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ALKOHOLKONSUMTION OCH EPISODISKT MINNE. 

KAN APOE GENEN VID OLIKA KONSUMTIONSNIVÅER HA BETYDELSE? 

 

Daniel Lundbäck 

 

I denna studie undersöktes om relationen mellan alkoholkonsumtion 

och episodiskt minne skiljer sig beroende på vilken allele av APOE 

genen en person har. Undersökningsdeltagarna delades upp i fyra 

grupper, medelålders män, medelålders kvinnor, äldre män och äldre 

kvinnor. Utbildningsnivå och ålder inom varje åldersgrupp användes 

som kovariat. APOE delades upp på 4 bärare och icke bärare. Några 

signifikanta interaktionseffekter mellan alkoholkonsumtion och 

APOE framkom inte i någon grupp. I gruppen medelåldersmän 

hittades en signifikant huvudeffekt av alkoholkonsumtion, där de 

som avstod från alkohol presterade sämre än de med olika nivåer av 

alkoholkonsumtion. Liknande tendenser syntes i de tre övriga 

grupperna där undersökningsdeltagare som avstod från alkohol 

presterade sämst, dock inte signifikant. En anledning till att de som 

konsumerar alkohol presterar bättre på episodiskt minnestest än de 

som inte dricker förmodas vara alkoholens positiva effekter på det 

kardiovaskulära systemet. Ytterligare forskning på området behövs 

då andra faktorer, så som hur mycket som dricks vid ett enskilt 

tillfälle, kan vara mer avgörande.  

 

Hur påverkar alkoholkonsumtion kognition? Vi vet inte allt om hur denna relation ser ut. 

Det kan vara så att relationen skiljer sig beroende på vilken genetisk uppsättning en 

människa har. I detta sammanhang antas APOE genen påverka hur sambanden ser ut. 

APOE genens funktion beskrivs senare. 

 

Studier om relationen mellan alkoholkonsumtion och kognition har visat divergerande 

resultat. Tidiga studier kunde bara påvisa negativa eller inga effekter mellan kognitiva 

mått och alkohol. Parker och Noble (1977) påvisade att höga konsumtionsmängder av 

alkohol vid enskilda tillfällen leder till sämre kognitiv prestation. De kunde däremot inte 

se några samband mellan livstidskonsumtion och kognition. De hade använt ett brett mått 

på kognition med ett antal olika testbatterier (Shipley-Institute of Living Scale, the 

Halstead Category Test, och the Wisconsin Card Sorting Test). Liknande resultat hittades 

i Parker, Parker, Brody, och Schoenberg (1983) där hög konsumtion vid enskilda 

tillfällen ledde till sämre kognitiv prestation (abstraktionsförmåga och vokabulär) men 

det fanns däremot inte samband mellan hur ofta undersökningsdeltagarna drack och 

kognition. Goodwin et al. (1987), hittade inga samband mellan alkohol och kognition (på 

tester som mäter minne och abstraktionsförmåga) efter att de kontrollerat för inkomst, 

utbildning, kön och ålder. Ett antal studier efter dessa har dock visat att en måttlig 

alkoholkonsumtion kan ha positiv effekt på kognition ( Anttila et al., 2004; Britton, Elias, 

Elias, D’Agostino, 1999; Jolles & Launer, 2002; Kalmijn, Van Boxtel ; Singh-Manoux & 

Marmot, 2003; Verschuren). Det finns även studier som visat på att ökat drickande leder 

till bättre kognitiva data. Jorm (2007) och Mukamal et al. (2003) visade att hos icke 
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bärare av APOE 4 har de som dricker riskfyllt bättre kognitiv prestation än de som 

avstår från alkohol. Vissa studier har inte funnit någon konsekvent relation mellan 

alkoholkonsumtion och kogntion. Elwood et al. (1999) fann ingen påverkan av alkohol på 

kognitiva mått. Däremot presterade de som slutat dricka sämre än de som drack alkohol 

och de som avstod.  

 

Litteratur som beskriver kognitiva nedsättningar kopplat till alkoholism är däremot 

massiv (Fein & MacGillivray, 2007). Alkoholism är associerat med nedsättningar i 

visuospatiala funktioner, inlärning och minne, abstraktion, problem inlärning (Parsons & 

Nixon, 1993). Alkoholmissbruk är även kopplat till brister i social kognition så som att 

känna av känslouttryck i ansikten och röster, förmåga att leva sig in i någon annans 

situation, och att förstå humor (Uekerman & Daum, 2008). Det råder ingen större tvekan 

om att alkoholism kan leda till avsevärt negativa konsekvenser för kognitiva funktioner.  

 

Den övervägande mängden av studier på senare tid visar dock att en måttlig 

alkoholkonsumtion har positiva effekter på kognitiv prestation. Det talas ofta om en 

positiv effekt av måttligt drickande. Man bör dock komma ihåg att inte alla studier visar 

på denna effekt. Det bör också beaktas när man läser dessa studier att konsumtionsnivåer 

varierar rejält och definitionen av begrepp som lite, måttligt, mycket, riskfyllt inte har 

standardiserats. De faktiska resultaten varierar därför mellan studier i vilken 

konsumtionsnivå som är gynnsam. Det är också av vikt att beakta att toleransnivån 

varierar mellan individer och påverkas av faktorer som vikt, kön och ålder. Men ett antal 

studier har visat att de som befinner sig i mitten av konsumtionsvariationen får bättre 

kognitiv prestation än de som inte dricker något samt de som dricker väldigt mycket.  

 

Denna positiva effekt för personer som konsumerar måttligt syns både i 

medelåldersgrupper och i äldre åldersgrupper. I föreliggande studie har 

undersökningsdeltagarna delats upp i två kategorier som befinner sig i medelålder (35-60) 

och äldre ålder (65-90). Studier på yngre åldersgrupper finns alltså inte med i 

undersökningen. Britton et al. (2004) undersökte alkoholens påverkan på kognition i 

åldrarna 46-68 år och fann att de som drack en drink eller fler per vecka hade bättre 

resultat på kognitiva tester än de som inte drack något alls. Effekten gällde fram till 240 g 

alkohol per vecka (motsvarande ungefärligen 30 drinkar) och var större för kvinnor än för 

män. Det kognitiva testbatteriet mätte korttidsminne, förmåga att identifiera mönster och 

applicera principer och regler på dem, ordförståelse och förmåga att generera ord. De två 

sistnämnda brukar kategoriseras som mått av semantiskt minne (Britton et al., 2004). 

Liknande resultat erhöll även av Kalminj et al. (2002) i åldrarna 45-70 år, där de som 

drack mellan 1-2 drinkar eller 2-4 drinkar per dag presterade bättre både än de som 

avstod från att dricka och de som drack mer än 4 drinkar. Effekten syntes på tester av 

mental hastighet och mental flexibilitet. Däremot fanns inte samma effekt för semantiskt 

minne. Där hade gruppen som drack mer, det vill säga fler än 8 drinkar per dag, bättre 

resultat än övriga grupper men författarna understryker att resultatet kan bero på att 

antalet undersökningsdeltagare i den gruppen var få, endast 7 personer (Kalminj et al., 

2002).  
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Anttila et al. (2004) undersökte alkoholens påverkan på kognition i äldre ålder mellan 65-

79 år. De påvisade att risken för att diagnostiseras med en mild kognitiv nedsättning var 

mer än dubbelt så stor för de grupper som aldrig drack, samt de som drack ofta (flera 

gånger i månaden), jämfört med den grupp som drack sällan (mindre än en gång i 

månaden). Däremot fanns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna i riskerna för 

att utveckla demens vilket indikerar att det krävs något mer för att alkoholkonsumtion 

skall leda till allvarligare kognitiv svikt. En styrka i denna studie var att den var 

longitudinell och alkoholkonsumtionen alltså inte uppskattats retroaktivt (Anttila et al., 

2004).  

