100 000 personer lider idag av Alzheimers sjukdom i Sverige 

och det är beräknat att ungefär 20 miljoner människor i hela världen är drabbade. 
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Vanliga symtom som uppstår för individer som lider av Alzheimers sjukdom är 

minnesstörningar, svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift, svårigheter att uttrycka 

kroppsrörelser och ett försämrat lokalsinne. Individen har svårt att koncentrera sig och 

detta leder i sin tur till att omdömet försämras. I ett tidigt stadie av sjukdomen är 

symtomen lättare att dölja men efter ett par år hinner sjukdomen ikapp och det blir allt 

svårare för individen att klara av sitt dagliga liv. Detta påverkar många människor 

negativt på så sätt att de blir allt mer oroliga, nedstämda och ångestfyllda till följd av 

sjukdomen (8, 9). 

Utvecklingen av Alzheimers sjukdom kan ta upp till flera år. Sjukdomens kliniska bild 

består av tre faser (mild, medelsvår och svår demens) och en initial fas som även kallas 

mild kognitiv störning (MCI). Initialfasen är då sjukdomen fortfarande träder 

smygandes fram och då en diagnos ännu inte ställts. När exakt denna fas börjar går inte 

att säga eftersom inga tydliga symtom har uppkommit. Under MCI börjar närminnet 

försämras och framförallt det episodiska minnet där information är lagrat. Under denna 

fas börjar individen själv bli medveten om att minnet inte är som det ska eftersom både 

medvetna och omedvetna minneslappar används. Det finns en hypotes om en ytterligare 

fas innan MCI och den kallas för den prekliniska fasen. Hypotesen existerar eftersom 

det har visat sig att äldre individer med förändringar i hjärnan inte visar några symtom 

under sin livstid. Det tycks vara bättre att hitta viktiga biomarkörer och identifiera den 

kognitiva profilen i det prekliniska stadiet för att ha en möjlighet att hitta en potentiell 

sjukdomsmodifierad terapi i stadiet innan symtom träder fram. Detta kan ske om det 

finns en förståelse mellan sambandet av den patofysiologiska utvecklingen av 

Alzheimers sjukdom och vägen till det kliniska syndromet. Befinner sig individer i 

någon av de tidigare faserna innan sjukdomen brutit ut helt och diagnostiserats så finns 

det en chans att de inte utvecklar Alzheimers sjukdom (8, 9). 



UPPSALA UNIVERSITET STATINERS EFFEKT PÅ KOGNITIVA FUNKTIONER OCH ALZHEIMERS 
SJUKDOM; DJUR- OCH HUMANSTUDIER 

  

                                2017-04-03               Dnr 2017 

 

 

7 

 

Fig 2. Figuren ovan visar på stadierna innan Alzheimers sjukdom. Den prekliniska fasen är 

presymtomatisk och MCI är det ”milda” symtomatiska stadiet då den nedsatta kognitiva 

funktionen börjar visas (9). 

 

Den näst vanligaste demenssjukdomen idag är vaskulär demens. Denna sortens demens 

orsakas av cerebrovaskulära sjukdomar, exempelvis stroke, hypertension och 

hyperkolesterolemi. Symtombilden ser annorlunda ut för vaskulär demens och var den 

vaskulära skadan är belägen spelar en roll. Tidiga symtom som uppträder vid vaskulär 

demens är nedsatt initiativförmåga, påverkan på gångförmågan, svårigheter att planera 

och utföra planer. Symtomen kommer mer stegvis än gradvis och det kan uppstå 

plötsligt och känns därför av mer. Individer med vaskulär demens har en skada i 

hjärnans vita substans och det associeras med symtombilden för sjukdomen. 

Förändringen av vit substans identifieras med magnetröntgen men eftersom det även 

kan förekomma hos individer utan nedsatt kognitiv funktion så är inte förändringen 

alltid pålitlig. En mer ovanlig orsak kan vara vaskulitet, det är när blodkärlen 

sammanfogas av en inflammation i kärlväggar. En annan orsak kan vara 

hyperviskositet. Hyperviskositet beror på blodkroppar som sätts ihop och blodet blir 

trögflytande. Det trögflytande blodet täpper igen blodkärlen och kan då orsaka vaskulär 

demens. Kognitiv störning med hyperkolesterolemi som primär orsak kan 

diagnostiseras till Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens och just därför är de 

varandras differentialdiagnos (10, 11, 12).  
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Läkemedelsbehandlingen som idag finns för Alzheimers sjukdom botar inte sjukdomen 

utan lindrar delvis symtomen. Patienter kan känna av en förbättring av minnet och 

koncentrationen under läkemedelsbehandlingen. Det har visats att patienter som lider av 

Alzheimers sjukdom har en kraftig minskning av acetylkolin som troligen orsakar den 

nedsatta kognitiva funktionen. En läkemedelsgrupp som används är acetylkolinesteras 

hämmare och deras verkningsmekanism är att hämma enzymet kolinesteras som 

ansvarar för nedbrytningen av acetylkolin och därmed sker en förstärkning av 

signalsystemet i hjärnan. Ett ytterligare läkemedel som används är memantin. Memantin 

förbättrar den kognitiva funktionen vid medel/svår demens. Läkemedlet är en NMDA-

receptorantagonist som förhindrar att receptorn är mottaglig för stimuli av glutamat. 

Memantin minskar mängden kalcium in i cellen och förhindrar då celldöd (10, 13). 

