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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) utgör vanligaste formen av demenssjukdomar i Sverige. Alzheimers 

sjukdom klassas som en neurodegenerativ sjukdom och karaktäriseras av proteininlagringar samt av 

hjärnatrofi. Ungefär 150 000 personer i Sverige lever idag med demenssjukdomar, varav 90 000 lider av AD 

och varje år insjuknar ytterligare 20 000 i demens. Vitamin B12 och folat anses utgöra en viktig del med 

avseende på hjärnans kognitiva funktioner. Låga nivåer av vitamin B12 och/eller folatbrist medför en höjning 

av Homocystein (Hcy) i blodet. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka det eventuella sambandet 

mellan nivåerna av vitamin B12, folat respektive Hcy och risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom. 

Utifrån syftet ställdes 2 frågeställningar upp. Frågeställning 1: Finns det en risk att utveckla AD vid 

förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy. Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan förändrade 

nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy vid diagnosticerad AD. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie baserat 

på 7 vetenskapliga artiklar. Resultat: Samtliga fem studier utifrån frågeställning 2 visade att AD-patienter 

hade höga nivåer av Hcy än kontrollpatienterna. Två av dessa studier visade även att AD-patienterna hade 

lägre nivåer av både vitamin B12 och folat än kontrollindividerna. Två ytterligare studier av de fem samtliga 

visade också lägre nivåer av folat än kontrollgruppen.  Totalt 4 av 5 studier visade lägre nivåer av folat. 

Utifrån frågeställning 1 visade studie 1 att det var enbart de låga nivåerna av folat från baslinjen som 

förespråkade till insjuknande i AD. Studie 2 indikerade att individer med låga nivåer av vitamin B12 och folat 

har 2 gånger högre risk för att insjukna i AD. Slutsats: Det är fortfarande oklart idag huruvida nivåerna av 

vitamin B12, folat och Hcy påverkar riskerna för att utveckla AD. Studierna visar att det finns ett samband 

mellan markörerna kopplat till AD. Det krävs mer forskning för att fastställa det eventuella sambandet mellan 

vitamin B12, folat och Hcy. Fler patienter måste undersökas och flera studier bör utföras för att kunna 

fastställa associationerna av dessa ämnen med AD. Studierna visar att det finns ett samband mellan 

markörerna kopplat till AD. Fler studier som tar hänsyn till inklusionskriterierna med avseende på 

nutritionsstatus bör göras.  Detta eftersom lågt BMI (Body Mass Index) kan vara av betydelse för 

uppkomsten samt riskerna för att insjukna i AD. 

 

 

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, folat, vitamin B12, homocystein. 
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Summary 

 

 
Background: Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia in 

Sweden. Alzheimer's disease is classified as a neurodegenerative disease and is 

characterized by protein deposits in certain parts of the brain accompanied with brain 

atrophy. 150 000 people in Sweden today suffer from dementia, of whom 90 000 

suffer from AD and every year another 20 000 dementia cases reside. The highest 

risk factor of developing AD is old age. After the age of 65, the risk is considerably 

higher for developing AD. Vitamin B12 and folate is considered to be an important 

part with respect to the brain's cognitive functions. Folate acts as a donor of the 

methyl groups in a reaction catalysed by methionine synthase, which produce methyl 

cobalamin which needs to be metabolised to methionine from Homocystein (Hcy). 

Low levels of vitamin B12 and/or folate deficiency leads to an increase of Hcy in the 

blood. 

 

Objective: The aim of this study was to investigate the possible link between low 

levels of vitamin B12, folate and Hcy and the risk of developing Alzheimer's disease. 

Two question based on the objective of the study were set. Question 1: Is there any 

risk of developing AD with altered levels of folate, vitamin B12 and Hcy? Question 2: 

Is there a relationship between altered levels of folate, vitamin B12 and Hcy in 

diagnosed AD? 
 

Methods: This work is a literature study based on 7 scientific articles.  

 

Results: All five studies from question 2 showed that AD patients had high levels of 

Hcy compared to control patients. Two of these studies also revealed that AD 

patients had lower levels of both vitamin B12 and folate than control individuals. 

Furthermore 2 out of the 5 studies also displayed lower levels of folate compared to 

the control group, resulting in a total of 4 out of 5 studies showing lower levels of 

folate. Based on question 1, study 1 presented that only low levels of folate at 

baseline correlated with developing AD. Study 2 indicated that individuals with low 

levels of vitamin B12 and folate had twice times higher risk of developing AD. 

 

Conclusion: It is still unclear whether the levels of vitamin B12, folate and Hcy affect 

AD. The studies investigated show that there is a correlation between the 

investigated markers linked to AD. However, more research is needed to be able to 

determine the possible link between vitamin B12, folate and Hcy. More patients must 

be investigated and several studies should be performed to determine the associations 

of these subjects with AD.  More studies that take in consideration of nutritional 

status must be carried out, due to the fact that low BMI (Body Mass Index) may be 

of importance for the risk of developing AD. 

 

 

Key words: Alzheimer's disease, folate, vitamin B12, Homocystein 
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Förkortningar 

 
 

Aβ – Amyloid-beta 

 

ACDS-ADL – Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living 

 

AD - Alzheimer’s disease 

 

ADAS-cog - Alzheimer's disease Assessment scale 

 

APOE – Apolipoprotein E 

 

APP – Amyloidprekursorproteinet 

 

BMI - Body Mass Index 

 

CDR - Clinical Dementia Rating  

 

CSV - Cerebrospinalvätska  

 

DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

 

FAD - Familjär Alzheimers sjukdom 

 

HDRS – Hamilton Depression Rating Scale 

 

Hcy – Homocystein 

 
MMSE – Mini-mental State examination  

 

MTHFR - Metylentetrahydrofolatredukas  

 

NINCDS-ADRDA - Neurological and Communicative Disorders and Stroke-

Alzheimer Disease and Related Disorders Association  

 

VaD – Vaskulär demens  
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Introduktion 

 

 
 

Alzheimers sjukdom  

 

 

Det finns flera olika varianter av demenssjukdomar, där Alzheimers sjukdom (AD) 

utgör den vanligaste formen i Sverige (Hardy & Selkoe, 2002). Alzheimers sjukdom 

klassas som en neurodegenerativ sjukdom (Läkemedelsboken, 2015) och 

karaktäriseras av proteininlagringar samt av hjärnatrofi (Basun et al. 2013). Ungefär 

150 000 personer i Sverige lever idag med en form av demenssjukdom, varav 90 000 

lider av AD. Varje år insjuknar ytterligare 20 000 i dessa sjukdomar (Ekman et al. 

2011). I västvärlden är prevalensen för demenssjukdomar 5-10 procent hos de 

individer som är över 65 år i en befolkning, varav Alzheimers utgör ca 60 % av alla 

demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är rankad som den tredje största 

dödsorsaken i västvärlden och drabbar oftare kvinnor än män (Marcusson et al. 

2011). Demenssjukdomar kallas även kallas för ”de anhörigas sjukdom” (Nordberg, 

2013) vilket ofta resulterar till ökad psykisk påfrestning och därmed en större risk för 

att utveckla depression för de närstående (Hjärnfonden).  

 

Alzheimers sjukdom är indelad i två huvudtyper med avseende på när sjukdomen 

träder fram. Den vanligaste huvudtypen är senil demens som utgör cirka 97 procent 

av alla fall. Denna typ av sjukdomstillstånd uppkommer efter 65 års ålder. Den 

mindre vanliga typen är presenil Alzheimers sjukdom som träder fram innan 65 års 

ålder. Den största riskfaktorn för att insjukna i AD är hög ålder. Efter 65 års ålder är 

chanserna avsevärt mycket högre för att utveckla Alzheimers (Svenskt 

demenscentrum, 2014). Ungefär 70 procent av de som insjuknar i AD är över 75 år 

(Nordberg, 2013). Ärftlighet är en annan faktor av betydelse för utveckling av AD. 

De personer vars ena förälder är drabbad av AD löper större risk att insjukna. Även 

andra faktorer såsom diabetes och högt blodtryck ökar riskerna för att drabbas 

(Svenskt demenscentrum, 2014). Alzheimers sjukdom kan även indelas i tre olika 

faser beroende på svårhetsgrad: mild, medelsvår samt svår demens (Svenskt 

demenscentrum, 2008). 

 

Demenssjukdomar utgör stora kostnader för samhället. Ungefär 50 miljarder kronor 

kostar sjukvården per år pga. dessa åkommor. Detta utgör lika stor kostnad som 

cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans per år. Antalet äldre personer 

ökar i dagens samhälle och därmed förväntas fler individer att insjukna i AD under 

de närmsta årtionden (Marcusson et al. 2011). Idag är ungefär var femte person över 

65 år. År 2060 beräknas var fjärde person vara i ålderskategorin över 65 år 

(Statistiska centralbyrån, 2015). 
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Symptom 

 

 

Det huvudsakliga grundsymptomet för AD är minnessvårigheter, där framförallt 

närminnet påverkas. Symptomen kommer smygande och är oftast oklara från början. 

Vanligt förekommande symptom är att patienten med AD får svårt att koncentrera 

sig samt att hitta ord. Vidare uppträder orienteringssvårigheter, depression, 

tiduppfattning sjunker samt minskning av abstrakt tankeförmåga. Dessa symptom 

uppkommer framför allt under stressade situationer. Omkring 50 procent beräknas ha 

depressiva symptom hos patienter med AD (Läkemedelsboken, 2015). 