 

Episodiskt minne är ett känsligt kognitivt system och av den anledningen är det befogat 

att förmoda att även episodiskt minne påverkas av alkoholkonsumtion i likhet med andra 

kognitiva mått. Detta har visats i en rad olika sammanhang. Alkoholism har en kraftig 

negativ effekt på det episodiska minnet. Det förmodas finnas en länk mellan de studier 

som visar på brister i episodiskt minne och de studier som funnit atrofi i hippocampus 

hos alkoholister (Pitel et al., 2007). Blackouts är även av särskilt intresse just vid studier 

av minne och alkoholism. Undersökningsdeltagare som upplevt många blackouts har ett 

sämre episodiskt minne än de som inte haft många blackouts (Miller, Hertel, Saucedo, & 

Hester, 1994). Vad beträffar konsumtionsnivåer över längre tid har det för episodiskt 

minne, i likhet med andra kognitiva mått, visats att en måttlig konsumtion kan ha 

gynnsamma effekter. Ngandu et al. (2006) använde longitudinella data där 

alkoholkonsumtion rapporterats både i medelåldern och i äldre ålder. Test på episodiskt 

minne hade gjorts i äldre ålder (medelålder 71,1 sd 4,0). Resultatet varierade lite 

beroende på i vilken ålder alkoholkonsumtionen rapporterats. När analyser gjordes på det 

rapportade drickandet i medelåldern hade de som drack sällan (mindre än en gång per 

månad) bättre episodiskt minne i äldre ålder än de som aldrig drack och de som drack 

ofta (mer än en gång per månad). Det vill säga en positiv effekt syntes på mittkategorin i 

alkoholkonsumtionen. En kontroll gjordes med rapporterat drickande i äldre ålder. Det 

visade sig att de som aldrig drack i äldre ålder hade sämre episodiskt minne än de som 

drack sällan eller ofta (Ngandu et al., 2006).  

   

En anledningen till att en måttlig konsumtion av alkohol i många studier har påvisats ha 

en positiv effekt på kognitionen tros kunna vara alkoholens positiva effekt på det 

kardiovaskulära systemet. Måttlig alkohol har visats vara relaterat till en lägre risk för 

kardiovaskulärsjukdom (Scherr, LaCroix, Wallace, Berkman, 1992). Det är också möjligt 

att måttlighet i vår alkoholkonsumtion relaterar till generell måttlighet i vår livsstil. Detta 

kan förmodas förklara sambanden då vi ser en så stor variation i vilken konsumtionsnivå 

som ger gott resultat, samt att sambanden syns i olika dryckeskulturer (Ngandu, 2006). 

Underliggande faktorer som relaterar både till måttlig alkoholkonsumtion och en 

förbättrad kognition kan mediera sambanden (Britton et al., 2004) även om många 

undersökningar också kontrollerat för eventuella bakomliggande faktorer.  

 

Det finns även studier som visar på könskillnader i hur alkohol påverkar  kognitionen. I 

en studie av Dufoil et al. (1997) med 574 män och 815 kvinnor i åldrarna 59-71 år 

hittades endast bland kvinnor den positiva effekt som måttig alkoholkonsumtion har på 

kognitiva mått.  Det fanns inga samband mellan alkohol och kognition bland män (Dufoil, 
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1997). Elias et al. (1999) undersökte även detta och fann att en måttlig 

alkoholkonsumtion hade en positiv effekt på kognition hos kvinnor på flera områden. De 

fann dock även positiva effekter hos män, fast på färre av testerna och mer begränsade 

positiva samband (Elias, 1999). Även Yonker et al. (2005), fann att en måttlig 

konsumtion var mer fördelaktig för kvinnor än för män.  

 

Kvinnor påverkas generellt mer än män av alkoholkonsumtion även när det gäller en rad 

andra mått. Vid en hög alkoholkonsumtion ökar risken för dödlighet både för kvinnor och 

män men ökningen är större för kvinnor (Klatsky, Armstrong & Friedman, 1992). I 

nästan alla studier som gjorts om alkoholkonsumtion dricker kvinnor mindre än män 

(Elias et al., 1999). Det har även visats att samma alkoholmängd konsumerad över 

samma tidsperiod orsakar högre alkoholnivåer i blodet hos kvinnor än män (Graham et al., 

1999). Pfefferbaum et al. (2001) fann även skillnader mellan könen i minskning av 

hjärnvolymen. Det fanns signifikanta minskningar av hjärnvolymen i ett antal områden 

när jämförelser gjordes mellan icke alkoholiserade män och alkoholiserade män. Det 

fanns däremot inte några signifikanta minskningar när icke alkoholiserade kvinnor 

jämfördes med alkoholiserade kvinnor. Då vi ser skillnader i hur alkohol påverkar 

kvinnor och män, samt att ett av de mer bestående fynden när det gäller könsskillnader i 

kognitiva förmågor är att kvinnor presterar bättre än män på tester av episodiskt minne, är 

det av vikt att göra separata analyser för respektive kön.  

 

APOE är en gen som är lokaliserad på kromosom 19. Den har 3 alleler: APOE 2, APOE 

3, och APOE 4. Dessa tre alleler är olika vanligt förekommande där 2 utgör ungefär 

8%, 3 72% och 4  20% (Nilsson, 2006). Den sistnämnda, APOE 4, har visats ha 

negativa konsekvenser för vår kognition i äldre åldrar. Det gäller framförallt patologiskt 

kognitivt åldrande men även icke- patologiskt.  

 

Det råder numera ingen större tvekan om att APOE 4 är en viktig riskfaktor för 

Alzheimerssjukdom. I den amerikanska befolkningen är cirka 15% bärare av åtminstone 

en 4 allele vilket kan jämföras med att 44%-45% är 4 bärare av de som diagnostiserats 

med Alzheimer (Christensen et al., 2008). I en metaanalys från 1997 konstaterades att 

APOE 4 är en riskfaktor för Alzheimer i alla studerade etniska grupper, åldersgrupper 

(mellan 40-90), och påverkar både män och kvinnor (Farrer et al., 1997).  