Människor med Alzheimers sjukdom drabbas av nervcellsdöd. Individen förlorar 

nervscellsutskott (axoner/synpaser och dendriter) i olika delar av hjärnan. I ett tidigt 

förlopp befinner sig hjärnskadorna i hippocampus där minnet är lokaliserat och i 

amygdala. I ett senare förlopp sprider sig skadorna till temporal- och parietalkortex och 

senare till frontalkortex. Hjärnan hos en individ med Alzheimers sjukdom beskrivs som 

atrofisk, förtvinad med vidgade fåror och tunna vindlingar (14).  

De två huvudsakliga förändringar i hjärnan vid Alzheimers sjukdom är senila plack och 

neurofibrillära nystan. Vad som orsaker dessa förändringar i hjärnan och vilken av 

förändringarna som har en större betydelse för sjukdomen är ännu oklart. Senila plack 

består av proteinet Aβ, som klyvs ut av β- och γ-sekretaser från amyloid precursor 

protein (APP). APP är ett membranprotein, vars gen finns belägen på kromosom 21. 

Proteinet uttrycks huvudsakligen runt synapsen av neuronal vävnad. Aβ består av 40-42 

aminosyror och befinner sig extracellulärt. Det är omgivet av neuriter (nervcellsutskott 

som dendriter och axoner) och gliacellerna (mikroglia och astrocyter). I första stadiet av 

sjukdomen förekommer diffusa plack som består av löst aggregerat Aβ medan den 

”typiska” formen, neuritiska plack är omgiven av skadade neuriter. Detta består av hårt 

aggregerat Aβ (14).     
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Fig 3. Bilden ovan visar på APPs metabolism och hur Aβ klyvs ut (14). 

 

Själva nedbrytningen av APP är något som förekommer hos friska hjärnor också. 

Skillnaden mellan en Alzheimer-hjärna och en frisk-hjärna är mängd Aβ som bildas och 

hur effektivt biprodukterna från nedbrytning tas hand om i hjärnan. En Alzheimer-

hjärna bildar större mängder Aβ på grund av deras ökade β- och γ-sekretasaktivitet och 

eftersom deras hjärnor inte tar lika effektivt hand om biprodukterna som en frisk-hjärna 

(8, 14).  

Det förekommer även mutationer i APP-genen vid Aβ-domänen. Individer med en 

mutation i APP-genen drabbas av Alzheimers sjukdom i en mycket yngre ålder och 

sjukdomen kallas FAD (familial Alzheimer’s disease). En individ med en mutation har 

en större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom (8, 14).  

Det har visat sig även på en genetisk nivå att individer med typ Ɛ4 av APOE-genen 

(apolipoprotein E) har en ökad risk för Alzheimers sjukdom. Individer med en 

homozygotisk APOEƐ4-allel har en större risk för att drabbas av sjukdomen än de med 

en heterozygotisk APOEƐ4-allel (2). 

Neurofibriller finns intracellulärt i cytoplasman hos nervcellerna. De består av 

proteinaggregat, en hyperfosforylerad form av tau. Detta aggregerar först till paired 

helical filaments (PHF) vilket är mindre strukturer. PHF bilder därefter större aggregat 
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utöver neurofibriller. Dessa aggregat fyller i sin tur ut de skadade neuriterna runt senila 

plack (8, 15).  

Statiner – Alzheimers sjukdom 

Statiner är en grupp lipofila läkemedel som har förmågan att ta sig över blod-

hjärnbarriären. På grund av deras egenskap så har fokus lagts på att studera om statiner 

kan ha en effekt på sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. Genom fortsatt 

forskning om statiner och dess roll i hjärnan så har studier visat att statiner eventuellt 

kan användas för att minska risken för att utveckla neurodegenerativa sjukdomar, 

genom att påverka kolesterolsyntesen i hjärnan. Studier har visat på att statiner har en 

kognitiv effekt i centrala nervsystemet och inte bara perifera effekter. Trots detta så 

finns inte tillräckligt med evidens för att statiner ska ha en effekt vid sjukdomen och 

statiner kan därför inte rekommenderas för detta ändamål (5). Sambandet mellan 

statiner och kognitiv funktion beror på hypotesen om att höga kolesterolnivåer ökar 

risken för kognitiv försämring. Med tanke på att statiner minskar kolesterolsyntesen 

såväl i blodet som i hjärnan, så minskas även risken för kognitiv försämring och risken 

för exempelvis Alzheimers sjukdom (2). 

Alzheimers sjukdom beror på många olika faktorer. En av riskfaktorerna är 

hyperkolesterolemi. Utifrån studier så har det visat sig finnas ett samband mellan höga 

kolesterolhalter och en ökad risk för nedsatt kognitiv funktion och demens. Studier har 

visat att kolesterol kan öka bildning av Aβ vilket är en av de hypotetiska orsakerna 

bakom sjukdomen. Mekanismen bakom sambandet är att individer som lider av höga 

kolesterolhalter perifert och i centrala nervsystemet får en överproduktion av Aβ i 

centrala nervsystemet. Den potentiella läkemedelsbehandlingen är att statiner ska sänka 

kolesterolhalterna i hjärnan och därmed minska produktionen av Aβ. En minskad 

mängd Aβ bidrar till att individen inte drabbas i lika stor utsträckning av nervcellsdöd 

och har inte lika stor risk att utveckla Alzheimers sjukdom. HMG-CoA 

reduktashämmare reducerar inte endast kolesterolsyntesen utan läkemedlet har även 

visat sig ha en effekt på nedbrytningen av kolesterol i hjärnan. Trots att det finns in vitro 

studier som visat på att statiner kan reducera risken för Alzheimers sjukdom så finns det 

även studier som visar motsatsen. På grund av att den potentiella 



UPPSALA UNIVERSITET STATINERS EFFEKT PÅ KOGNITIVA FUNKTIONER OCH ALZHEIMERS 
SJUKDOM; DJUR- OCH HUMANSTUDIER 

  

                                2017-04-03               Dnr 2017 

 

 

11 

läkemedelsbehandlingen inte visat på någon signifikant skillnad så är det fortfarande en 

hypotes (2).   