 

Det episodiska minnet påverkas tidigt hos de insjuknade patienterna med AD. Det 

episodiska minnet grundas på våra erfarenheter, som att ta fram en viss information 

för en viss tidpunkt. Episodiskt minne är det som framförallt påverkas vid de högre 

åldrarna och utgör vårt mest ålderskänsliga minnesystem (Olson & Josephson, 2012). 

 

 

 

Orsaker 

 

 

Hos patienter med AD är hjärnan atrofisk, vilket innebär att hjärnan är förtvinad samt 

med förtunnade vindlingar och förstorade fåror. Hjärnan hos en Alzheimerpatient är 

oftast 10-15 % mindre jämfört med en frisk individs, pga. en pågående 

neurodegeneration där hjärnans nervceller förtvinar och dör. I synnerhet påverkas 

hjäss-, tinning- samt pannlobernas associationscortex i störst utsträckning (Nordberg, 

2013). Framförallt påverkas hippocampus i tinningloben, vilket kan förminskas till 

häften av sin storlek (Basun et al. 2013). De subkortikala strukturerna såsom basala 

ganglier, hypotalamus samt thalamus är av normal storlek (Nordberg, 2013). 

 

Vad som tros orsaka sjukdomstillståndet är förlust av nervceller i vissa områden av 

hjärnan. Samtidigt kan degenerativa plack påvisas i samma regioner i hjärnan som ett 

resultat av inlagring av olösliga former av peptiden beta-amyloid (Aβ) 

(Läkemedelsboken, 2015). Peptiden Aβ genereras från amyloidprekursorproteinet 

(APP), där APP normalt bildas i kroppens alla kärnförande celler samt i trombocyter 

(Marcusson et al. 2011). α-, β- och γ-sekretas, är tre viktiga proteaser involverade i 

klyvningen av APP. En ökning av β samt γ-sekretasaktivitet medför att Aβ-avlagring 

i plack uppstår och detta ger i sin tur en kaskad av patologiska förändringar såsom 

neuroinflammation. Parallellt med dessa Aβ-plack uppkommer även neurofibrillära 

nystan, synapsförlust, förlust av neuronala nätverk och kognitiv störning och 

slutligen demens (Nordberg, 2013). 

 

Hos Alzheimerpatienter förekommer även amyloidangiopati, vilket innebär att 

hjärnans kärl har inlagringar av en mindre Aβ peptid med 40 aminosyror istället för 

42 aminosyror (Basun et al. 2013). Beta-amyloid består till 90 % av Aβ40 och resten 
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utgörs av Aβ42. Beta-amyloid 42 är mer hydrofob och har därmed en högre tendens 

att aggregera jämfört med Aβ40 (Nordberg, 2013). 

 

Hjärnvävnaden har visats vara exponerad av oxidativ stress under sjukdomsförloppet 

hos de individer som har drabbats av AD.  Oxidativ stress karaktäriserats av en 

obalans mellan reaktiva syreradikaler (ROS) och antioxidativa försvar. Bägge är av 

betydelse för den neurodegenerativa och för den kognitiva åldersrelaterade 

nedsättningen (Gella & Durany, 2009).  Det är även känt att antioxidant- och 

vitaminbrist kan åstadkomma neurologiska avvikelser som påminner om dem i AD. 

Den oxidativa obalansen utgör en central roll för utvecklandet av AD (Wang et al. 

2014). 

 

Det har även rapporterats att kostförändringar kan ha inverkan på kognitiv 

nedsättning (Kim et al. 2008). Det finns ett flertal studier som visar att överviktiga 

människor har lägre risk för att utveckla AD till skillnad mot individer med lägre 

BMI (Fitzpatrick et al. 2007, Hughes et al. 2009, Kerwin et al. 2011, Atti et el. 

2008).  

 

  

 

Ärftliga former av Alzheimers sjukdom 

 

 

Det finns genetiska faktorer som kan öka riskerna för att insjukna i AD (Ekman et 

al). Alzheimers sjukdom förekommer i två huvudtyper: familjär AD (FAD) 

respektive sporadisk (Olson & Josephson, 2012). Cirka 1-2 % av de som har 

insjuknat i AD har drabbats av FAD. Mutationer av de gener som kodar för APP och 

presenilprekursorproteinerna, PSEN1- samt PSEN2-generna är anledningen till att 

FAD uppstår. De gener som kodar för APP är lokaliserade på Aβ-domänen. 

(Marcusson et al. 2011). Den gen som kodar för bildande av APP är belägen på 

kromosom 21 (Hardy & Selkoe, 2002). Mutationer på APP leder till att APP inte 

bryts ned på ett korrekt sätt, vilket leder till uppkomst av Aβ (Olson & Josephson, 

2012, s. 466, Hardy & Selkoe, 2002). 

 

Sporadiska former av AD utvecklas främst efter 65 års ålder. Risken för att drabbas 

av Alzheimers ökar upp till tre gånger om en nära släkting insjuknat i den sporadiska 

formen av AD (Olson & Josephson, 2012). Sporadiska former av AD är betydligt 

mer vanliga än den familjära och drabbar cirka 95 procent av de som har insjuknat i 

AD (Nordberg, 2013). 

 

Apolipoprotein E (APOE) utgör idag den största genetiska risken för att insjukna i 

AD. Apolipoprotein E finns i tre olika former (ApoE2, ApoE3, ApoE4), där ApoE3 

är den mest förekommande (Nordberg, 2013). Apolipoprotein E finns belägen på 

ytan av lipoprotein samt i hjärnan, där de bildas av astrocyter. Apolipoprotein E 

medför ett ökat upptag av lipoproteiner (t.ex. kolesterol) i cellerna genom att verka 

som en ligand till APOE-receptorer. Apolipoprotein E tar främst upp kolesterol från 
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nervceller då en hjärnskada uppstår, detta för att nervcellerna ska återuppbyggas 

(Marcusson et al. 2011). Ett flertal studier har visat att APOE ε4-alleler har en stark 

koppling till AD (Chai et al. 2016, Fekih-Mrissa et al. 2014). Risken för att drabbas 

av AD är cirka 3-4 gånger högre hos patienter med en APOE ε4-allel samt 8-10 

gånger större risk hos patienter med två APOE ε4-alleler. Apolipoprotein E ε4-

allelen verkar dock i större utsträckning ha betydelse för åldern vid insjuknande än 

risken för att insjukna i AD. Den genomsnittliga åldern vid insjuknande är ungefär 8-

10 år lägre för individer med en APOE ε4-allel. Bakgrundsmekanismerna bakom 

sambandet mellan APOE-genen och AD är inte klarlagda, men det finns indikationer 

på att APOE binder till Aβ, som medför ökad aggregation samt plackbildning 

(Marcusson et al. 2011). 

 

 

 

Diagnos 

 

 

Det är viktigt att ställa diagnos hos de patienter som antas ha en demenssjukdom och 

genomföra en omsorgsfull medicinsk utredning. Detta för att kunna sätta in 

behandling så snabbt som möjligt och utesluta andra sjukdomstillstånd. För att 

diagnosticera AD används ICD-10-kriterierna för att eliminera andra 

demenssjukdomar och sekundära orsaker till demens. ICD-10 kriterierna används 

framförallt för att ställa diagnosen för AD. Kriterierna gör det också möjligt att skilja 

mellan en tidig eller en sen debut av sjukdomstillståndet. Kriterierna som ingår i 

ICD-10 är följande: demens med nedsättning av högre kortikala funktioner och 

försämrat minne, inlärning, orientering, förståelse, tänkande, språk, omdöme, 

räkneförmåga. Patienten har också en smygande debut av sjukdomstillståndet och en 

långsam försämring av demenssymptom. Patienten har även en avsaknad för andra 

typer av sjukdomar såsom vitamin B12-brist, hypotyreos, hyperkalcemi och att 

patienten har en avsaknad av en plötslig debut med fokala neurologiska symptom 

och apoplexi såsom synfältsdefekt, ataxi, hemipares och känselnedsättning 

(Marcusson et al. 2011).  

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) används för att 

diagnosticera och klassificera psykiska störningar. Det finns olika versioner av DSM, 

bl.a. DSM-5, DSM-IV, DSM-IV-TR, DSM-III, där DSM-5 utgör den senaste 

versionen. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) kan 

användas som ett komplement till ICD 10-kriterierna (Nationalencyklopedin). 

 

Det finns inga direkta blodprover för att diagnosticera AD. Blodprover tas främst för 

att diagnosticera andra sjukdomar såsom hyperkalcemi, hypotyreos, vitamin B12-

brist. Blodprover med hjälp av DNA-teknik utförs hos patienter vid misstänkt FAD, 

detta för att fastställa mutationer på APP och PSEN generna. Halterna av kobalamin 

och homocystein (Hcy) utreds vanligen vid demensutredning (Marcusson et al. 

2011). 
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National institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-

Alzheimer Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) är 

kriterierna för en “trolig” AD. NINCDS-ARDRA-kriterierna bygger på ett flertal 

kriterier och exklusionskriterier för att kunna ställa diagnos för AD. Dessa kriterier 

används för att utesluta andra demenssjukdomar. I dessa kriterier ingår obligata 

kriterier såsom progressiv demens, debut mellan 40 och 90 år, avsaknad av systemisk 

sjukdom eller annan hjärnsjukdom och en avsaknad av konfusion då diagnosen ställs. 

Även stödjande kriterier ingår såsom progressiva instrumentella symptom, hereditet 

för likartad sjukdom, försämrad ADL-funktion och förändrat beteende. De 

exklusionskriterier som ingår är: fokala neurologiska symptom, kramper eller 

gångstörning tidigt under utvecklandet av sjukdomstillståndet och en plötslig debut 

med apoplexi (Marcusson et al. 2011). 