 

Det har dock funnits lite motstridiga resultat i hur APOE 4 påverkar minne hos friska 

icke- dementa äldre individer. Vissa studier har sett samband mellan APOE 4 och en 

sämre minnesprestation, andra studier har inte kunnat påvisa dessa samband, och en 

studie fann att 4 ledde till en bättre prestation hos yngre personer (35-45 år) (Nilsson et 

al., 2006). Det är ett vedertaget faktum bland genetiker att en gen kan ha olika uttryck i 

olika åldrar. En anledning till de olika resultaten kan vara att det är beroende av vilka 

kognitiva tester som administrerats. I en studie av Nilsson et al. (2006) hittades att APOE 

4 effekt på minne varierar beroende på minnessystem. Det episodiska minnet påverkas 

mer av APOE allelen, semantiskt minne påverkas mindre, och ingen effekt hittades på 

korttidsminne. Det visade sig även att episodisk recall var mer känsligt än på episodisk 

igenkänning (Nilsson et al., 2006).  
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Det bör understrykas att det är just i äldre åldersgrupper som APOE 4 har negativa 

konsekvenser för kognitiva förmågor. Däremot har inte samma relation kunnat fastställas 

i yngre åldersgrupper. Flertalet studier har visat att i tidig ålder påverkar inte APOE 4 

kognitiva förmågor negativt så som episodiskt minne, arbetsminne, mental hastighet, 

reaktionstid, vokabulär (Jorm et al., 2007). APOE 4 skulle mycket väl kunna ha en tidig 

effekt på kognition, då genen är så starkt förknippad med Alzheimer, och ett antal studier 

har kunnat påvisa tidiga prekliniska markörer för Alzheimer (Jorm et al., 2007). Elias et 

al., 2000, genomförde en longitudinell studie där de följde upp sina 

undersökningsdeltagare från 65 års ålder upp till 94 år. Resultatet visade att de som 

senare fick Alzheimer även hade sämre minnesprestation vid baseline i 65 års ålder. I en 

studie av Snowdon et al. (1996) hittades betydligt tidigare prekliniska markörer. De 

visade att nunnor som fått Alzheimer också hade sämre verbal förmåga i de dagböcker 

som de skrivit tidigare i livet, medelåldern var 22 år när de skrevs (Snowdon, 1996). Det 

har även visats att amyloid avlagringar i hjärnan, något som förknippas med Alzheimer, 

är mer förekommande i medelåldern bland dem som senare utvecklar Alzheimer (Braak 

& Braak, 1997). Av den anledningen kan det förmodas att även APOE påverkar 

kognition i ung ålder. Det har dock inte kunnat fastställas med säkerhet om APOE 4 

allelen har en positiv eller negativ effekt i unga år.  

 

APOE 4 interagerar även med andra riskfaktorer för kognitiv nedgång. Människor som 

råkar ut för skallskador har visats få större negativa konsekvenser om de är 4 bärare 

jämfört med icke bärare (Nathoo et al., 2003; Sundström et al., 2004). Inom Betula 

projektet fanns möjligheten att göra en studie där man hade ett kognitivt mätvärde före 

och efter skallskadan. Det visade sig att 4 bärare hade en signifikant nedgång på 3 av 7 

kognitiva tester medan icke- bärare inte hade någon signifikant nedgång på något av 

testerna. Även en matchning genomfördes, där 4 bärare i studien matchades med 4 

bärare som inte varit med om en skallskada. Detta gjordes för att kontrollera om 

nedgången berodde på den nedgång vi vanligen relaterar till 4 i äldre åldrar. I den 

matchade gruppen hittades inga signifikanta förändringar. Det indikerar att en interaktion 

mellan 4 och en mildare skallskada kan vara orsaken till de signifikanta skillnader som 

hittades (Sundström et al., 2004). Crawford et al. (2002) fann att 4 bärare som varit med 

om en traumatisk hjärnskada presterade sämre än icke bärare på minnestester. Det fanns 

däremot inte några skillnader i exekutiva funktioner. Samma tendenser syns hos boxare 

som är 4 bärare (Jordan et al. 1997). De boxare som är 4 bärare i gruppen med hög 

exponering för slag mot huvudet och får högre värden på mått av kronisk traumatisk 

hjärnskada än icke- bärare. Kronisk traumatisk hjärnskada är ett fenomen som 

förekommer bland boxare som boxats under många år och karaktäriseras av ett antal 

permanenta kognitiva nedsättningar, motoriska förändringar och beteendemässiga 

förändringar (Jordan et al., 1997). Även Friedman et al. (1999) fann att APOE 4 

predicerade en sämre framtida prestation på kognitiva tester bland patienter som varit 

med om en kronisk traumatisk hjärnskada. Chamelian, Reis och Feinstein (2004) kunde 

dock inte se några skillnader mellan 4 bärare och övriga grupper bland 

undersökningsdeltagare som varit med om traumatisk hjärnskada. Deras data baserade sig 

på jämförelser mellan kognitiva tester gjorda 6 månader efter skadan. En del av dessa 

data skulle alltså kunna leda till slutsatsen att APOE 4 allelen är en sårbarhetsallele. 

Denna sårbarhet skulle kanske kunna vara påvisbar även när det gäller alkoholintag. 
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En anledning till ovanstående resultat tros vara att APOE genen kan ha en roll i hjärnans 

cellreparation. De som bär på APOE 4 antas ha en sämre cellreparation och av den 

anledningen prestera sämre vid kognitiva mätningar. Om så är fallet så skulle alltså även 

alkoholkonsumtion kunna ha en större negativ påverkan på kognitiva mått hos 

undersökningsdeltagare som har APOE 4 allelen jämfört med undersökningsdeltagare 

som inte har denna allele. Alkohol har mycket negativa konsekvenser för kognition för 

missbrukare, och då alkohol är ett gift samt att 4 bärare kan vara mer känsliga, är det 

möjligt att alkohol påverkar 4 bärare mer. På hela populationen har, som antytts tidigare, 

en måttlig konsumtion visats ha positiva effekter. Det är dock möjligt att vi inte ser 

samma samband hos 4 bärare. Antagandet är att alkoholkonsumtion kan vara mer 

skadligt för 4bärare än icke bärare. Det är svårt att säga vid vilken konsumtionsnivå 

detta kan förväntas. Alkoholen har ju som nämnts positiva effekter på det 

kardiovaskulära systemet. Denna positiva effekt kan förväntas påverka både 4 bärare 

och icke bärare. Ytterligare en fråga är om vi ser skillnader beroende på APOE i alla 

åldersgrupper. APOE tenderar att påverka kognitiv prestation negativt i äldre ålder. Det 

är dock möjligt att kognitiv prestation påverkas redan i medelåldern när alkohol tas med i 

beräkningarna. Vid skallskador påverkar APOE kognition även i medelåldern. Det har 

inte gjorts så många studier inom området och de som gjorts, har utförts på äldre 

åldersgrupper. I denna studie undersöktes om interaktionen syns i äldre ålder i likhet med 

vissa tidigare studier, samt även om de syns i medelålder.  