Utifrån forskning om sambandet mellan statiner och en reducerad risk för Alzheimers 

sjukdom så har studier visat på att effekten av statiner kan ha en koppling till etnicitet 

och kön. Resultat av studier har visat på att kvinnor med hög statinanvändning har en 

15% minskad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom i jämförelse med de kvinnorna 

med låg statinanvändning. Svarta män har ingen minskad risk för att drabbas av 

Alzheimers sjukdom medan icke-svarta män har en minskad risk på 12% vid 

användning av statiner. Olika typer av statiner har olika egenskaper, exempelvis 

lipofiliciteten och ger därför olika bra effekt på sjukdomen. Atrovastatin minskar risken 

för Alzheimers sjukdom hos spanjorer (både kvinnor och män), vita och svarta kvinnor. 

Simvastatin minskar risken för vita män medan pravastatin och rosuvastatin minskar 

sjukdomsrisken för endast vita kvinnor. Denna teori behövs forskas vidare på i samband 

med om statiner skulle kunna vara en potentiell läkemedelsbehandling, för att på 

individnivå se vilken av statinerna som är mest effektiv (16). 

.  

Syfte 

Syftet med fördjupningsprojektet är att förstå statiners kognitiva funktion i centrala 

nervsystemet och utvärdera om det i framtiden skulle kunna vara en potentiell 

läkemedelsbehandling för att reducera risken för Alzheimers sjukdom.  

 

Frågeställningar 

1. Kan statiner minska risken för att Alzheimers sjukdom ska bryta ut? 

2. Skulle statiner också kunna vara en möjlig läkemedelsbehandling för Alzheimers 

patienter som inte lider av hyperkolesterolemi?  
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Metod 

I fördjupningsprojektet förekommer ingen laborativ del. Fördjupningsarbetet är en 

vetenskaplig litteraturstudie med sammanställda djur- och humanstudier från databasen 

PubMed. 

Sökord: ”Statins AND alzheimers disease”, ”Statins AND cognitive function”, ”HMG-

CoA-reductase inhibitor AND alzheimers disease”, ”Hydroxymethylglutaryl-CoA 

Reductase Inhibitors [MeSH] AND alzheimers disease”, “Statin use/therapy/treatment 

AND Alzheimers disease”. 

Inklusionskriterier  

 Studier mellan år 2010-2017 

 Titel/abstract i artiklarna ska besvara arbetets syfte/frågeställningar, 

innehålla ett namn på en statin alternativt ”statin”, ”HMG-CoA-reductase 

inhibitor” och ”Alzheimers disease”, ”dementia”, ”beta-amyloid”  

 Artiklar på engelska 

 Deltagare över 50 år  

 Deltagare med Alzheimers sjukdom  

Exklusionskriterier 

 Studier innan år 2010  

 Studier om statiners antiinflammatoriska inverkan på Alzheimers sjukdom   

 CRF-biomarkören, tau och APOE genotyp 
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Resultat 

1. The Effect of HMG-CoA Reductase Inhibitors on Cognition in Patients With 

Alzheimer’s Dementia: A Prospective Withdrawal and Rechallenge Pilot Study 

(Padala et al, 2012)  

I en icke dubbelblindad, prospektiv studie av Padala et al (2012) studerades effekten av 

HMG-CoA reduktashämmare (statiner) hos patienter med Alzheimers sjukdom. Syftet 

med studien var att utvärdera statiners kognitiva inverkan på deltagare som haft en 

kontinuerlig statinanvändning innan studien började. Studien visade även resultat på den 

kognitiva funktionen hos alzheimerspatienter under användning av statiner vilket är 

kopplat till FDAs (Food and Drug Administration) säkerhetsvarning om att statiner har 

en biverkan i form av nedsatt minnesförmåga och förvirring. En hypotes till att biverkan 

existerar kan vara att patienter med Alzheimers sjukdom redan är mer känsliga för 

förändrad signaltransduktion och kolesterolmetabolismen i hjärnan.  

Studien pågick i 12 veckor, en period på sex veckor utan statiner så kallad abstinensfas 

och därefter påbörjade patienterna en läkemedelsbehandling med de statiner de hade 

innan abstinensfasen i ytterligare sex veckor. Individer över 60 år som fick sjukvård på 

en medicinsk klinik rekryterades under en två års period. Patienter med en ny diagnos 

av Alzheimers sjukdom eller mixad demens och som tagit dagliga doser av statiner 

under minst sex veckor var av intresse. Individer som haft hjärtinfarkt, temporär 

ischemisk attack eller stroke de senaste sex månaderna exkluderades, inklusive 

individer med en mental sjukdom som påverkar minnet, cancer, sekundär 

hyperlipidemi, alkoholister och individer som inte förstod syftet med studien eller inte 

gav samtycke. 

Studien var upplagd i tre besök från de deltagande. Vid första besöket avslutade 

deltagarna sin statinbehandling. Vid det andra besöket (efter sex veckor) återupptog 

deltagarna sin statinbehandling med samma dos som tidigare. Efter ytterligare sex 

veckor återkom deltagarna på ett tredje besök för att utvärdera effekten med olika 

kognitiva tester. 