 

Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (ACDS-ADL) är 

en skala som används för att bedöma behandlingseffekten för mild/måttlig AD. Det 

är en skala mellan 0-78 poäng, där låga värden tyder på en starkare 

funktionsnedsättning. Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily 

Living består av 23 uppgifter som ska bedömas, där bl.a. dagliga aktiviteter såsom 

hygien och intag av föda kontrolleras. Även bedöms fallenheten för att använda sig 

av strömbrytare och hushållsapparater (Svenskt demenscentrum, 2012).  

 

Clinical Dementia Rating (CDR) är en global klinisk skala mellan 0-3 poäng, där 

svårighetsgraden av demens undersökts. 0,5 poäng på CDR-skalan motsvarar mycket 

mild demens, 1 poäng motsvarar mild demens, 2 poäng motsvarar en måttlig demens 

och 3 poäng motsvarar svår demens. Vid 0 poäng på CDR-skalan anses patienten 

inte ha någon form av demens (Lim et al. 2007).  

 

 

 

Tester för att mäta minnet och kognitiv funktion  

 

 

Den kognitiva förmågan hos de insjuknade patienterna i AD förvärras avsevärt. Det 

finns olika tester för att utreda global kognitiv funktion för avancerad AD, där det 

allra vanligaste är Mini-mental State examination (MMSE) (Nordberg, 2013). Mini-

mental State examination är uppbyggt av tio frågor som studerar minnet, 

uppmärksamhet, orienteringsförmåga, språk och den visuospatiala förmågan. Har en 

individ mindre än 24 poäng visar detta tecken på en kognitiv störning, jämfört med 

en frisk individ vars 30 poäng är normalt för den kognitiva funktionen (Basun et al. 

2013). 
 

Mini-mental State examination används ofta i kliniska prövningar och möjliggör att 

den kognitiva förmågan kan delas upp i olika stadier beroende på var patienten 

befinner sig i. De olika stadierna är: mycket lindrig (MMSE ≥24), lindrig 

(23≥MMSE≥19), måttlig (18≥MMSE≥13) samt svår kognitiv nedsättning 

(12≥MMSE) (Nordberg, 2013). Mini-mental State examination kan dock inte 
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användas enskilt för att fastställa AD utan används mer som ett komplement för att 

fastställa störningar i den kognitiva funktionen (Marcusson et al. 2011). Klocktest är 

ett annat test som används för att bedöma de kognitiva funktionerna. Klocktestet går 

ut på att patienten ska teckna en klocka som ska visa ”tio över elva” och att alla 

siffror ska finnas med (Basun et al. 2013). Testet fastställer bl.a. 

abstraktionsförmåga, tidsuppfattning, förståelse och- konstruktionsförmåga 

(Marcusson et al. 2011). 

 

 

 

ADAS-cog 

 

 

Alzheimer's Disease Assessment scale cognition (ADAS-cog) är ett annat test som 

används för att undersöka den globala kognitiva funktionen. Alzheimer's Disease 

Assessment scale cognition anpassar sig för patienter som har en mild till måttlig 

AD. Alzheimer's Disease Assessment scale cognition gör det möjligt att granska elva 

olika kognitiva delfunktioner såsom språkförmåga, minne, orientering, 

konstriktionspraxis, ideomotorisk praxis och minne. Det finns även en modifierad 

version av ADAS-cog som ger möjlighet att granska ytterligare två kognitiva 

delfunktioner: koncentrationsförmåga och nedsatt respons av minnet (Nordberg, 

2013).   

 

Alzheimer's Disease Assessment scale cognition är en skala mellan 0-70 poäng, där 

poängen på skalan varierar beroende på hur sjuk patienten är. Alzheimer's Disease 

Assessment scale cognition 0-9 poäng motsvarar normal funktion, 10-25 poäng 

motsvarar mild nedsättning, 25-40 poäng motsvarar måttlig nedsättning och ett 

ADAS-cog-värde på mer än 40 poäng indikerar svår funktionsnedsättning 

(Demenscentrum, 2009). 

 

 

 

Andra molekylära verktyg 

 

 

Vid utredning för att fastställa AD hos patienter tas även prover i 

cerebrospinalvätskan (CSV), varav tre CSV-biomarkörer reflekterar neuropatologin 

för AD. Total-tau reflekterar den neuronala samt axonala sönderdelningen i 

sjukdomsförloppet, fosfo-tau reflekterar befintligheten av neurofibrillära nystan samt 

Aβ42 som återspeglar existensen av senila plack. Abnorma värden av dessa tre CSV- 

biomarkörer tyder på att patienten har insjuknat i AD. Hos Alzheimerpatienter är 

värdena av Aβ42 låga samtidigt som värdena av total-tau och fosfo-tau är höga 

(Nordberg, 2013). 
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Behandling  
 

 

Det finns idag ingen behandling som botar Alzheimers sjukdom, utan endast 

läkemedel som dämpar symptomen (Hansen et al. 2008).  

 

Det finns två olika typer läkemedel som är godkända för indikation mot kognitiv 

svikt vid AD. Kolinesterashämmare används för mild/måttlig AD, medan memantin 

är används för måttlig/svår AD, där memantin är en NMDA-antagonist. Donepezil, 

galantamin samt rivastigmin är de olika typerna av kolinesterashämmare som är 

avsedda för mild/måttlig AD (Läkemedelsboken, 2015). Dessa läkemedel har visat 

sig vara effektiva framförallt vid tidiga skeenden av sjukdomsförloppet, varefter 

effekten klingar av allteftersom sjukdomen fortskrider (Nordberg, 2013). 

 

En etablerad vitaminbrist av folat- och B12 hos Alzheimerspatienterna ska behandlas. 

Det är inte fastställt ännu huruvida substitution av vitamin B12/folsyra medför en 

ökad kognitiv förmåga vid fastställd demenssjukdom (Läkemedelsboken, 2015). 

 

 

 

Framtida behandlingar 

 

 

Andelen äldre människor i samhället har ökat och förväntas att öka ännu mer. Idag 

läggs mycket fokus på att bekämpa de sjukdomar som drabbar de äldre, bl.a. 

demenssjukdomar. Det forskas väldigt mycket om Alzheimers i hopp om att hitta nya 

läkemedel för att hindra utvecklande av AD. Det finns olika sorters behandlingar av 

AD som forskarna väljer att inrikta sig på att utveckla, bl.a. att minska mängden 

amyloida plack i hjärnan genom att försöka påverka amyloidhalterna. Ett exempel 

för att modulera plackhalten har varit att utveckla läkemedel som hämmar β-sekretas 

respektive γ-sekretas och därigenom påverka utklyvningen av Aβ42 (Nordberg, 

2013).  

 

Det forskas även idag om intravenöst administrerade immunoglobuliner, bestående 

av anti-Aβ antikroppar, vilka kan binda till lösliga förstadier av Aβ-plack, s.k. 

oligomerer eller protofibriller, och signalera till kroppens immunförsvar att rensa ut 

dessa ur hjärnan (Marcusson et al. 2011).  

 

 

 

Vitamin B12 

 

 

Vitamin B12 kallas även för kobalamin. Det skapas normalt av mikroorganismer i 

mag-tarmkanalen hos till exempel idisslarna och måste därför tillföras till kroppen 

från bl.a. födan (Nationalencyklopedin). Vitamin B12 är verksam som en kofaktor 
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och fordras för metylmalonsyra-CoA-mutas och metioninsyntas (enzymer) 

(Abrahamsson et al. 2013). Vitamin B12 är ett viktigt koenzym för bildandet av 

nukleosider tillsammans med folat. Instrinsic factor (IF) är viktigt för att vitamin B12 

ska kunna fungera och tas upp från tarmen. En uttalad brist på vitamin B12 och/eller 

folat medför en negativ verkan på celldelningen i kroppen, varav erytrocyterna blir 

färre samt större i storlek (Nationalencyklopedin). Det är relativt vanligt med vitamin 

B12-brist hos den äldre generationen av befolkningen, där siffror från olika studier 

visar ett resultat av att cirka 5-25 % har ett bristsymptom beroende på de gränsvärden 

som har angivits för de olika studierna. Vitamin B12 brist ger inte alltid upphov till 

symptom. Effekter av vitamin B12 brist är bl.a. perniciös anemi samt neurologiska 

symptom såsom domningar och stickningar i händer och fötter samt andra 

neuropsykiatriska symtom som bl.a. minnesstörning, vanföreställning, konfusion, 

depression och demens (Marcusson et al. 2011). Normala värden av vitamin B12 är 

mellan 150-700 pmol/l. Överdosering av vitamin B12 ger i synnerhet inga symptom 

och vitaminet kan ansamlas i levern för senare användning (Abrahamsson et al. 

2013). 

 

 

 

Folat 

 

 

Folat är en pteroylmonoglutaminsyra (Abrahamsson et al. 2013) och består av den 

aktiva beståndsdelen tetrahydrofolsyra. Folat finns framförallt i bladgrönsaker, men 

förekommer även i inälvsmat. Det verkar som ett koenzym och är viktig vid bildande 

av nukleosider tillsammans med kobalamin och för bildning av aminosyror. En 

uttalad folatbrist kan leda till blodbristsjukdomen makrocytär anemi. Under 

graviditeten för kvinnor ges ett extra tillskott av folsyra, detta för att minska risken 

för ryggmärgsbråck hos fostret (Nationalencyklopedin). Brist på folat bedöms ha en 

markant svagare association till nervsystemet, varvid en betydligt mindre del av de 

symptom som genereras från nervsystemet orsakas av folatbrist. Det diskuteras 

huruvida folatbrist orsakar kognitiv svikt och demens. Dock anses det att brist på 

folat kan ge demenssymptom som liknar kobalaminbrist (Marcusson et al. 2011). 