 

Det finns ett antal studier som visat att 4 allelen påverkar riktningen på sambanden 

mellan alkohol och kognition. I en fransk longitudinell studie (n=1174) visades att större 

alkoholkonsumtion leder till en minskad risk för att ha en kognitiv nedgång hos personer 

som inte bär på APOE 4 allelen. Bland icke bärare hade de som rapporterade att de 

drack två eller fler glas per dag en 50% mindre risk att ha en kognitiv nedgång vid 

uppföljning 4 år senare än de som inte drack någonting. Hos bärare av 4 allelen var 

relationen omvänd. Det vill säga större alkohol konsumtion leder till ökad risk för 

kognitiv nedgång (Dufouil, 2000). Liknande resultat, att större alkohol konsumtion hos 

4 bärare leder till försämrad kognition, hittades även i en finsk longitudinell studie 

(Anttila et al., 2004). I denna studie undersöktes interaktionen mellan de oberoende 

variablerna alkohol konsumtion, APOE, och de beroende variablerna demens och mild 

kognitiv svikt. En styrka i denna studie var att undersökningsdeltagarna följts upp under 

lång tid och att alkoholkonsumtion därför estimerats i mitten av livet. I studier med en 

retrospektiv estimering kan data bli påverkade av fler faktorer, bland annat kognitiv 

förmåga i äldre ålder. Det visade sig att risken för att utveckla demens steg med större 

alkohol konsumtion bland 4 bärare. I gruppen utan 4 allelen fanns inga signifikanta 

skillnader beroende på alkohol. Resultatet för ickebärare visade dock U-formade 

tendenser där måttlig konsumtion är bäst. För mild kognitiv nedsättning fanns inga 

signifikanta interaktionseffekter. Däremot syntes att mittgruppen, de som drack en gång i 

månaden, hade en mindre risk för att få en mild kognitiv nedsättning.  Ytterligare ett 

intressant resultat i denna studie var att risken för att utveckla demens i gruppen som 

aldrig drack alkohol inte skiljde sig mellan 4 bärare och icke- bärare  (Anttila et al., 

2004). De generella resultat som Anttila et al. (2004) fick bekräftas även i Ngandu (2006) 

där 4 bärare hade en ökad risk för demens i samband med ökat drickande. Ngandu 
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hittade även ett U- format samband mellan alkoholkonsumtion och mild kognitiv 

nedsättning, där deltagare som aldrig drack samt drack ofta hade högre risk för en mild 

kognitiv nedsättning än de som drack sällan.  

 

Även i en amerikansk studie (Mukamal et al., 2003) påvisades att APOE 4 allelen 

påverkar sambandet mellan alkohol och demens. De fann att de som drack mycket (14 

eller fler drinkar per vecka) fick en kraftigt ökad risk för att utveckla demens om de bar 

på 4 allelen jämfört med lägre nivåer av rapporterat drickande. Denna studie visade dock 

även en minskad risk hos 4 bärare att utveckla demens om de drack måttligt (mindre än 

1 drink per vecka eller 1 till 6 drinkar per vecka) jämfört med de som avstod från 

drickande. Skalan var alltså inte linjär i 4 gruppen, dvs. att ökat drickande leder till ökad 

risk för demens. I den grupp undersökningsdeltagare som inte bar på 4 allelen hade de 

som drack 1-6 drinkar per vecka minst risk att utveckla demens. Bland ickebärare hade 

de deltagare som drack mer än 14 drinkar per vecka en mindre risk att utveckla demens 

än de som inte drack något (Mukamal et al., 2003). Det vill säga ett relativt riskfyllt 

drickande var bättre än att avstå i denna grupp. Även Jorm et al. (2007) visade att riskfyllt 

eller farligt drickande jämfört med övriga grupper ledde till försämrade kognitiva data 

(arbetsminne, omedelbar och fördröjd igenkänning) hos 4 bärare. Förvånande var dock 

att bland icke bärare var relationen omvänd, det vill säga de som rapporterade ett riskfyllt 

eller skadligt drickande gjorde bättre ifrån sig på kognitiva tester än övriga grupper.  

 

Det har även visats att riskfaktorerna APOE 4, kraftig alkoholkonsumtion och kraftig 

rökning har en additiv effekt på hur pass tidigt vi utvecklar Alzheimersjukdom. I ett 

sample där Alzheimer konstaterats, kontrollerades när sjukdomen bröt ut. 

Undersökningsdeltagare som hade en av dessa riskfaktorer, APOE 4, kraftig rökning 

(mer än ett paket om dagen), eller kraftig alkohol konsumtion (2 drinkar eller fler per dag) 

hade ett 2 till 3 års tidigare sjukdomsutbrott. De som hade två av dessa riskfaktorer hade 

ett 5-7 års tidigare sjukdomsutbrott. Den grupp som hade alla tre riskfaktorer hade nästan 

ett 10 års tidigare sjukdomsutbrott (Hartwood et al., 2009).     

 

Det finns dock även studier som visar det motsatta, att alkohol och APOE inte interagerar. 

Séverina et al. (2010) kunde inte påvisa att APOE 4 påverkar relationen mellan alkohol 

och kognition. De undersökte hur ett antal hälsofaktorer påverkar kognitiva data, 

däribland alkohol. I en australiensisk studie av Christensen et al. (2008) mättes kognitiv 

nedgång i åldrarna 65-69, med uppföljning efter fyra år, 69-73. De fann att skallskada 

ledde till en större kognitiv nedgång hos de som var 4 bärare jämfört med icke bärare. 

Även färre års utbildning ledde till större nedgång hos 4 bärare. Däremot hittades inga 

signifikanta interaktioner mellan APOE och alkoholkonsumtion. De signifikanta effekter 

som uppstod måste beaktas i ljuset av att flera kognitiva tester gjordes och inte alla gav 

signifikanta resultat. Det fanns dock ingen interaktion mellan alkohol och APOE på något 

av dessa kognitiva tester. Även Stampfer et al. (2005) som undersökta kvinnor i åldrarna 

70 till 81 år fann inte någon signifikant interaktion mellan APOE och alkoholkonsumtion 

på kognitiv prestation. De använde ett globalt testscore på kognitiva data TICS 

(Telephone Interview for Cognitive Status) som mäter bland annat semantiskt minne (ord 

generering), episodiskt minne (fördröjd återgivning), uppmärksamhet och arbetsminne. 
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Frågeställningen i denna studie är om det finns en interaktionseffekt mellan 

alkoholkonsumtion och APOE. Hypotesen är att en större alkoholkonsumtion har en 

negativ effekt på det episodiska minnet hos 4 bärare, men en positiv effekt hos icke 

bärare åtminstone vid lägre konsumtionsnivåer. Forskningen har visat något olika resultat 

men mest sannolikt är att den positiva effekten på det episodiska minnet visar sig vid ett 

måttligt drickande. Tidigare studier har inte påvisat tydliga mönster hos 4 bärare.  

Studien avser att belysa om det episodiska minnet är mer känsligt hos 4 bärare än icke 

bärare, åtminstone vid höga konsumtionsnivåer. Denna effekt antas synlig för båda könen 

i båda åldersgrupperna. 

 

Metod 

Betula projektet 

Betula projektet utformades med avsikten att under en längre tid testa individer med antal 

olika kognitiva tester som är grundade på det teoretiska perspektivet att människor har 

olika minnessystem. På detta sätt är det möjligt att få en bättre förståelse av hur minnet 

utvecklas i vuxen ålder och framförallt om den utvecklingen varierar mellan olika 

minnessystem. En mer detaljerad beskrivning av hela Betula projektet, rekrytering av 

undersökningsdeltagare, samtliga administrerade tester inklusive hälsokontroll samt 

ordning och innehåll i testerna finns i Nilsson et al. (1997) och Nilsson et al. (2004). 

Nedan följer en kort redogörelse för rekryteringen av undersökningsdeltagare, procedur, 

och projektets design. 