Det primära testet var Mini-Mental State Examination (MMSE) poäng. Detta mått 

bedömer individens omedelbara och kortsiktiga minne, orientering, uppmärksamhet, 
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språk och personens förmåga att begripa muntlig och skriftlig befallning. De sekundära 

testen var Katz Activities of Daily Living (ADL) skala, Instrumental ADL (IADL) 

skala, Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD) 

neuropsykologiska batteri och serumkolesterol. I CERAD mäts individens språk, verbalt 

minne och individens förmåga att med hjälp av synen orientera sig i sin omgivning. 

ADL-skalan mäter individens självständighet, att utföra enkla arbetsuppgifter i vardagen 

medan IADL skalan mäter individens självständighet i att utföra aktiviteter som 

exempelvis, att ta hand om ekonomin och att förbereda en måltid. Höga IADL och ADL 

värden tyder på en bättre kognitiv funktion. Deltagarnas serumkolesterol mättes efter att 

de fastat i minst 12 timmar.  

12 av de 18 deltagare som genomförde studien hade diagnosen Alzheimers sjukdom och 

de resterande 6 deltagare hade mixad demens med en vaskulär komponent. Det var 

vanligt att deltagarna hade andra sjukdomar som exempelvis hyperlipidemi, 

hypertension, depression och diabetes.  

Resultatet visade en signifikant tidseffekt mellan MMSE-poäng och den totala 

kolesterolmängden. Signifikansen (P) var 0.018 för MMSE-poäng och 0.0002 för total 

kolesterol. En statistisk signifikant förbättring i MMSE-poäng inom de sex veckor av 

besök 1 och besök 2 observerades (P = 0.014). Efter de sex veckor mellan besök 2 och 

besök 3 så visades en signifikant minskning av MMSE-poäng med en signifikans på 

0.007. Det totala kolesterolvärdet mellan besök 1 och 2 (P = 0.0003) visade på en 

ökning i jämförelse med besök 2 till 3 (P = 0.0007) då en minskning visades. ADL-

skalans poäng visade mot en förbättring under upphållet av statiner och signifikansen 

var 0.07. Dock visades ingen signifikant skillnad efter att deltagarna återupptog 

användningen av statiner (P = 0.54). IADL-skalans poäng visade mot en förbättring 

efter uppehåll av statiner (P = 0.06) och visade ingen signifikant skillnad efter 

återupptaget av statinerna (P = 0.67).  Det fanns ingen statistisk skillnad på den totala 

CERAD-poängen när det var kombinerat med verbalt minne, språk och visuospatial 

konstruktion. När de mättes enskilt så fanns ingen signifikant skillnad i tidseffekten. Det 

skedde en förbättring i det verbala minnet under abstinensfasen (P = 0.04) i jämförelse 

med när deltagarna återupptog användningen av statiner (P = 0.08). Och en förbättring i 

språket visades när användningen av statiner återupptogs (P = 0.01). 
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Tabell 1. Tabellen nedan visar resultatet på de kognitiva testen efter varje besök. 

 

 

2. Statin Use, Incident Dementia and Alzheimer Disease In Elderly African 

Americans (Hendrie et al, 2015) 

I en studie utförd av Hendrie et al (2015) gjordes en longitudinell prospektiv studie och 

i den studerades afro-amerikanska individer över 70 års ålder med demens eller 

Alzheimers sjukdom från Indianapolis, Indiana och Yoruba i Ibadan, Nigeria. Syftet 

med studien var att studera sambandet mellan användningen av statiner, demens och 

Alzheimers sjukdom under en 8 års period. Frekvensen att få Alzheimers sjukdom har 

rapporterats vara högre hos afro-amerikaner än hos vita. Under ett slumpmässigt urval 

av afro-amerikanska deltagare från Indianapolis år 1992 och från en kohort under år 

2001 så deltog sammanlagt 2629 individer.  

Studien var uppdelad i två steg. I första steget fick deltagarna ett hembesök där 

personen som intervjuade dem antecknade deras längd, vikt och blodtryck. Deltagarna 

fick även svara på frågor om deras sociala och medicinska historia men även deras 

familjehistoria. Utifrån Community Screening Interview for Dementia (CSI-D) så 

utvärderades och delades deltagarna in i antingen dålig, mellanliggande eller bra 

prestanda. Alla deltagarna med dåliga prestanda, 75 % av de med mellanliggande 

prestanda och 2.5 % av gruppen med bra prestanda gick vidare till steg två. Steg två 
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bestod av ett ytterligare hembesök. I det hembesöket gjordes de kognitiva testen 

CERAD och CHIF (Clinician Home-based Interview to assess Function). CHIF är en 

standardiserad neurologisk och fysisk bedömning och en översyn av funktionell status. 

Det var en strukturerad intervju tillsammans med en nära släktning som var anpassad 

efter CAMDEX (Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly informant 

interview). Diagnosen ställdes med ICD-10 och DSM-IV, och deltagarna som fick 

diagnosen år 2001 nådde slutet av sitt deltagande och exkluderades från de andra 

uppföljningarna som gjordes år 2004, 2007 och 2009.   

 

Fig 4. Visar hur deltagare inkluderades och exkluderades från studien under år 2001-2009. 
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Av de 2629 deltagande i studien så diagnostiserades 111 individer med demens och 

därför exkluderades de från studien. 1820 individer hade minst en uppföljning mellan år 

2004 och 2009 och av dessa var det 1465 individer som hade antingen demens eller 

tillhörde gruppen med normal kognition. Efter att ytterligare deltagare exkluderats så 

gav 1091 individer blodprover för APOE-genotyp och av resterande deltagare så var det 

974 individer som använde statiner.  