Metyltetrahydrofolat (MTHF) betraktas vara den mest frekventa folat-formen. Folat 

och vitamin B12 kan ge liknande symptom, detta eftersom MTHF aktiveras i ett 

förlopp där vitamin B12 agerar som kofaktor (Abrahamsson et al. 2013).  

 

Markant folatbrist medför att DNA-reparationen i neuronerna skadas och ger en 

oxidativ skada samt orsakar toxicitet från Aβ (Mansori et al. 2014). Folatbrist kan 

orsaka slemhinneskador på tarmen och kan därmed leda till diarréer med sämre 

absorption (Abrahamsson et al. 2013). Folatbrist kan också ge upphov till demens, 

kognitiv dysfunktion, megaloblastisk anemi och neuropati. Folat utgör en viktig del 

för utvecklandet av hjärnan under det tidiga skedet i livet. Folat är även viktig för att 

upprätthålla en normal hjärnfunktion genom att vara delaktig i metyleringsprocessen 

(Malouf & Grimley, 2009). 
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Homocystein 
 

 

Homocystein (Hcy) klassas som en svavelinnehållande aminosyra. Homocystein är 

delaktig i ett flertal viktiga metabola processer samt metyleringsreaktioner (Asien et 

al. 2008). Homocystein ingår som en komponent för reaktion i ämnesomsättningen 

tillsammans med metionin samt cystein (Nationalencyklopedin), dvs. 

metioninomsättningen. I denna reaktion är Hcy delaktig som mellanprodukt i 

transsulfureringen av metionin till cystein, taurin och glutation. Homocystein kan 

även regenereras till metionin i närvaro av Metylentetrahydrofolatreduktas 

(MTHFR), varvid MTHFR kräver närvaro av vitamin B12 och folat (Abrahamsson et 

al. 2013).  

 

Förhöjda nivåer av Hcy kan störa hjärnans metabolism och orsaka kognitiv svikt (La 

Rue et al. 1997). Höga nivåer av Hcy kan också öka riskerna för att drabbas av 

ateroskleros samt cerebrovaskulär sjukdom (Malouf & Grimley, 2009). Det finns 

studier som visar att Hcy har en koppling till AD sjukdom och neuropatologiska 

processer (Asien et al. 2008). Homocystein påverkas av vitamin B12, då låga nivåer 

av vitamin B12 ger en höjning av Hcy (Marcusson et al. 2011).  B-vitaminer kan 

därför användas som ett terapeutiskt val för behandling av AD, detta för att minska 

risken för att insjukna i AD och för att försöka bromsa utvecklandet av AD (Asien et 

al. 2008).  

 

Nutida forskning har visat att förhöjda nivåer av Hcy är associerat till riskerna för att 

insjukna i AD (Hooshmand et al. 2009, Kivipelto et al. 2008).  Förhöjda nivåer av 

Hcy anses också vara toxiskt för kärlen och ökar därmed risken för bl.a. att drabbas 

av hjärtkärlsjukdomar, stroke, cerebrala infarkter, ischemiska vitsubstansskador osv. 

Detta i sin tur kan därmed öka chanserna för att få kognitiva störningar (Marcusson 

et al. 2011). 

 

 

 

Vitamin B12, folat & homocystein 

 

 

Vitamin B12, folat och Hcy har en stark koppling till varandra, med avseende på 

sjukdomshistoria och behandling. Vid eventuell brist av dessa ämnen 

rekommenderas en behandling ihop. Vitamin B12 och folat anses utgöra en viktig del 

med avseende på hjärnans kognitiva funktioner (Marcusson et al. 2011). Både folat 

samt vitamin B12 är betydelsefulla för flera olika metabola processer som berör CNS, 

bl.a. för att åstadkomma metylgrupper som behövs för att bilda 

monoaminoneurotransmittorer och fosfolipider (Mansori et al. 2014). Vitamin B12- 

och folat-brist tros orsaka demenssymptom. Låga nivåer av vitamin B12- och/eller 

folat-brist medför en höjning av Hcy i blodet. Förhöjda nivåer av Hcy tros ha en 

stark koppling till demens och med kognitiv svikt jämfört med vitamin B12 och folat. 

Flera studier har visat att höga nivåer av Hcy har en koppling till att utveckla en 
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demenssjukdom (Marcusson et al. 2011). Det finns studier som visar att 

demenssjukdomar och kardiovaskulära sjukligheter har minskat då vitamin B12 och 

folat har tillsatts för att påverka homocystein-nivåerna (Marcusson et al. 2011).  

 

Folat verkar som en donator i de reaktioner för metylgrupper som katalyserades av 

metioninsyntetas, som i sin tur bildar metylkobalamin som fodras för att Hcy ska 

metaboliseras till metionin. Folatbrist ger därmed högre nivåer av Hcy i blodet. 

(Malouf & Grimley, 2009).  

 

Det är dock inte helt utrett huruvida vitamin B12-brist har en direkt koppling till 

demens samt med kognitiva funktioner. Det forskas en hel del idag för att fastställa 

kopplingen mellan vitamin B12-brist med demens. En del studier ger positiva resultat, 

medan andra inte. Det diskuteras även en hel del gällande om vitamin B12-brist ger 

demens eller om sjukdomstillståndet orsakar en mindre mängd vitamin B12 i blodet 

(Marcusson et al. 2011). 

 

 

 

Syfte 
 

 
Syftet med examensarbetet var att undersöka det eventuella sambandet mellan 

nivåerna av vitamin B12, folat respektive homocystein och risken för att drabbas av 

Alzheimers sjukdom. 

 

 

 

Material och metoder  

 

 
Detta arbete är en litteraturstudie baserat på 7 vetenskapliga artiklar. Samtliga 

artiklar hämtades från databasen PubMed. De sökord som användes var: 

”Alzheimer's disease” AND ”Vitamin B12” AND ”Folic Acid Deficiency” AND 

”Folate” AND “Homocysteine”. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara på 

engelska samt vara utförda på människor. För frågeställning 2 var en av 

Inklusionskriterierna att patienterna skulle ha en fastställd AD-diagnos. Sökningen 

begränsades även till studier som var publicerade efter år 2000. För frågeställning 1 

exkluderades studier där individer med neurodegenerativa sjukdomar och/eller andra 

metabola syndrom ingått. De studier som valdes ut var inte relevanta att poängsättas 

via jadad-skalan, detta eftersom det finns så få studier i området. 
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Utifrån syftet användes två olika frågeställningar: 
 

1. Finns det en risk att utveckla Alzheimers sjukdom vid förändrade nivåer av folat, 

vitamin B12 och homocystein? 

 

2. Finns det ett samband mellan förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och 

homocystein vid diagnosticerad Alzheimers sjukdom? 

 

 

 

Resultat 
 

 

I tabell I sammanfattas resultatet avseende frågeställning 1, dvs. om det finns en risk 

att utveckla AD vid förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy. 

 

 
Tabell I. Sammanfattning av de 2 granskade studier utefter frågeställning 1. 

 
Studie  

 

 

Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

Studie 1. 

Changes in 

folate, 

vitamin B12 

and 

homocystein 

associated 

with incident 

dementia 

 

J-M Kim et 

al, 2008 

Studera nivåerna 

av folat, vitamin 

B12 och Hcy från 

baslinjen och 

förändringar för 

dessa 

koncentrationer 

kopplade till 

korrelationen för 

insjuknandet i 

demens. 

En prospektiv studie 

som utfördes under 2 

år i Sydkorea. 

518 patienter 

inkluderas i 

studien. 

 

Skulle vara över 

65 år och inte har 

någon form av 

demenssjukdom 

8,7 % insjuknade i 

någon form av 

demens, varav 6,6 % 

insjuknade i AD. 

Resterande 

insjuknade i vaskulär 

demens (1,4 %) och i 

andra 

demenssjukdomar 

(0,8 %).  Insjuknande 

i demenssjukdomar 

var kopplade till 

ökning av Hcy, 

minskning av folat 

och svagare ökning 

av vitamin B12, för 

uppföljningsperioden. 

 



19 
 

Studie 2. 

Vitamin B12 

and folate in 

relation to the 

development 

of 

Alzheimer's 

disease 

 

Wang et al, 

2001 

Studera 

sambandet med 

låga nivåer av 

vitamin B12 och 

folat kopplat till 

insjuknande i 

AD.  

 

 

Populationsbaserad 

longitudinell studie 

utfördes i Sverige 

under 3 år.  

370 patienter 

ingick i studien. 

Patienterna skulle 

vara över 75 år, 

icke dementa 

samt att de inte 

tidigare blivit 

behandlat med 

vitamin B12 och 

folat. 

 

Resultatet från 

studien visade att 

21,1 % erhöll en 

fastställd 

demenssjukdom och 

totalt 16,2% 

insjuknade i AD. 

Individer med lägre 

nivåer av vitamin B12 

och folat har 2 gånger 

högre risk för att 

insjukna i AD.  

 

 

 

Studie 1 

 

Changes in folate, vitamin B12 and homocysteine associated with incident 

dementia 

J-M Kim et al. 2008 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att studera nivåerna av folat, vitamin B12 och av Hcy från 

baslinjen och förändringar för dessa koncentrationer som är kopplade till 

korrelationen för insjuknandet i demens. 

 

 

 

Metod och deltagare 

 

 

Mellan år 2001 och 2003 utfördes en prospektiv studie i Sydkorea. Totalt deltog 518 

patienter. Patienterna följdes upp under en 2,4 års period.  Nivåerna av folat, vitamin 

B12 och Hcy kontrollerades under det första besöket, och vid återbesöken mättes 

koncentrationerna. Även andra faktorer studerades såsom kroppsviktsförändringar, 

ålder, alkoholintag, utbildning, kön, depression, vaskulära riskfaktorer, fysisk 

aktivitet och vitaminintag.  