 

Undersökningsdeltagare 

Den initiala rekryteringen av undersökningsdeltagare skedde genom att slumpmässigt dra 

namn ur folkbokföringsregistret i Umeå. Undersökningsdeltagarna kontaktades först med 

ett brev där de fick information om undersökningen, att de blivit slumpmässigt uttagna, 

och att deltagande var frivilligt. Detta följdes upp med ett telefonsamtal för att boka in ett 

möte för en hälsoundersökning och minnestest. Exkluderingskriterier var demens, 

downssyndrom, allvarlig syn och hörselnedsättning, och ett annat modersmål än svenska 

(Nilsson et al., 2006). Undersökningarna utfördes på Umeå Universitets laboratorium vid 

Psykologiska Institutionen. De äldre undersökningsdeltagarna som av olika anledningar 

inte kunde ta sig till laboratoriet besöktes i sina hem (Nilsson., et al 1997). 

 

Procedur 

Varje undersökningsdeltagare fick genomgå (a) en utförlig hälsoundersökning (b) en 

intervju om hälsostatus och en reviderad version av Katz ADL (c) ett formulär om 

socioekonomiska faktorer (d) ett formulär om kritiska livshändelser och (e) ett extensivt 

testbatteri för olika minnesfunktioner.  

 

Design 

Betula Projektet påbörjades år 1988. Det finns idag sex olika oberoende samples (s1, s2, 

s3, s4, s5, s6). Det första samplet (s1) hade sin första testning vid testtillfälle ett (år 1988-

1990). Vid testtillfälle två (år 1993-1995) hade det andra samplet (s2) och tredje samplet 

(s3) sin första testning samt att det också gjordes en uppföljning av det första samplet (s1). 

På detta sätt tillkommer nya sample samt det sker en uppföljning av tidigare sample vid 

varje nytt testtillfälle. I varje sample finns 10 cohorter (åldersgrupper) representerade. 
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Det är fem års åldersskillnad mellan varje cohort (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 år). 

Sample 1 består alltså av undersökningsdeltagare från 10 cohorter, som vid testtillfälle ett 

(1988-1992) är i åldrarna 35-80 år och vid testtillfälle två (1993-1995) är i åldrarna 40-85 

år. I sample 3 är undersökningsdeltagarna vid sitt första testtillfälle i åldrarna 40-85 på 

grund av designmässiga fördelar. För en mer detaljerad beskrivning av de första tre 

samplen samt vetenskapliga fördelar med designen se Nilsson et al. (1997). Föreliggande 

studie är inte longitudinell och därför har endast undersökningsdeltagare tagits från sitt 

första testtillfälle. Figur 1 visar en översikt på hur testning och uppföljning skett samt 

vilka sample som använts i denna studie.  

 

________________________________________________________________ 

Figur 1. Betula projektets design 

________________________________________________________________ 

 

T1 (1988-1990)  S1 

T2 (1993-1995) S1 S2 S3 

T3 (1998-2000) S1 S2 S3 S4  

T4 (2003-2005) S1  S3  S5 

T5 (2008-2010) S1  S3   S6 

________________________________________________________________ 

 

T= Testtillfälle 

S= Sample 

S= Sample som har använts i denna studie. 

 

 

Föreliggande undersökning 

Föreliggande studie använder data ur Betula projektet och varje undersökningsdeltagare 

genomgår samma procedur som nämnts ovan och finns  detaljerat beskrivnen i (Nilsson 

et al., 1997; Nilsson et al., 2006). Nedan följer en beskrivning av vilka sample vi använt i 

föreliggande studie och de tester som är relevanta i det här sammanhanget.  

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna är tagna från det första testtillfället ur fyra samples s1, s2, s3, 

och s5 (se gråmarkerade sample i tabell1). Ingen undersökningsdeltagare har alltså 

deltagit tidigare. I sample 4 kunde projektet inte ta några APOE data på grund av 

ekonomiska skäl och sample 6 har inte genotypats ännu. Då vi inte har APOE data från 

dessa sample, finns de inte med i studien.  

 

Initialt hade vi 3526 personer från dessa fyra sample. Av dem var det 527 

undersökningsdeltagare som vi inte har något data på APOE för. Det finns tre 

anledningar till detta, att undersökningsdeltagaren inte vill ge blod, att sköterskan missar 

att få blod, eller att DNA extrahering och genotypning misslyckas. Vi har i dagsläget inte 

all data digitalt på APOE bortfallet under respektive anledning varav den saknas. De som 

svarat att de slutat dricka, totalt 85 personer, exkluderades ur analyserna då denna 

undersökning inte fokuserar på hur tidigare alkoholkonsumtion kan påverka kognition. 
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En anledning till att sluta dricka är problem med alkoholen, och det är svårt att 

klassificera dessa då vi inte har data på när de slutade. Det kan även vara så att effekterna 

av olika alkoholkonsumtionsmängder skiljer sig mellan de som slutat dricka och de som 

fortfarande dricker alkohol. Sedan fanns även motstridiga uppgifter där 

undersökningsdeltagarna svarat, nej dricker inte alkohol och samtidigt rapporterat en 

alkoholmängd de dricker per månad. Det var totalt 25 personer som togs bort på grund av 

detta. Det var även totalt 77 personer som svarat att de dricker alkohol men rapporterat 0 

cl vin, öl och starksprit. Testledaren hade dock lagt till kommentarer på 32 av dessa, så 

som ”svårt att uppskatta, jag dricker så sällan”, ”ytterst sällan”, ”endast vid fest” ”bara 

om jag blir bjuden”. Testledaren hade uppskattat att det var så lite att de skulle klassas 

som 0 cl per månad. Dessa klassade vi av den anledningen som 0 cl alkohol. Det 

saknades dock kommentarer på 45 personer. Då vi inte vet vad dessa motstridiga 

uppgifter beror på togs de bort ur analyserna. Detta ger totalt 2844 personer.  

  

Statistiska mått 

 

APOE 

Ett blodprov på 40 ml togs under den utförliga hälsoundersökningen. APOE mättes med 

PCR teknik. Nedan följer en kort medicinsk beskrivning från Nilsson et al. (2006).  

 

”A PCR was performed using 200 ng of genomic DNA as template in a 25-mL reaction 

mixture containing 20 pmol of PCR primers APOE-A (5'-TCC-AAG-GAG-CTG-

CAGGCG-GCG-CA-3') and APOE-B (5'-ACA-GAA-TTC-GCC-CCGGCC-TGG-TAC-

ACT-GCC-A-3'),17 0.2 U of Taq DNA polymerase (GibcoBRL, Gaithersburg, MD), 1.0 

mM MgC12, 75 mM Tris-HCl (pH 9.0), 20 mM (NH4)2SO4, and 10% dimethyl sulfoxide. 

The PCR amplification consisted of 35 cycles of 30 seconds at 94°C, 30 seconds at 65 °C, 

and 30 seconds at 72 °C. PCR products were digested using 5 U of HhaI (Life 

Technologies Inc., Rockville, MD) by incubating for 3 hours at 37 °C. Bands were 

separated on a 5% agarose gel and visualized on an ultraviolet transilluminator after 

ethidium bromide staining. Alternatively, electrophoresis was performed using ExcellGel 

gels (Pharmacia, Piscataway, NJ) and the MultiphorII electrophoresis system 

(Pharmacia), and the bands were visualized by silver staining”. 