Majoriteten av de 974 individer som genomförde studien var kvinnor, de hade flera års 

utbildning och de var yngre än de 1544 individer med normal kognition som 

exkluderades i början (ekv. 2518 – 974 deltagare = 1544 deltagare). Kön, ålder och 

antalet utbildningsår inkluderades för att minimera risken för potentiella förutfattade 

meningar. Av de 65 deltagare som fick diagnosen demens så fick 27 stycken diagnosen 

år 2004, 20 år 2007 och 18 år 2009. Av de 56 individer som fick diagnosen Alzheimers 

sjukdom så var det 22 stycken år 2004, 20 år 2007 och 14 år 2009.  

Deltagare med demens eller Alzheimers sjukdom hade färre utbildningsår och var äldre 

i början av studien när diagnosen ställdes än för deltagarna med normal kognition. 

Resultatet visade att deltagarna med normal kognition tog statiner redan i början av 

studien i jämförelse med deltagarna med Alzheimers sjukdom. Liknande resultat 

visades när de med normal kognition och de med demens jämfördes. Deltagarna som 

rapporterades ta statiner hade ett LDL på 99.4 mg/dL i början av studien och deltagarna 

som inte tog statiner hade ett LDL på 116.4 mg/dL. Färre individer med en användning 

av statiner från start hade ett högt LDL (>130 mg/dL) i jämförelse med de som inte 

använde statiner vid start. Studien visade endast på en minskad risk för Alzheimers 

sjukdom hos de som rapporterades använda statiner konstant under de 8 år som studien 

pågick.   
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Tabell 2. Tabellen nedan visar hur användning av statiner påverkar risken att utveckla demens. 

Tabellen är modifierad från Hendrie et al (2015). 

Overall (N=974) Incident Dementia (n=65) Incident AD (n=56) Normal Cognition (n=909) pa pb

Age at baseline, mean (SD) 76.6 (4.9) 78.7 (5.5) 79.0 (5.6) 76.4 (4.8) .0003 .0001

Age at diagnosis, mean (SD) 82.6 (5.0) 83.8 (5.6) 84.1 (5.7) 82.5 (4.9) .0519 .0238

Female, n (%) 679 (69.7) 48 (73.8) 40 (71.4) 631 (69.4) .4883 .8812

Years of educaton, mean (SD) 11.6 (2.5) 10.6 (3.0) 10.6 (3.0) 11.6 (2.5) .0085 .0116

Baseline LDL, mean, mg/dL (SD) (n=824) (n=61) (n=53) (n=763) .7470 .5917

112.1 (32.7) 113.4 (29.4) 114.5 (29.1) 112.0 (32.9)

Baseline LDL > 130 mg/dL, n(%) (n=824) (n=61) (n=53) (n=763) .8800 1.0000

216 (26.2) 15 (24.6) 14 (26.4) 201 (26.3)

Baseline statin use 244 (25.1%) 9 (13.8) 7 (12.5) 235 (25.9) .0369 .0256

Statin use over all participating waves, n (%) .0926 .0433

    Continuous use 150 (15.4) 5 (7.7) 3 (5.4) 145 (16.0)

    Intermitten use 322 (33.1) 19 (29.2) 17 (30.4) 303 (33.3)

    Did not use 502 (51.5) 41 (63.1) 36 (64.3) 461 (50.7)  

Tabell 2 visar n=antalet personer, mean=medelvärdet och SD=standardavvikelsen av resultatet. pa; 

signifikansen jämför demens med normal kognition och pb jämför Alzheimers sjukdom med normal 

kognition. 

 

3. A Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of simvastatin to treat 

Alzheimer disease (Sano et al, 2011) 

I en randomiserad, dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie (Sano et al, 2011) 

testades statinen simvastatin hos individer med mild till måttlig demens med normala 

lipidvärden. Syftet med studien var att se om statiner kan minska utvecklingen av 

symtomen hos individer med Alzheimers sjukdom. De kriterier som var ställda för 

deltagarna i studien var bland annat att de skulle vara över 50 år. Individer med antingen 

en neurologisk eller en psykiatrisk diagnos exkluderades för att dessa diagnoser kan 

påverka den kognitiva funktionen. Individer exkluderades om de redan innan studien 

stod på statiner, om de hade ett tillstånd som krävde att de behövde sänka 

kolesterolnivåerna samt om de hade ett triglycerid-värde över 500 mg/dL eller ett LDL-

värde under 80 mg/dL. För att kunna delta i studien så kunde individerna heller inte ha 

tagit läkemedel med antikolinerg effekt, läkemedel mot Parkinsons sjukdom, 

behandling för Alzheimers sjukdom eller lugnande medel. Även individer som tog 
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andra läkemedel som kunde interagera med statiner genom att antingen sänka eller öka 

läkemedelskoncentrationen exkluderades.   

 

Tabell 3. Visar hur många som deltog i studien. Data är tagen från Sano et al (2011). 

 

 

Under de 6 första veckorna fick simvastatin-gruppen en dos på 20 mg/dag och under 

den resterande tiden fick de 40 mg/dag eller placebo.  