 

I studien användes MMSE, ACDS-ADL och Clinical Dementia Rating (CDR). 

Patienterna kontrollerades från baslinjen och följdes därefter upp efter 2 år. 

Utredningar om demens utfördes med hjälp av standard kriterier. Detta var blindat 

för de som genomförde demensutredningen, bl.a. från information om blodtester. 

Blodtester kontrollerades också från baslinjen och vid uppföljningen. De som ingick 

i studien skulle vara minst 65 år och fick inte erhålla någon form av demenssjukdom. 
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De patienter som visade sig ha en fastställd demenssjukdom från baslinjen fick inte 

fullfölja studien, utan uteslöts från studien. 

 

Det finns olika gränsvärden för att karaktäriseras som en uttalad brist av de olika 

markörerna. Nivåerna av folat skulle vara <11,4nmol/l och vitamin B12 <258pmol/l, 

för att klassificeras som låga nivåer. Homocystein-nivåerna skulle vara >15µmol/l, 

för att klassificeras som höga nivåer. 

  

 

 

Resultat 

 

 

Resultatet visade att insjuknande i demenssjukdomar var kopplade till ökning av 

Hcy, minskning av folat och svagare ökning av Vitamin B12, varvid detta gällde för 

uppföljningsperioden. Det var enbart de låga nivåerna av folat från baslinjen som 

förespråkade till insjuknade i demens samt AD. Efter korrigering för nivåerna av 

vitamin B12 och folat minskade bevisen om Hcy i styrka gällande förändrade nivåer 

av Hcy kopplat till insjuknande i demens. Efter korrigering av vikten så minskade 

dessutom styrkan för samtliga associationer 

 

En positiv korrelation av folat-nivåerna från baslinjen fastställdes med vitamin B12 

(p=0,001) och även en negativ korrelation av Hcy (p<0,001) med folat indikerades. 

Även sågs en negativ korrelation mellan nivåerna av vitamin B12 korrelerat med Hcy-

koncentrationen från baslinjen (p<0,001). Efter uppföljningen av patienterna 

fastställdes det att minskade nivåer av folat var kopplade till de ökade nivåerna av 

Hcy (p<0,001). Även den svaga höjningen av vitamin B12 från baslinjen var 

associerade med de höga nivåerna av Hcy (p<0,001). Positiv korrelation förelåg 

mellan vitamin B12 och folat (p<0,001). 

 

Totalt 45 patienter (8,7 %) insjuknade i någon form av demens av de 518 individer 

som fullföljde studien, varav 6,6 % insjuknade i AD. Resterande insjuknade i 

vaskulär demens (1,4 %) och i andra demenssjukdomar (0,8 %).  
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Studie 2 

 

Vitamin B12  and folate in relation to the development of Alzheimer's disease 

H-X Wang et al. 2001 

 

 
Syfte 

 

 

Syftet med studien var att studera sambandet med låga nivåer av vitamin B12 och 

folat kopplat till insjuknande i AD.  

 

 

 

Metod och deltagare  

 

 

En populationsbaserad longitudinell studie utfördes i Sverige under 3 år. Totalt 

deltog 370 patienter i studien, varav dessa rekryterades slumpmässigt. Patienterna 

skulle vara över 75 år, icke dementa samt inte tidigare behandlats med vitamin B12 

eller folat. Patienterna granskades och följdes upp under 3 år för att detektera fall i 

insjuknandet av AD. 

 

För att karaktäriseras som låg värden användes ”cut-off”-punkter, där vitamin B12-

nivån skulle vara 150≤ och ≤250 pmol/L och folat-nivån skulle vara ≤10 och ≤12 

nmol/L. För att fastställa AD eller annan form av demens användes DSM-III-R 

kriterierna.  Ålder, kön, utbildning, MMSE-värden, alkoholkonsumtion och 

förekomst av hjärt-kärlsjukdom var olika variabler som granskades. 

 

Nivåerna av vitamin B12 och folat granskade samt koppling till insjuknande i AD 

studerades. Indelning i 4 olika grupper gjordes utifrån koncentrationerna av vitamin 

B12 och folat som erhölls. Grupp 1 hade normala vitamin B12- och folat-nivåer, grupp 

2 hade normala folat-nivåer men med låga vitamin B12-nivåer, grupp 3 hade normala 

vitamin B12-nivåer men med låga folat-nivåer och grupp 4 hade låga nivåer av 

vitamin B12 och folat. 

 

 

 

Resultat 

 

 

Resultatet visade att individer med låga nivåer av vitamin B12 och folat har 2 gånger 

högre risk för att insjukna i AD jämfört med individer med normala värden av 

vitamin B12 samt folat. Detta gällde då vitamin B12 var ≤ 150pmol/L och folat nivån 

var ≤ 10nmol/L. Dock kunde inget samband mellan låga nivåer av vitamin B12 och 
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demens erhållas. Det var endast 1 deltagare som utvecklade AD av de 11 patienter 

som hade låga nivåer av både vitamin B12 och folat.  

 

Resultatet från studien visade att 21,1% (n=78) erhöll en fastställd demenssjukdom 

och totalt 16,2% (n=60) insjuknade i AD. Från baslinjen hade totalt 42 patienter med 

någon form av demenssjukdom låga nivåer (≤250 pmol/l) av vitamin B12 och 

sammanlagt 37 med AD hade låga nivåer av vitamin B12. De resterande hade normala 

vitamin B12-nivåer, varav 36 med demenssjukdom och 23 med AD. Sammanlagt 28 

patienter med någon form av demenssjukdom hade låga nivåer (≤12nmol/l) av folat 

och 22 med AD och 49 med demenssjukdom hade normala värden av folat och 37 

med AD hade normala värden av folat.  

 

Efter uppföljningstiden för avgränsningarna gällande att vitamin B12-nivån var ≤250 

pmol/L och folat-nivån var ≤12nmol/L. För dessa avgränsningar var det totalt 15 

med demenssjukdom och 13 med AD vid låga värden av både vitamin B12 och folat. 

Det var sammanlagt 55 patienter med demenssjukdom och 46 med AD som hade 

låga nivåer av bara vitamin B12 eller av folat, medan 23 individer med 

demenssjukdom och 14 med AD hade normala värden av både vitamin B12 och folat. 

 
I tabell II sammanfattas resultatet utifrån frågeställning 2, dvs. eventuellt samband 

mellan förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy vid diagnosticerad AD. 

 

 

 
Tabell II. Sammanfattning av de 5 studierna utefter frågeställning 2. 
 

Studie Syfte Studiedesign Deltagare Resultat 

Studie 3 

Homocysteine, 

folate, and 

vitamin B-12 in 

mild cognitive 

impairment, 

Alzheimer 

disease, and 

vascular 

dementia. 

 

P Quadri et al, 

2004 

 

Granska 

förhållandena med 

mild kognitiv svikt, 

AD samt vaskulär 

demens (VaD) med 

nivåerna av Hcy, 

folat och vitamin B12 

Studien 

utfördes på en 

klinik i 

Schweiz 

228 patienter 

inkluderades i 

studien. 55 

kontrollpatienter, 

81 patienter med 

lindrig kognitiv 

störning (CDR 

gruppen), 92 milt 

sjuka dementa 

(74 AD och 18 

VaD). 

Resultatet visade ett 

signifikant samband 

mellan höga nivåer 

av Hcy kopplat till 

demens och AD. 

Nivåerna av vitamin 

B12 var lägre hos 

AD- och VaD-

patienterna. Någon 

väsentlig skillnad 

avseende på vitamin 

B12-nivåerna förelåg 

inte mellan 

grupperna. 

 

Studie 4. 

Associations 

between 

Alzheimer's 

Disease and 

Blood 

Homocystein, 

Vitamin B12 and 

Studera sambandet 

mellan AD och 

nivåerna av Hcy, 

vitamin B12 och 

folat. 

 

Studien 

utfördes 

mellan år 2012 

och 2013. 

Patienterna 

rekryterades 

från ett sjukhus 

i Tiajin, Kina. 

230 patienter 

deltog i studien, 

varav 115 

patienter med AD 

och 115 

kontrollpatienter 

Patienterna i AD 

gruppen hade högre 

nivåer av Hcy 

(p=0,000), lägre 

nivåer av vitamin 

B12 (p=0,000) och 

lägre nivåer av folat 

(p=0,000) jämfört 
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folate: A Case-

Control Study. 

 

Chen et al, 

2015 

 med 

kontrollpatienterna. 

Dessa skillnader var 

dock inte statistiskt 

signifikant. 

 

Studie 5. 

Absence of 

macrocytic 

anemia in 

Alzheimer's 

disease. 

 

Mccadon et al, 

2004 

 

Utreda relationen 

mellan Hcy, 

hematologiskt index 

och 

demensvaraktigheten 

hos patienter med 

AD. 

 

Patienterna 

rekryterades 

från ett sjukhus 

i 

Storbritannien 

99 patienter 

deltog i studien, 

varav 44 patienter 

och 55 

kontrollpatienter 

Patientgruppen hade 

högre nivåer av Hcy 

än kontrollgruppen. 

Patientgruppen hade 

en lägre kognitiv 

funktion jämförelse 

med 

kontrollgruppen. 

Studie 6. 

Plasma 

homocysteine, 

vitamin B12and 

folate in 

Alzheimer's 

patients and 

healthy Arabs 

in Israel. 