 

Alkoholkonsumtion 

Undersökningsdeltagarna fick i ett batteri av intervjufrågor som ställdes av en 

professionell testledare. De kategoriserades i cl vin, cl starksprit samt liter öl. Dessa 

värden kunde sedan kategoriseras till normativa värden där ett standardglas är 12 g 

alkohol vilket motsvarar ett glas vin (15cl), ett glas starksprit (4 cl), och en flaska starköl 

(33 cl). Undersökningsdeltagarna delades in i fyra kategorier: De som avstår, de som 

dricker lite (kvinnor 0-1 standardglas per vecka och män 0-2 standardglas per vecka), de 

som dricker måttligt (kvinnor 1-9 standardglas per vecka och män 2-14 standardglas per 

vecka) riskfyllt (kvinnor 9 eller mer standardglas per vecka och män 14 eller mer 

standardglas per vecka). Nivåerna överensstämmer med brittiska läkarsällskapet och den 

amerikanska federala myndigheten för alkoholmissbruk och alkoholism (Andreassson & 

Allebäck, 2005). 
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Episodiskt minne  

Fem olika deltester ur Betulas testbatteri valdes ut som mått av episodiskt minne. Alla 

deltester slogs samman till ett gemensamt mått genom att z transformera respektive 

deltest och sedan addera dem. Därefter z transformerades de sammanslagna testerna 

ytterligare en gång (Danielsson et al., 2010). Dessa tester mäter olika aspekter av 

episodisk återgivning. Episodiskt minne indelas ofta i igenkänning och återgivning. 

Igenkänning handlar om att avgöra om man tidigare sett, hört, läst någonting som visas, 

det vill säga om man känner igen det. Vid återgivning krävs däremot att 

undersökningsdeltagaren själv måste leta i minnet efter det som söks. Återgivning är ett 

mer känsligt kognitivt mått varav vi valt att använda detta. Med de olika deltesten kan 

man jämföra olika aspekter av återgivning, så som till exempel hur utförande i handling 

skiljer sig från att säga något. Vi är dock inte intresserade av skillnaden mellan de olika 

testarna utan snarare ett bredare mått av episodiskt återgivning. Det är även av vikt att 

undvika allt för många signifikansprövningar. Av dessa anledningar är det mer lämpligt 

med ett gemensamt mått. Nedan följer en redovisning av de olika episodiska 

minnestesten som slagits samman.  

 

Undersökningsdeltagarna fick under en studieperiod studera 16 korta meningar bestående 

av två ord som uppmanande till någon form av handling. Det kunde till exempel 

vara ”rulla bollen” eller ”bryt tändstickan”. Meningarna presenterades på ett kort och 

visades i 8 sekunder. Dessa delas in i två kategorier, VT (verbal task) och  SPT (subject 

perform task). I den ena betingelsen VT, lästes meningarna av både 

undersökningsdeltagare och testledare samtidigt som de presenterades på ett kort. I den 

andra betingelsen skulle undersökningsdeltagaren utöver att läsa meningarna tillsammans 

med testledaren även utföra meningen i handling med ett objekt som de fick av 

testledaren. Hälften av undersökningsdeltagarna fick utföra VT först och sedan SPT, den 

andra hälften fick utföra SPT först och sedan VT. Det finns totalt 16 olika listor som 

fördelas lika för alla betingelser inom de olika cohorterna. Direkt efter avslutad 

inkodning i respektive betingelse fick undersökningsdeltagaren göra en fri återgivning. 

Svaren rättades i rätt och fel. Om hela meningen var korrekt, både substantiv och verb, 

räknades det som rätt och om inte båda var korrekta som fel. Ett separat score för VT och 

SPT. Efter den fria återgivningen fick undersökningsdeltagarna utföra en stödd 

återgivning. Alla substantiven på respektive lista tillhörde fyra olika kategorier med fyra 

olika ord i varje kategori. Undersökningsdeltagarna skulle efter att ha fått veta en kategori 

försöka att minnas så många som möjligt av orden. Det rättades efter antal korrekt 

återgivna substantiv med ett separat score för VT och SPT. Undersökningsdeltagarna fick 

även göra en uppgift som gick ut på att försöka komma ihåg en lista med tolv vanligt 

förekommande substantiv. Uppgiften var att komma ihåg så många ord som möjligt.  

De 5 olika testresultat som slogs samman till ett mått för episodiskt återgivning var alltså 

fri återgivning spt, fri återgivning vt, stödd återgivning spt, stödd återgivning vt, och fri 

återgivning av de 12 orden.  

 

Statistiska analyser 

Detta sample delades in i två åldersgrupper, en medelålders 35-60, samt en äldre grupp 

65-90. Separata analyser har gjorts för respektive kön i varje åldersgrupp.   
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Det är även så att ålder och utbildningsnivå påverkar resultaten på tester av episodiskt 

minne (i äldre ålder blir minnet sämre, och en högre utbildningsnivå ger generellt bättre 

resultat). Av den anledningen är det av stor vikt att kontrollera för dessa faktorer.  

I gruppen äldre kvinnor fanns det endast två undersökningsdeltagare i kategorin riskfyllt 

drickande som var 4 bärare. Det var även relativt få äldre män, 14 

undersökningsdeltagare, som drack riskfyllt och var 4 bärare. Av den anledningen 

använde vi endast tre alkoholkategorier i de äldre grupperna där måttligt och riskfyllt 

drickande slogs samman till en kategori. Det är även så att toleransnivåerna är lägre i 

äldre ålder. Kategorin får heta ”mer” då individerna inom kategorin dricker mer i 

jämförelse med övriga kategorier. 

Resultat 

En kontroll gjordes för att se om utbildning och ålder skiljde sig beroende på 

alkoholkonsumtionsnivå.  

 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för medelålders män och kvinnor. P värden är beräknad med en envägs 

ANOVA. 

______________________________________________________________________________________ 
Alkoholkonsumtion 

 

Inget  Lite  Måttligt  Riskfyllt   P 
 

 

män  63  176  409  162 

E4/Ickebärare 14/49  56/120  128/281  52/110 

Utbildning 10,44 (3,77) 11,64 (3,82) 11,86 (3,78) 12,20 (3,72)    <0.05 

Ålder  50,48 (8,02) 49,06 (8,11) 48,11 (8,14)  45,31 (8,70)    <0.01   

  

kvinnor  131  226  432  91 

E4/Ickebärare 37/94  75/151  131/301  27/64 

Utbildning 10,30 (3,77) 11,25 (3,67) 12,53 (3,74) 12,12 (3,83)  <0.01 

Ålder  52,57 (7,35) 49,71 (8,27) 47,12 (8,02) 45,66 (7,65)  <0.01 

________________________________________________________________________ 

  



 14 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för äldre män och kvinnor. P värden är beräknad med en envägs 

ANOVA. 