685 individer screenades under rekryteringsperioden mellan 2002 och 2006. 406 av dem 

uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna och delades upp slumpmässigt med 202 

individer i placebo-gruppen och 204 individer i simvastatin-gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo-gruppen, n=202 (50.25%) Simvastatin-gruppen, n=204 (49.75%) 

Följdes ej upp under 18 månader, n=10 Följdes ej upp under 18 månader, n=15 

Avslutade den 18:e månaden på 

medicinering, n=152 

Avslutade den 18:e månaden på 

medicinering, n=145 

Avslutade den 18:e månaden av 

medicinering, n=4 

Avslutade den 18:e månaden av 

medicinering, n=3 
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Tabell 4. Visar skillnaden i kolesterolnivåer och resultat från testen för de respektive grupper i 

början av studien. Data är tagen från Sano et al (2011). 

 

Det huvudsakliga kognitiva testet i studien var ADAS (ADAS-Cog) poäng. ADAS-Cog 

mäter deltagarnas minne, uppmärksamhet, språk, bedömning, orientering och praxis. De 

sekundära testen i studien var ADCS-ADL (ADCS Activities of Daily Living), MMSE 

(Mini-Mental State Examination), NPI (Neuropsychiatric Inventory) och Dependence 

Scale. Testerna utfördes 3, 6, 12 och 18 månader efter att studien startade. 

 

Variabler 

Placebo-grupp 

(n=202) 

Simvastatin-

grupp 

(n=204) 

Alla deltagare 

(n=406) 

Placebo/simvas

tatin olika p-

värden 

Ålder, y, mean ± SD 75.1 ± 9.0 74.0 ± 9.6 74.6 ± 9.3 0.2931 

Duration av sjukdom, 

y, mean ± SD 

4.23 (2.63) 4.03 (2.58) 4.13 (2.61) 0.3922 

Total kolesterol, mean 

± SD 

208.8 ± 28.6 215.0 ± 32.5 211.9 ± 30.8 0.1153 

LDL 123.2 ± 24.4 128.9 ± 26.4 126.0 ± 25.1 0.0529 

HDL 61.1 ± 16.7  60.7 ± 16.2 60.9 ± 16.4 0.6945 

ADAS-Cog score, 

mean ± SD 

23.9 ± 10.5  24.5 ± 9.7  24.2 ± 10.1  0.2647 

MMSE score, mean ± 

SD 

20.7 ± 4.9 20.0 ± 4.5  20.4 ± 4.7 0.0895 

ADCS-ADL, mean ± 

SD 

68.6 ± 10.4 67.2 ± 10.0 67-9 ± 10.2 0.0414 

Dependence scale, 

mean ± SD 

4.9 ± 2.3 5.2 ± 2.3  5.1 ± 2.3 0.2432 

NPI, mean ± SD 7.8 ± 8.3  9.2 ± 10.5  8.5 ± 9.5  0.6246 
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Efter att simvastatin-gruppen behandlats med statinen så visades en minskning i LDL-

nivåer, det totala kolesterolvärdet och en ökning i HDL-nivåer hos dessa deltagare.  

 

Tabell 5. Tabellen nedan visar på skillnaden i testen för de respektive grupperna vid varje 

uppföljning (Sano et al. 2011). 

 

 

Resultatet från de två grupperna (simvastatin och placebo) har jämförts med varandra 

genom att bedöma skillnaden mellan grupperna. Resultatet visade ingen skillnad i 

ADAS-Cog mellan grupperna. Resultatet visade heller ingen skillnad mellan grupperna 

för de sekundära testen. Sammanfattningsvis visade studien att simvastatin inte gav 

någon effekt på symtom hos patienter med mild till måttlig demens.  

 

4. Early Statin Use and the Progression of Alzheimer Disease: A Total Population-

Based Case-Control Study (Lin et al, 2015) 

Studien av Lin et al, 2015 gick ut på att utvärdera effekten av hur en tidigare 

statinanvändning (innan påbörjad acetylkolinesteras-behandling) och utan en tidigare 

användning av statiner påverkar individer med mild till måttlig demens. Studien var en 

fall-kontroll studie och deltagarna som valdes ut till studien var baserad på den totala 
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befolkningen i Taiwan. Mellan år 1997 till 2008 var det 1 521 214 patienter registrerade 

i Taiwan National Health Insurance. I studien inkluderades 6431 individer med en 

nyligen diagnostiserad demens. I den slutliga analysen så var det 719 patienter med 

mild till måttlig demens som tidigare använt statiner och 719 patienter hade tidigare inte 

använt statiner. Den dagliga användningen av statiner innan studien började var cirka   

3-4% och efter att studien startade så började procentenheten för den dagliga 

användningen av statiner likna de patienter som tidigare inte använt statiner. Resultatet 

visade att progressionen av Alzheimers sjukdom fördröjdes hos patienter med mild till 

måttlig demens och med en tidigare statinanvändning, i jämförelse med patienter utan 

en tidigare användning av statiner (P=0.00054). Patienter som tog statiner som är mer 

lipofil visade en signifikant skyddad effekt på utvecklingen av Alzheimers sjukdom. I 

studien inkluderades information om deltagarna hade någon hjärt- och kärlsjukdom men 

även deras kön, ålder och om de tog andra läkemedel. Efter att deltagarnas 

sjukdomshistoria inkluderats visade det sig att patienter med mild till måttlig demens 

och en tidigare statinanvändning hade en ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom än 

patienter som tidigare inte använt statiner (P=0.0099). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPPSALA UNIVERSITET STATINERS EFFEKT PÅ KOGNITIVA FUNKTIONER OCH ALZHEIMERS 
SJUKDOM; DJUR- OCH HUMANSTUDIER 

  

                                2017-04-03               Dnr 2017 

 

 

23 

Tabell 6. Tabellen sammanfattar resultatet av andra faktorer som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, kön och ålder men även effekten av en icke tidigare och en tidigare 

statinanvändning (Lin et al, 2015). 