 

Mizrahi et al, 

2004 

Fastställa 

förhållandena mellan 

vitamin B12, folat 

och Hcy hos AD 

patienter samt hos 

friska 

kontrollindivider  

 

Patienterna 

rekryterades 

från tre 

arabiska byar i 

norra Israel 

235 individer som 

deltog i studien, 

varav 79 patienter 

ingick i AD-

gruppen och 156 

kontrollpatienter. 

Homocystein var 

högre hos AD-

patienter än för 

individerna i 

kontrollgruppen. 

Inga signifikanta 

skillnader mellan de 

båda grupperna 

gällande vitamin B12 

samt folat 

koncentrationerna.  

 

Studie 7. 

Relations 

between 

homocystein, 

folate and 

vitamin B12 in 

vascular 

dementia and in 

Alzheimer 

disease. 

 

Emel & Yahya, 

2007 

Syftet var att 

kontrollera 

förhållande mellan 

vitamin B12, folat 

och Hcy med AD 

samt vaskulär 

demens. 

 

Studien 

utfördes på det 

neurologiska 

institutet för 

Erciyes 

universitet. 

158 patienter 

deltog, varav 51 

AD patienter, 67 

vaskulär demens, 

40 

kontrollpatienter. 

Det fanns 

signifikanta 

skillnader (p<0,001) 

mellan 

kontrollgrupperna 

och AD samt VaD 

patienterna. De var 

lägre nivåer av både 

vitamin B12 och 

folat hos AD och 

VaD patienterna i 

jämförelse med 

kontrollpatienterna. 
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Studie 3 

 
Homocysteine, folate and vitamin B-12 in mild cognitive impairment, Alzheimer 

disease, and vascular dementia 

P Quadri et al. 2004 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att studera förhållandena med mild kognitiv svikt, AD och 

vaskulär demens (VaD) med nivåerna av vitamin B12, folat och Hcy. 
 

 

 

Metod och deltagare 

 

 
314 patienter rekryterades från en klinik i Schweiz, varav 228 var lämpliga att 

fullfölja studien och inkluderades till studien. Patienterna delades upp i olika 

grupper, varvid 55 kontrollpatienter, 81 patienter med lindrig kognitiv störning (CDR 

gruppen), 92 milt sjuka dementa, där 74 av dessa var diagnosticerade för troligtvis 

AD och 18 med VaD. Grupperna var lika gällande ålder, kön samt utbildning och 

skilde sig inte mycket åt. Plasmanivåerna av vitamin B12, folat och Hcy mättes för 

samtliga grupper. Patienterna med lindrig kognitiv störning utgjorde 0,5 poäng på 

CDR-skalan.  Där 0,5 poäng på CDR-skalan innebär att patienten har en mycket mild 

demens, vars indikerar på en tveksam demens med en otillräcklig kognitiv 

nedsättning.  

 

Kontrollpatienterna skulle vara friska och inte ha någon typ av kognitiv nedsättning. 

De patienter som var diagnosticerade för AD uppfyllde alla kriterierna för National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders–Alzheimer’s Disease and 

Related Disorders Association and of the Consortium to Establish a Registry for 

Alzheimer’s Disease (CERAD). Samtliga patienter diagnosticerades att ha en trolig 

AD.  

 

Exklusionskriterier: ålder <60 år oåtkomlig Hcy-koncentration, patienter som 

uppvisade en isolerad kognitiv brist samt de som hade andra demenssjukdomar. 

Patienter som uppvisade högre koncentration än 600 pmol/l av vitamin B12. eller mer 

än 30 nmol/l av folat exkluderas även ifrån studien. Sammanlagt exkluderades 86 

patienter från studien. Mini-mental State examination användes i studien för att 

bedöma den kognitiva förmågan. Clinical Dementia Rating (CDR) användes för att 

granska sjukdomstillståndet. 
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Resultat 

 

 

Resultatet visade ett signifikant samband mellan höga nivåer av Hcy kopplat till 

demens och AD.  

 

Nivåerna av folat var signifikant lägre (p<0,05) i CDR 0,5-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. De individer som tillhörde demensgruppen, varvid AD samt VaD 

ingick, hade signifikant lägre nivåer av folat och högre nivåer av Hcy (p<0,05) 

jämfört med kontrollpatienterna. Någon väsentlig skillnad avseende vitamin B12-

nivåerna för demensgruppen förelåg dock inte. Det var heller ingen skillnad på Hcy- 

och vitamin B12-nivåerna mellan CDR- och kontrollgruppen. 

 

 

 
Studie 4 

 

Associations between Alzheimer's Disease and Blood Homocystein, Vitamin B12 

and folate: A Case-Control Study 

H Chen et al. 2015 

 

 

Syfte 

 

 
Syftet med studien var att studera sambandet mellan AD och nivåerna av Hcy, 

vitamin B12 och folat. 

 

 

 

Metod och deltagare 

 

 

Studien utfördes under 12 månader, mellan år 2012 och 2013. Patienterna 

rekryterades från ett sjukhus i Tiajin, Kina. 230 patienter deltog i studien, varav 115 

AD-patienter och 115 kontrollpatienter. Totalt deltog 142 kvinnor och 88 män i 

studien. Det var lika många män och kvinnor i de båda grupperna och 

åldersfördelningen var likartad i de båda grupperna. 

 

Patienterna som ingick i AD gruppen var mellan 50-85 år gamla. De hade 3-24 

poäng på MMSE. Patienterna uppfyllde även kriterierna för en trolig AD enligt 

National institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-

Alzheimer Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) och de 

skulle ha en progressiv kognitiv nedsättning under minst 6 månaders tid. Patienterna 

som ingick i AD-gruppen skulle också uppnå en Hamilton Depression Rating Scale 
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(HDRS) på <7 och activities of daily living (ADL) skulle vara ≥22 (Quadri et al. 

2004). Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) används för att mäta 

svårighetsgraden av depressiva symptom (Bobo et al. 2016). 

 

Deltagarna som ingick i kontrollgrupperna fick inte ha någon allvarlig fysisk 

sjukdom eller någon neurologisk sjukdom och kognitiv nedsättning, de skulle ha en 

MMSE poäng på >24 och kunna utföra neuropsykologiska tester.  

 

Patienterna exkluderades från de båda grupperna om de tog läkemedel som 

påverkade nivåerna av vitamin B12, folat eller Hcy. Patienterna exkluderas även om 

deras vitamin B12 koncentration var högre än 701 pmol/L. Samtliga patienter i de 

båda grupperna hade normal njurfunktion och en normocytär anemi. 

 

 

 

Resultat 

  

 

Patienterna delades upp i 7 grupper beroende på vilka värden de erhöll för 

koncentrationen av vitamin B12, folat och Hcy (se tabell III). 

 
 

Tabell III. Gruppindelning 

 

Grupp Vitamin B12 Folat Hcy 

1 (n=68) Normal Normal Normal 

2 (n=41)  Normal Låg Normal 

3 (n=22) Låg Normal Normal 

4 (n=15) Låg Låg Normal 

5 (n=15) Normal Normal Hög 

6 (n=28) Normal Låg Hög 

7 (n=41) låg Normal/låg Hög 

 

 

Resultatet visade att det fanns en starkare koppling till AD hos patienter med 

normala vitamin B12-nivåer, lägre  folat-nivåer och förhöjda Hcy-nivåer (grupp 6) till 

skillnad från patienter med normala vitamin B12-nivåer, låga folat-nivåer och med 

normala Hcy-nivåer (grupp 2). Även patienter med låga nivåer av vitamin B12, 

normala/låga folat-nivåer samt med höga nivåer av Hcy visade en starkare koppling 

till AD, till skillnad mot grupp 2, 3, 4 och 5. 

 

Patienterna i AD-gruppen indikerade att ha högre nivåer av Hcy (p=0,000), lägre 

nivåer av vitamin B12 (p=0,000) och lägre nivåer av folat (p=0,000) jämfört med 

kontrollpatienterna. Dessa skillnader var dock inte statistiskt signifikanta. Det fanns 

inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande MMSE värden (p=0,000) och 

ADL värden (p=0,000). 
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Studie 5 

 

Absence of macrocytic anemia in Alzheimer's disease 

A Mccadon et al. 2004 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet var att utreda relationen mellan Hcy, hematologiskt index och 

demensvaraktigheten hos patienter med AD. Detta eftersom förhöjda homocystein-

nivåer kan vara påverkade av de låga nivåerna av vitamin B12 och kan därmed föregå 

i hematologiska förändringar.  

 

 

 

Metod och deltagare 

 

 

Totalt ingick 99 deltagare i studien, varav 44 var patienter och 55 kontrollpatienter.  I 

AD-gruppen deltog 14 män och 30 kvinnor och för kontrollgruppen var det 

sammanlagt 22 män och 33 kvinnor med i studien. Patienterna rekryterades från ett 

sjukhus i Storbritannien. Inga avsevärda skillnader fanns mellan dessa grupper. De 

var lika gällande ålder, kön, kreatinin-koncentrationer samt BMI. Dessa faktorer 

utgjorde inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Kontrollpatienterna skulle 

vara friska. Patienterna i AD-gruppen uppfyllde DSM-IV kriterierna för primär 

degenerativ demenssjukdom av Alzheimers-typ. Patienter exkluderades från studien 

om de tog vitamin B- eller folat-tillskott och om de tog något läkemedel som har 

effekt på Hcy-nivåerna. 

 

Mini-mental State examination och ADAS-cog användes för bedömning av den 

kognitiva funktionen. Dessa två verktyg användes för de båda grupperna. Även BMI 

mättes och kontrollerades för båda grupperna. Blodprover samlades in, varvid 

nivåerna av vitamin B12, folat och Hcy granskades. 