________________________________________________________________________ 
Alkoholkonsumtion 

 

Inget  Lite  Mer    P värde 
 

män   112  138  214 

E4/Ickebärare 30/82  44/94  63/151   

Utbildning 7,65 (3,20) 7,48 (2,69) 8,94 (4,14)   <0.01 

Ålder  73,26 (6,07) 73,51 (5,90) 71,17 (5,61)   <0.01 

 

kvinnor  290  232  167 

E4/Ickebärare 73/217  70/162  35/132 

Utbildning 7,29 (4,33) 7,64 (2,75) 8,35 (3,17)   <0.05 

Ålder  74,57 (6,13) 72,65 (6,10) 71,35 (5,79)   <0,01 

______________________________________________________________________________ 
 

Eftersom det finns signifikanta skillnader i både utbildning och ålder för respektive 

alkoholkategori kommer dessa att användas som kovariat. I samband med en högre 

konsumtionsnivå av alkohol är undersökningsdeltagarna yngre och har en högre 

utbildningsnivå. Detta gäller för båda könen i båda ålderskategorierna. Se tabell 1 och 

tabell 2 ovan.  

 

En 2 (4 bärare/ickebärare) x 4 (ingen/lite/måttligt/riskfylld) ANCOVA med 

utbildningsnivå och ålder som kovariat genomfördes för grupperna medelålders kvinnor 

(35-60 är) och medelålders män (35-60 är). Data presenteras i Figur 1. 

Figur1. Z värden av episodiskt minnestest för medelålders män (35-60) och medelålders 

kvinnor (35-60) indelat efter alkoholkonsumtionskategori (avstår/lite/måttligt/riskfyllt) 

samt APOE (4 bärare/icke bärare) med ålder och utbildningsnivå inlagda som kovariat. 
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I gruppen medelålders män fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan APOE och 

alkoholkonsumtionsnivå F(3,784) = 0,17 p = 0,92  = 0,001. Det fanns ingen 

huvudeffekt av APOE F(1,784) = 2,33 p = 0,13 2 = 
0,003. Det fanns däremot en 

signifikant huvudeffekt av alkoholkategori F(3,784) = 3,33 p = 0,02 2 
= 0,13. 

Efterföljande post hoc, Tukeys test, visar att de som avstod skiljer sig från övriga grupper. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan de som avstod och de som drack: lite q= 6,09 p 

< .01, måttligt q = 10,01 p < .01 och riskfyllt q = 7,78 p < .01. Det fanns inte någon 

signifikant skillnad när de som drack lite jämfördes med det de som drack måttligt q = 

1,66 p > .05, och riskfyllt q = 1,35 p>.05. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad 

mellan de som drack måttligt och riskfyllt q = 1,23 p>.05. 

 

I gruppen medelålders kvinnor hittades ingen signifikant interaktionseffekt mellan APOE 

och alkoholkonsumtionsnivå F(3,857) = 0,40 p = 0,75 2 
= 0,01

 
. Det fanns inte heller 

någon signifikant huvudeffekt av alkoholkonsumtionsnivå F(3,857) = 1,90 p = 0,13 2 
= 

0,07 eller APOE F(1,857) = 0,14 p = 0,68 2 
= 0,0002. 

 

En  2 (4 bärare/ickebärare) x 3 (ingen/lite/mer) ANCOVA med utbildningsnivå och 

ålder som kovariat genomfördes för grupperna äldre kvinnor och äldre män (Figur 2).  

 

Figur 2. Z värden av episodiskt minnestest för äldre män (65-90) och äldre kvinnor (65-

90) indelat efter alkoholkonsumtionskategori (Avstår/Lite/Mer) samt APOE (4 

bärare/icke bärare) med ålder och utbildningsnivå inlagda som kovariat. 

 

En  2 (4 bärare/ickebärare) x 3 (ingen/lite/mer) ANCOVA med utbildningsnivå och 

ålder som kovariat genomfördes för gruppen äldre män (Figur 2). Det visade ingen 

signifikant interaktionseffekt mellan APOE och alkoholkonsumtionsnivå F(2,394) = 0,54 

p = 0,58 2 
= 0,003. Det fanns inte någon signifikant huvudeffekt av alkoholkategori 
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F(2,394) = 1,20 p = 0,31 2 
= 0,006. Det fanns inte heller någon signifikant huvudeffekt 

av APOE F(1,394) = 1,26 p = 0,26 2 
= 0,003. 

 

En  2 (4 bärare/ickebärare) x 3 (ingen/lite/mer) ANCOVA med utbildningsnivå och 

ålder som kovariat genomfördes för gruppen äldre kvinnor. Det visade ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan APOE och alkoholkonsumtionsnivå F(2,643) = 0,35 p = 0,71 2 

= 0,001. Det fanns en ingen signifikant huvudeffekt av alkoholkonsumtionsnivå F(2,643) 

= 1,14 p = 0,32 2 
= 0,004. Det fanns däremot en signifikant huvudeffekt av APOE 

F(1,643) = 15,81 p < .001 2 
= 0,24. 4 bärare presterade signifikant sämre än icke bärare.  

 

Samtliga analyserade grupper har kontrollerats för homogena populationsvarianser med 

Levenes test.  

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att se om finns en interaktionseffekt mellan 

alkoholkonsumtion och APOE på mått av episodiskt minne. Vi antog att en större 

alkoholkonsumtion har en negativ effekt på det episodiska minnet hos 4 bärare. Vi 

förmodade även hitta en positiv effekt hos icke bärare åtminstone vid måttliga 

konsumtionsnivåer.  

 

Dessa analyser visade inte några signifikanta interaktionseffekter mellan APOE och 

alkoholkonsumtion på mått av episodiskt minne i någon grupp (ålder/kön). Det fanns inte 

mycket tidigare forskning att tillgå för medelåldersgruppen. Antagandet baserades på 

teori om att APOE har en funktion i hjärnans cellreparation. Forskning har bland annat 

visat att de som bär på APOE 4 har sämre återhämtning vid skallskador. APOE 4 

förmodas kunna vara en sårbarhets allele. Antagandet var att höga konsumtionsnivåer av 

alkohol eventuellt kan ge liknande effekt för de som är 4 bärare då alkoholism har en 

kraftigt negativ effekt på kognition. Tidigare forskning har funnit en interaktion mellan 

APOE och alkoholkonsumtion för äldre män och kvinnor på kognitiva mått så som 

försämring i arbetsminne, omedelbar och fördröjd igenkänning (Jorm et al.,2007), 

sannolikhet för en kognitiv nedgång (Dufouil, 2000) sannolikhet för demens (Anttila et 

al., 2004, Mukamal et al., 2003). Då episodiskt minne är ett känsligt minnessystem 

förväntades, i likhet med dessa övriga studier, att få liknande resultat även för episodiskt 

minne. Detta inträffade inte. Det finns dock studier som inte hittat någon interaktion 

mellan alkohol och APOE på kognitiv prestation (Severina et al., 2010, Christensen et al., 

2008, Stampfer et al., 2005) och vår studie faller inom denna kategori.  

 

Det var även av intresse att se om huvudeffekterna stämmer överens med tidigare 

forskning. Vi förväntade oss en negativ effekt av APOE e4 för båda könen i de äldre 

grupperna men inte i de yngre. Tidigare forskning har visat att 4 bärare tenderar att 

prestera sämre än icke bärare på tester av episodisk återgivning i äldre ålder (Nilsson et 

al., 2006) men det är däremot osäkert vilka samband som finns i yngre ålder. En huvud 

effekt av APOE syntes bland äldre kvinnor men inte äldre bland män. Även bland män 

hade gruppen 4 bärare lägre resultat än ickebärare, fast resultatet var inte signifikant. Vi 
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förväntade oss inte några signifikanta huvudeffekter av APOE i medelåldern vilket vi 

heller inte fick.  