 

 

 

Fig 5 a. Figuren ovan visar den kumulativa överlevnadssannolikheten under uppföljningsåren 

för deltagare med Alzheimers sjukdom och som har använt eller aldrig tidigare använt statiner 

(Lin et al, 2015). 
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Fig 5 b. Visar skillnaden i den kumulativa överlevnadssannolikheten under uppföljningsåren för 

deltagare utan en tidigare statinanvändning och hur statiners lipofilicitet/hydrofiliciet-egenskap 

också påverkar effekten (Lin et al, 2015). 

 

5. Simvastatin alters membrane cholesterol distribution and beta-amyloid levels in 

brains of female APP751SL mice (Eckert et al, 2013) 

I en in vivo studie användes en transgen musmodell. Sambandet mellan kolesterol, APP 

och statiner undersöktes genom att studera effekten av en simvastatin-behandling på Aβ 

och kolesterolfördelningen i hjärnan hos möss. Mössen som användes var APP151SL-

honmöss och de var transfekterade med humant APP med en svensk och brittisk 

mutation.  

Mössen administrerades under en 3 veckors-period med 50 mg/kg simvastatin peroralt. 

Resultaten av studien visade en minskning av lösligt Aβ1-40 i hjärnan och en ökning av 

olösligt Aβ1-40 och Aβ1-42 i hjärnan. Minskningen av lösligt Aβ1-40 hos de simvastatin 

behandlade mössen bidrog till en ökad Aβ1-40 mängd i plasma, vilket tydde på att 

clearance för Aβ förbättrats av behandlingen. Författarna i artikeln skriver att det 

troligtvis är den lösliga formen av Aβ som ligger bakom sjukdomsorsaken. Efter dessa 

tre veckor visade resultatet på en minskad kolesterolmängd och en förändrad 

kolesterolfördelning i hjärnan. Generellt var mängden olösligt Aβ1-40 och Aβ1-42 i 
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hjärnan mer än lösligt Aβ1-40 och Aβ1-42  hos både kontrollgruppen och de möss som 

behandlades med simvastatin. 

 

Tabell 7. Tabellen nedan visar värden på olöslig och löslig Aβ hos möss som blivit behandlade 

med och utan simvastatin. 

 

 

Diskussion 

Är statiner en potentiell läkemedelsbehandling för att reducera risken för Alzheimers 

sjukdom? 

Utifrån resultatet i detta arbete har det visat sig att det finns en koppling mellan 

hyperkolesterolemi, statiner, Aβ och Alzheimers sjukdom. Majoriteten av studierna 

inom valda inklusion- och exklusionskriterier har visat på att individer med Alzheimers 

sjukdom har fått en bättre kognition efter en behandling med statiner. Djurstudien i 

arbetet visade dessutom på en minskad mängd Aβ hos honmöss.  

Att utvärdera om statiner har en effekt för att reducera risken för att utveckla 

Alzheimers sjukdom är svår eftersom diagnosen inte kan ställas förrän symtom ses och 

då har sjukdomen redan pågått en tid. Sjukdomen kommer smygandes och tar 

säkerligen flera år att utveckla. Eftersom detta är fallet och eftersom ingen idag vet 

säkert vilka steg det finns innan diagnos så blir är det svårt att utvärdera statiners 

betydelse vid sjukdomen. Detta gör även att det inte går att hitta eller utföra studier på 

individer som befinner sig i riskzonen.  

En sammanfattning av resultaten i detta arbete visade på att individer med Alzheimers 

sjukdom och hyperkolesterolemi hade en positiv effekt på deras nedsatta kognition efter 
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en statinbehandling. Undantaget var Sano et al, som visade ingen effekt på kognitionen 

av en statinbehandling. Alla studierna i arbetet visade även på att deltagarna insatta på 

en statinbehandling fick minskade kolesterolnivåer (1, 2, 3, 4).  

Padala et al, 2012 visade på en effekt på kognitionen hos patienter med Alzheimers 

sjukdom under uppehållet mellan två konstanta statinbehandlingstillfällen. I Hendrie et 

al, 2015 visade det sig att deltagarna med kontinuerlig statinbehandling fick en minskad 

risk att utveckla Alzheimers sjukdom i jämförelse med deltagarna med en utebliven 

statinbehandling eller en icke kontinuerlig statinbehandling. Sano et al, 2011 uppvisade 

ingen effekt efter en statinbehandling på alzheimerspatienter med normala lipidvärden. 

En av exklusionskriterierna i studien var att individer med en statinbehandling eller 

patienter som är i behov av en statinbehandling får inte delta i studien. Resultatet 

indikerar på att statiner troligtvis inte har någon kognitiv effekt på alzheimerspatienter 

utan hyperkolesterolemi. Studien baserad på invånarna i Taiwan (Lin et al, 2015) visade 

på att en tidigare statinanvändning hos alzheimerspatienter fördröjer progressionen av 

sjukdomen i jämförelse med alzheimerspatienter utan en tidigare statinanvändning. 

Resultatet i studien visade även på att deltagare med andra hjärt-och kärlsjukdomar, 

som exempelvis hypertension, ischemisk stroke och diabetes får en sämre effekt på 

progressionen av sjukdomen trots en tidigare statinanvändning.  