 

 

 

Resultat 

 

 

Resultatet visade att patientgruppen (n=44) hade högre nivåer av Hcy (p=0,0008) 

tillskillnad mot kontrollpatienterna. Patientgruppen hade även lägre nivåer av folat 

(p=0,02) till skillnad mot kontrollpatienterna. Männen visade sig även ha högre Hcy-

koncentrationer än kvinnor i studien (p=0,02). 
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Patientgruppen visade sig ha en lägre kognitiv funktion i jämförelse med 

kontrollgruppen. Patientgruppen hade mellan 13 och 21 poäng på MMSE och 

kontrollgruppen hade mellan 27 och 29 poäng på MMSE. Patientgruppen hade 

mellan 24-40 ADAS-cogpoäng och kontrollgruppen hade mellan 7-12 ADAS-

cogpoäng. 

 

Resultatet visade ingen skillnad med avseende på förändringar i hematologiska 

index. 

 

 

 

Studie 6 

 

Plasma homocysteine, vitamin B12 and folate in Alzheimer's patients and healthy 

Arabs in Israel. 

Mizrahi et al. 2004 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att fastställa förhållandena mellan nivåerna av vitamin B12, 

folat och Hcy hos AD patienter och hos friska kontrollindivider  

 

 

 

Metod och deltagare 

 

 

Patienterna rekryterades från tre arabiska byar i norra Israel. Sammanlagt deltog 235 

individer i studien, varav 79 ingick i AD-gruppen och 156 var kontrollpatienter. 

Detta medförde att studien hade en styrka på minst 95 %, för att kunna fastställa en 

skillnad på 2,0 µmol/l för Hcy-koncentrationen mellan AD-gruppen och 

kontrollpatienterna. 

 

Nivåerna av Hcy, vitamin B12 och folat kontrollerades och jämfördes i de båda 

grupperna. Patienter med en koncentration av vitamin B12 under 125 pmol 

fastställdes ha vitamin B12 brist. Individer med en koncentration av folat lägre än 3,6 

nmol/l ansågs ha folat-brist. 

 

För att fastställa demens användes DSM-IV-kriterier i studien. Där bl.a. minnet, 

orientering i tid och rum, abstraktion och beräkning användes. Kontrollpatienterna 

skulle vara friska och inte ha någon form av minnesproblem eller någon annan 

antiinflammatorisk sjukdom.  

 

 



29 
 

Resultat 

 

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan AD-gruppen och kontrollgruppen gällande 

Hcy-koncentrationerna. Hcy var högre hos AD-patienterna än för individerna i 

kontrollgruppen (p<0,001). 

 

Nivåerna av vitamin B12 visade en tendens till att vara lägre hos patienterna i AD-

gruppen jämfört med kontrollpatienterna och nivåerna av folat indikerade att vara 

lägre hos AD-gruppen tillskillnad mot kontrollgruppen. Det var dock inga 

signifikanta skillnader mellan de båda grupperna gällande vitamin B12 (p=0,16) och 

folat-koncentrationerna (p=0,47).  

 

 

 

Studie 7 

 

Relations between homocysteine, folate and vitamin B12 in vascular dementia and 

in Alzheimer disease 

Emel & Yahya, 2007 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka förhållande mellan vitamin B12, folat och Hcy med AD och 

VaD. 

 

 

 

Metod och deltagare 

 

 

Totalt deltog 158 patienter i studien, varav 51 AD-patienter, 67 VaD-patienter och 40 

kontrollpatienter. Studien utfördes på det neurologiska institutet för Erciyes 

universitet. Grupperna var lika gällande ålder och utbildning. 

 

I studien användes NINCDS-ADRDA, detta för att se om patienterna uppfyller 

kriterierna för trolig AD. För att fastställa diagnosen användes cerebrala MRI-

studier, som uppvisade bl.a. atrofin i kortikala samt i hippocampus delar i hjärnan. 

Kontrollgruppen skulle bestå av friska individer. De var mellan 67 och 83 år, och 

bestod av 17 män och 23 kvinnor. För att utesluta kognitiv nedsättning eller någon 

form av neurologisk sjukdom användes MMSE. Mini-mental State examination 

användes även i de två andra grupperna. 

 

Nivåerna av vitamin B12, folat och Hcy kontrollerades för alla grupper och 

fastställdes med blodprover. Nivåerna av Hcy bestämdes därefter med hjälp av 
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vätskekromotografi, medan vitamin B12 och folat nivåerna bestämdes med hjälp av 

”ADIVIA Centaur Immunoassay System”. Pearsons korrelationstest användes för att 

undersöka sambandet mellan vitamin B12, folat och Hcy. 

 

 

 

Resultat 

 

 

Det fanns signifikanta skillnader (p<0,001) mellan kontrollgrupperna och AD- och 

VaD-patienterna. De var lägre nivåer av både vitamin B12 och folat hos AD- och 

VaD-patienterna, till skillnad mot kontrollpatienterna. 

 

Nivåerna och förändringarna av vitamin B12, folat och Hcy visade sig inte ha någon 

koppling till vaskulära riskfaktorer. Det fanns dock signifikanta skillnader mellan 

AD- och VaD-gruppen. Nivåerna av vitamin B12 (p<0,001) och folat (p<0,05) var 

lägre hos patienterna i VaD-gruppen än hos AD-gruppen.  Hcy var även signifikant 

högre hos VaD-gruppen än för AD- och kontrollgruppen (p<0,001). AD-gruppen 

hade dock högre Hcy-nivåer än kontrollgruppen (p<0,001). 

 

Hos VaD-patienterna sågs en negativ korrelation mellan Hcy och vitamin B12 och 

folat (p<0,05). Denna korrelation sågs varken hos AD- eller hos kontrollpatienterna. 
 

 

 

Diskussion 
  

 

Finns det en risk att utveckla Alzheimers sjukdom vid förändrade nivåer av folat, 

vitamin B12 och homocystein? 

 

 

I studie 1 (Kim et al. 2008) studerades nivåerna av folat, vitamin B12, och Hcy 

kopplade till korrelationen av insjuknandet i demens. 518 patienter inkluderades i 

studien. Det var totalt 8,7 % som insjuknade i någon form av demenssjukdom, varav 

6,6 % i AD. Det var enbart de låga nivåerna av folat från baslinjen som förespråkade 

till insjuknade i demens och AD under en 2,4 års period. Det fanns inga kopplingar 

till vitamin B12- eller till Hcy-nivåerna från baslinjen. Resultatet visade att 

insjuknande i demenssjukdomar var kopplade till en ökning av Hcy, minskning av 

folat, svagare ökning av vitamin B12, varav detta gällde för uppföljningsperioden. 

Insjuknandet i demens hade en högre koppling till en minskning av vitamin B12, och 

folat och en ökning av Hcy under uppföljningsperioden. Efter korrigering för 

nivåerna av vitamin B12 och folat minskade bevisen om Hcy i styrka gällande 

förändrade nivåer av Hcy kopplat till insjuknande i demens. Efter korrigering av 

vikten så minskade dessutom styrkan för samtliga associationer. Studien hade även 
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en förhållandevis kortvarig uppföljningsperiod, detta kan i sin tur ha påverkat 

neurodegenerationen (Kim et al. 2008).  

 

I studie 2 (Wang et al. 2001) studerades sambandet med låga nivåer av vitamin B12, 

och folat kopplat till insjuknande i AD. Totalt 21,1 % erhöll en fastställd 

demenssjukdom och totalt 16,2 % insjuknade i AD. Studien visade att individer med 

låga nivåer av vitamin B12 och folat har 2 gånger högre risk för att insjukna i AD. 

Inget samband mellan vitamin B12 och demens kunde inte fastställas. Sifforna visade 

dock att individer med lägre värden av vitamin B12 och folat har högre risker för att 

insjukna i AD än individer med normala värden av vitamin B12 och folat (Wang et al. 

2001). Denna studie tog dock inte hänsyn till viktkorrigering, vilket kan ha påverkat 

resultatet till en starkare association än vad det egentligen var. 

  

Tidigare arbeten har visat att demens har en koppling till låga nivåer av vitamin B12, 

folat och högre Hcy-nivåer (Clarke et al. 1998, Ramos et al. 2005, Stewart et al. 

2002). En annan studie som utfördes under 6 år visar att låga nivåer av folat och 

förhöjda nivåer av Hcy har ett samband med kognitiv nedsättning (Nurk et al. 2005).  

Det har även rapporterats att kostförändringar kan ha inverkan på kognitiv 

nedsättning (Kim et al. 2008). Det finns ett flertal studier som visar att överviktiga 

människor har lägre risk för att utveckla AD till skillnad mot individer med lägre 

BMI (Fitzpatrick et al. 2007, Hughes et al. 2009, Kerwin et al. 2011, Atti et el. 

2008). Lågt BMI kan vara av betydelse för uppkomsten och risken för att utveckla 

AD. 

 

Det finns dock för få studier som undersökt om det finns en risk att utveckla AD vid 

förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy. Det krävs därför mer forskning 

inom området, detta för att styrka trovärdigheten av denna litteraturstudie. 

 

 

 

Finns det ett samband mellan förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och 

homocystein vid diagnosticerad Alzheimers sjukdom? 

 

 

I studie 3 (Quadri et al. 2004) var syftet att granska förhållandena med mild kognitiv 

svikt, AD och VaD med nivåerna av Hcy, folat och vitamin B12. Ett signifikant 

samband fastställdes mellan höga nivåer av Hcy kopplat till demens och AD.  

Nivåerna av folat var signifikant lägre (p<0,05) i CDR 0,5-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. De individer som tillhörde demensgruppen (AD- och VaD-

gruppen), hade signifikant lägre nivåer av folat och högre nivåer av Hcy (p<0,05). 