 

Förväntningarna gällande huvudeffekter av alkoholkonsumtion var att se en positiv effekt 

åtminstone vid måttliga konsumtionsnivåer. De flesta studier på senare tid har visat en 

tendens av att måttlig konsumtion ger bättre resultat på kognitiva data. Tidigare forskning 

visar dock något olika resultat. I denna studie var det endast i gruppen medelålders män 

som en signifikant huvudeffekt av alkoholkonsumtionsnivå kunde påvisas. Där presterade 

de som avstod från alkohol sämre än samtliga övriga grupper. Det vill säga de som avstod 

presterade även sämre än de som dricker riskfyllt, vilket är anmärkningsvärt. Det fanns 

inga signifikanta resultat av alkoholkonsumtion bland medelålders kvinnor, äldre kvinnor 

eller äldre män men vi såg däremot liknande tendenser. I samtliga grupper hade de som 

avstod från alkohol lägre resultat än de som drack lite, måttligt eller riskfyllt (alternativt 

mer för de äldre männen och kvinnorna). Det var dock endast signifikant lägre för 

medelålders män.  

 

Vi har i denna studie haft möjligheten att utgå från en stor population med ett 

slumpmässigt urval. Då APOE 4 inte är så vanligt förekommande och 

undersökningsdeltagarna även skall grupperas efter alkoholkonsumtionsnivåer, (och i 

denna studie även kön och två åldersgrupper) finns det risk för att man i mindre studier 

får grupper som är för små. Kategorisering av alkoholkonsumtion i olika nivåer har varit 

mycket varierande mellan studier. Vi använde oss av en kategorisering som baserades på 

medicinsk forskning och rekommendationer. Kanske bör en högre gräns användas för 

riskkonsumtion innan vi ser en effekt. Britton et al., 2004, fann att alkoholens positiva 

effekter på kognition avtog vid en konsumtionsnivå av 30 drinkar per vecka, alltså en 

väldigt hög nivå. Undersökningsdeltagarna var mellan 46 och 68 år gamla. Det bör dock 

även noteras att Anttila et al., 2004, använde en kategorisering som var mycket snäv, 

aldrig, en gång per månad, och flera gånger i månaden. De fick signifikanta resultat med 

denna snäva kategorisering där de visade att risken för demens ökade hos 4 bärare med 

större alkoholkonsumtion, däremot inte för icke bärare. Detta var dock på en äldre 

population och alkoholkonsumtionen rapporterades i mitten av livet. En annan svårighet i 

detta sammanhang är att toleransnivåer om vad som är skadligt både fysiskt och psykiskt 

varierar mellan olika individer. En person som väger mer påverkas inte lika mycket av 

alkohol. Klassificeringen av konsumtionsnivåer ingen, lite, måttligt, riskfyllt blir därför 

inte helt korrekt på individ nivå. Vi har dock till skillnad från många tidigare studier 

separerat nivåerna för kvinnor och män i denna kategorisering då vi vet att kvinnor och 

män påverkas olika fysiskt av alkohol. Detta är något som många andra studier inte tar 

hänsyn till. 

 

Vi har sett olika resultat i olika studier både gällande hur alkohol påverkar kognitiva data 

samt om det finns en interaktion mellan APOE 4 och alkoholkonsumtion. Det kan finnas 

flera anledningar till detta då studierna skiljer sig åt i design, kognitiva mått, antal 

undersökningsdeltagare, estimering av alkoholkonsumtion, och ålder på 

undersökningsdeltagare. Ytterligare en anledning till de olika resultaten kan vara att 

alkoholkonsumtion i nästan alla studier som genomförs är självestimerad. Vi vet då inte 

hur pass väl de rapporterade nivåerna överensstämmer med verkligheten. Detta är en brist 
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även i denna studie. En styrka hos Betula är dock att alkoholfrågorna är en liten del i ett 

större hälsoformulär och det därför inte finns någon uppenbar anledning för 

undersökningsdeltagaren att försöka modifiera sin rapportering (Yonker et al., 2005). Det 

är däremot möjligt att undersökningsdeltagaren vill uppfattas som mer skötsam gentemot 

intervjuaren. Det är en nackdel med intervjuer som dock måste vägas mot nackdelarna 

med anonyma svar. I dessa sammanhang fyller undersökningsdeltagaren själv i ett 

formulär vilket kan göras mer snabbt och slarvigt och det är även en betydligt större risk 

för att svar uteblir. Undersökningsdeltagarna skulle i föreliggande studie estimera hur 

många l/cl öl, vin och starksprit de drack på en månad. Detta kräver lite eftertanke. 

Förhoppningen är att om sådana uppskattningar görs i samband med en intervju så får vi 

relativt korrekta estimat. 

 

En viktig faktor som inte tagits med är dryckesmönster, det vill säga om en person 

dricker väldigt stora mängder vid få tillfällen, eller små mängder vid många tillfällen. 

Parker och Noble (1977) visade som nämnts att höga konsumtionsmängder vid enskilda 

tillfällen ledde till sämre kognitiva data men däremot inte livstidskonsumtion. 

Berusningsdrickande (4 standardglas eller fler för kvinnor, över 5 standard eller fler för 

män) räknas generellt som riskkonsumtion (Andreasson & Allebäck, 2005). Det hade 

naturligtvis varit idealt att få med sådana data i analyserna men de fanns inte att tillgå. 

 

Ytterligare brist i studien är att vi endast har undersökningsdeltagarens nuvarande 

konsumtion samt en ålder när personen började dricka. Vi vet inte hur eller om 

alkoholkonsumtionen varierat över tid. Idealt hade varit att ha estimat från flera 

testtillfällen. Denna uppsats påbörjades med ett longitudinellt upplägg där 

alkoholkonsumtion kan estimeras från flera tillfällen men det var på grund av bortfall och 

att alla sample inte har samma uppföljning inte möjligt att få tillräcklig power med en 

sådan design. Bortfallet är också en brist i föreliggande typ av design som kan ha 

påverkat resultatet. Det är dock svårt att spekulera i hur, då den största andelen av bortfall 

är saknade APOE data. I vissa studier redovisas inte detta som ett bortfall utan ett 

inkluderingskriterium.  

 

Föreliggande studie fann alltså inte någon signifikant interaktion mellan APOE och 

alkoholkonsumtion på tester för episodiskt minne. I dessa analyser användes endast 

självrapporterade dryckesnivåer, vilket i sammanhanget är ett vanligt mått, men det kan 

vara andra faktorer som är mer viktiga. Det behövs ytterligare forskning på området då 

många faktorer så som studiens design, hur alkoholkonsumtionen estimerats, ålder på 

undersökningsdeltagarna, klassificering av konsumtionsnivåer, dryckesmönster, med 

mera kan påverka resultaten. Även studier på populationer med alkoholister kan vara 

motiverade. Det finns kanske större skillnader där.  
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