I en metaanalys på sju studier visade resultaten på att statiner inte har en positiv effekt 

på sjukdomen och reducerar inte risken för utveckla Alzheimers sjukdom. Att oavsett 

statiners egenskap eller statiners verkningsmekanism så förbättrades inte kognitionen 

efter att kognitiva tester gjorts (22). Statiner är idag troligtvis inte en 

läkemedelsbehandling för Alzheimers sjukdom eftersom studier visar på olika resultat. 

Att hyperkolesterolemi är en riskfaktor för Alzheimers sjukdom är konstaterat men 

kopplingen om hur en minskad kolesterolsyntes med statiner påverkar Aβ är oklar och 

därför kan statiner idag inte användas för detta ändamål. En möjlig förklaring till varför 

bland annat de prospektiva studierna i resultatet inte visat på en negativ effekt av 

statiner kan vara för att tiden då studien genomfördes var för kort. I dessa studier visas 

ingen uppföljning efter att studien avslutats på om den förbättrade kognitionen 

fortfarande är densamma eller ifall den endast var tillfällig.  
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I studien av Eckert et al, 2013 visade resultatet på en minskad mängd lösligt Aβ hos 

APP751SL- honmöss. Denna studie visade på att statiner inte endast har en effekt på 

kolesterolnivåerna och människans kognition utan har även en effekt på själva 

förändringen som idag hypotetiskt är en orsak till Alzheimers sjukdom. 

Vilken sorts statin som används i terapin har visat sig ha en stor inverkan. Lin et al, 

2015 visade på att individer som behandlas med en statin som är mer lipofil har en 

bättre effekt och fördröjer mer på progressionen av sjukdomen (se fig 5b). I alla studier i 

arbetet exklusive Eckert et al och Sano et al så nämnde författarna vilken statin 

deltagarna använde och eftersom vilken typ av statin som används har en betydelse för 

hur bra effekten är så hade resultatet kunnat bli mer tydligt ifall detta skrivits med i alla 

artiklarna. 

I detta arbete exkluderades studier innan år 2010, för att få med de nya studierna och för 

att begränsa antalet träffar i sökningen. Att studier med deltagare över 50 års ålder 

inkluderades var för att Alzheimers sjukdom drabbar individer sent i livet. Studier som 

besvarade syftet och frågeställningarna i deras titel eller abstract inkluderades. Studier 

med vissa titelord där Alzheimers sjukdom och statiner redan kunde kopplas till 

varandra inkluderades i sökningen. Studier där statiners antiinflammatoriska inverkan 

på sjukdomen utvärderades valdes bort eftersom det inte var relevant i detta arbete. 

Studier som analyserade CRF-biomarkören, tau och APOE-genotyp exkluderades även 

från sökningen eftersom de inte hade besvarat på verken syftet eller frågeställningarna i 

arbetet och eftersom att arbetet hade blivit för brett.   

Inom de valda inklusions- och exklusionskriterier fanns betydligt fler humanstudier än 

djurstudier, vilket gör att det blir svårt att jämföra olika typer av studier. 

Humanstudierna visar endast en förändring i kognition med olika kognitiva testen 

medan djurstudier visar sambandet mellan Aβ och statiner på ett mer biologiskt sätt. 

Djurstudier kan dessutom designas på andra sätt för att få ett djupare och mer detaljerat 

svar på forskarens frågeställningar. 

Under de valda kriterier fanns fler studier som visade på att statiner hade en mer god 

farmakologisk effekt än motsatsen. Att ha med fler studier som visade på att statiner 

inte har någon effekt hade lett till en djupare diskussion, då de hade jämförts. En 
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ytterligare förbättring inför ett nästa arbete är att inkludera studier från innan år 2010 

och studier från fler databaser för att få en bredare sökning och kunna jämföra resultaten 

på en djupare nivå.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar rapporten att statiner har en effekt på nedsatt kognition hos 

patienter med Alzheimers sjukdom och hyperkolesterolemi. Dock är inte dagens 

forskning tillräcklig för att statiner idag ska vara ett godkänt läkemedel för att reducera 

risken att få Alzheimers sjukdom. Orsaken bakom sjukdomen är fortfarande oklar och 

likaså statiners effekt på sjukdomen. Trots att statiner kanske aldrig kommer ha det 

ändamålet så kan fortsatt forskning ge mer förståelse för sjukdomen men även ge 

möjligheten att framställa ett nytt läkemedel med liknande egenskaper.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Statiner är en godkänd läkemedelsgrupp och har ändamålet att behandla individer med 

höga kolesterolnivåer i blodet. Statiners uppgift är att hämma bildningen av kolesterol. 

Alzheimers sjukdom är en kronisk, obotlig och inte minst en komplicerad sjukdom som 

drabbar olika funktioner i hjärnan. Sjukdomen kommer smygandes och påverkar 

individens kognition. Amyloid-β är en hypotes till orsaken bakom sjukdomen. 

Amyloid-β är ett protein som klumpar ihop sig, bildar plack och leder till celldöd i 

hjärnan. Dagens forskning har visat en ökad bildning av det toxiska proteinet amyloid-β 

och att en riskfaktor till sjukdomen är höga kolesterolnivåer. I flera år har studier gjorts 

för att se om statiner genom att minska bildningen av kolesterol i hjärnan, även kan 

minska mängden amyloid-i hjärnan och på så sätt reducera risken att utveckla 

Alzheimers sjukdom. Kliniska studier på patienter med mild till måttlig demens har 

gjorts och resultaten har visat både på ingen effekt och en positiv effekt på nedsatt 

kognition. 
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