Någon väsentlig skillnad avseende vitamin B12-nivåerna för demensgruppen förelåg 

dock inte (Quadri et al. 2004).  

 

I studie 4 (Chen et al. 2015) var syftet att studera sambandet mellan AD och nivåerna 

av Hcy, vitamin B12 och folat. Patienterna i AD-gruppen hade högre nivåer av Hcy 

(p=0,00), lägre nivåer av vitamin B12 (p=0,000) och lägre nivåer av folat (p=0,000) 
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jämfört med kontrollpatienterna. Resultatet visade att det fanns en starkare koppling 

till AD hos patienter med normala vitamin B12-nivåer, lägre  folat-nivåer och 

förhöjda Hcy-nivåer (grupp 6), till skillnad från patienter med normala vitamin B12-

nivåer, låga folat-nivåer samt och normala Hcy-nivåer (grupp 2). Även patienter med 

låga nivåer av vitamin B12, normala/låga folat-nivåer samt med höga nivåer av Hcy 

visade en starkare koppling till AD, till skillnad mot grupp 2, 3, 4 och 5. Resultatet 

av studien indikerade på att de förhöjda nivåerna av Hcy och de lägre nivåerna av 

vitamin B12 kan vara av betydelse för utvecklingen av AD. Studien hade dock inte 

tillräckligt med deltagare med vilket kan ha påverkat resultatet till en starkare 

association än vad det egentligen var (Chen et al. 2015).  

 

I studie 5 (Mccadon et al. 2004) var syftet att utreda relationen mellan Hcy, 

hematologisk index och demensvaraktigheten hos patienter med AD. Patientgruppen 

hade högre nivåer av Hcy än kontrollgruppen. Patientgruppen hade en lägre kognitiv 

funktion i jämförelse med kontrollpatienterna. Patientgruppen hade även lägre nivåer 

av folat (p=0,02) till skillnad mot kontrollpatienterna (Mccadon et al. 2004). Tidigare 

forskning indikerar på samma resultat, dvs. att patienter med AD har högre Hcy-

nivåer och lägre folat-nivåer (Clarke et al. 1998, Mccadon et al. 1998). Det finns 

flera studier som visar att AD-patienter har höga Hcy-nivåer, varvid dessa indikerar 

att förhöjda Hcy-nivåer utgör en risk för att drabbas av kognitiv nedsättning och 

demens (Clarke et al. 1998, Lehman et al. 1999, Mccaddon et al. 2001, Seshadri et 

al. 2002). 

 

I studie 6 (Mizrahi et al. 2004) var syftet att fastställa förhållandena mellan vitamin 

B12, folat och Hcy hos AD-patienter samt hos friska kontrollpatienter. Homocystein 

var högre hos AD-patienterna än för individerna i kontrollgruppen. Nivåerna av 

vitamin B12 (p=0,16) var lägre hos patienterna i AD-gruppen jämfört med 

kontrollpatienterna samt nivåerna av folat (p=0,47) var lägre hos AD-gruppen 

tillskillnad mot kontrollgruppen. Dock var dessa skillnader inte signifikanta mellan 

de båda grupperna gällande vitamin B12 (p=0,16) och folat-koncentrationerna 

(p=0,47). I denna studie kunde inget samband fastställas mellan förhållandena av 

vitamin B12, folat och Hcy med AD och risken för att utveckla AD. I studien använde 

man sig av icke-fastande blodprover istället för fasta, detta kan ha påverkat resultatet 

gällande de förhöjda Hcy-nivåerna (Mizrahi et al. 2004).  

 

I studie 7 (Emel & Yahya, 2007) var syftet att kontrollera förhållande mellan vitamin 

B12, folat och Hcy med AD och VaD. Resultatet visade att det var lägre nivåerna av 

både vitamin B12 och folat hos AD-patienterna i jämförelse med kontrollpatienterna.  

Homocystein var även signifikant högre hos VaD-gruppen än för AD-gruppen och 

kontrollgruppen (p<0,001). AD-gruppen hade dock högre Hcy-nivåer än 

kontrollgruppen (p<0,001). Hos VaD-patienterna sågs en negativ korrelation mellan 

Hcy och vitamin B12 samt folat (p<0,05). Denna korrelation sågs varken hos AD- 

eller hos kontrollpatienterna. Detta indikerar på att Hcy är mer beroende av 

markörerna vitamin B12 och folat för patienter som har drabbats av VaD än för AD. 

De förhöjda nivåerna av Hcy visade sig inte ha någon koppling till cerebrovaskulär 

skada. De höga Hcy-nivåerna kan vara associerade till biokemiska skador pga. 
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oxidativ stress (Emel & Yahya, 2007). Enligt (Mccadon et al. 2002) är associationen 

mellan förhöjda Hcy-nivåer och de låga nivåerna av vitamin B12 och folat kopplade 

till biokemisk skada (Mccadon et al. 2002). Både AD- och VaD-gruppen hade högre 

Hcy-nivåer till skillnad mot kontrollgruppen. Detta styrker ytterligare resultat av de 

samtliga studier gällande Alzheimerspatienter. 

 

Sammanfattningsvis utifrån frågeställning 2 visade de flesta av dessa studier på att 

patienter med diagnosticerad AD har högre Hcy-nivåer och lägre koncentrationer av 

vitamin B12, folat till skillnad mot friska kontrollpatienter. Studie 3, 4, 5, 6 och 7 

visade att AD-gruppen hade högre nivåer av Hcy än kontrollgruppen, dvs. alla 

studier som inkluderades i frågeställning 2. Studie 4 och 7 visade att AD-gruppen 

hade lägre nivåer av vitamin B12 och folat än kontrollgruppen. Dock visade studie 6 

(Mizrahi et al. 2004) att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de båda 

grupperna gällande vitamin B12-nivåerna (p=0,16) och folat-nivåerna (p=0,47). 

Studie 5 (Mccadon et al. 2004) visade lägre nivåer av folat samt högre nivåer av Hcy. 

Studie 3 (Quadri et al. 2004) visade att AD-gruppen hade lägre nivåer av folat än 

kontrollgruppen. Dock förelåg ingen väsentlig skillnad avseende på vitamin B12-

nivåerna för demensgruppen (Quadri et al. 2004). 

 

Det finns flera studier som indikerar på att Alzheimerspatienter har lägre nivåer av 

vitamin B12 till skillnad mot friska individer (Clarke et al. 1998, Postiglione et al. 

2001, Stycy nska et al. 2008). Tidigare forskning har också visat att låga nivåer av 

folat ökar risken för att insjukna i AD samt att AD-patienter har lägre nivåer av folat 

till skillnad mot friska individer (Postiglione et al. 2001). Nutida forskning har visat 

att förhöjda nivåer av Hcy är associerat till riskerna för att insjukna i AD 

(Hooshmand et al. 2009, Kivipelto et al. 2008). Det finns även andra studier som 

indikerar på att AD-patienter har högre nivåer av Hcy och lägre nivåer av folat än 

vanligt friska individer (Clarke et al. 1998, Mccadon et al. 1998, Ravaglia et al. 

2005). 

 

Förhöjda nivåer av Hcy anses också vara toxiskt för kärlen och ökar därmed risken 

för bl.a. att drabbas av hjärtkärlsjukdomar, stroke, cerebrala infarkter, ischemiska 

vitsubstansskador osv. Detta i sin tur kan därmed öka chanserna för att få kognitiva 

störningar (Marcusson et al. 2011, s. 175). Förhöjda nivåer av Hcy kan störa hjärnans 

metabolism och orsaka kognitiv svikt (La Rue et al. 1997). Samtliga studier utefter 

frågeställning 2 hade höga nivåer av Hcy. Alla patienter med en fastställd AD hade 

höga Hcy-nivåer. Förhöjda Hcy-nivåer kan vara potentiellt farligt och kan därmed ge 

upphov till AD. 
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Slutsats 
 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka det eventuella sambandet mellan 

nivåerna av vitamin B12, folat respektive homocystein och risken för att drabbas av 

Alzheimers sjukdom. Samtliga studier utifrån frågeställning 2 visade att AD-

patienter hade förhöjda Hcy-nivåer jämfört med friska individer. Studie 4 och 7 

visade att AD-gruppen hade lägre nivåer av vitamin B12 och folat än kontrollgruppen. 

Studie 3 och 5 visade också lägre folat-nivåer. Studie 1 visade att de var det enbart 

var de låga nivåerna av folat från baslinjen som förespråkade till insjuknande i AD. 

Studie 2 indikerade att individer med låga nivåer av vitamin B12 och folat har 2 

gånger högre risk för att insjukna i AD. Studien tog dock inte hänsyn till 

viktkorrigering vilket kan ha påverkat resultatet till en starkare association än vad det 

egentligen var. 

 

Det är fortfarande oklart huruvida nivåerna av vitamin B12, folat och Hcy påverkar 

riskerna för att utveckla AD. De flesta studierna visar dock att det finns ett samband 

mellan markörerna kopplat till AD. 

 

Man vet inte idag riktigt vad som orsakar AD. Förändrade nivåer av vitamin B12, 

folat och Hcy kan vara av betydelse för uppkomsten av sjukdomen, men det krävs 

mer forskning för att fastställa det eventuella sambandet vitamin B12, folat och Hcy. 

Fler patienter måste undersökas och fler studier bör utföras för att kunna fastställa 

associationerna av dessa ämnen kopplat till AD. Fler studier som tar hänsyn till 

inklusionskriterierna med avseende på nutritionsstatus bör genomföras, detta 

eftersom lågt BMI kan vara av betydelse för risken att insjukna i AD. 
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