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Ágrip 

Svipgerð stökkbreytingar í APP geninu sem verndar gegn Alzheimer sjúkdómi 

Elísabet Daðadóttir1, Steinunn Þórðardóttir2,3, Jón Snædal2, Hreinn Stefánsson4
 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Minnismóttaka LSH, 

3
Karolinska Institutet, 

4
Íslensk erfðagreining 

Inngangur: Alzheimer sjúkdómur (AD) er taugahrörnunarsjúkdómur sem einkennist af síversnandi 

minnistapi auk annarra einkenna eins og skertri dómgreind og lélegri áttun. Meingerð sjúkdómsins 

birtist í amyloid skellum og taugatrefjaflækjum í heilavef einstaklinga. Uppsöfnun á beta amyloid (A) 

peptíði í heila er talin vera ein af aðalorsökum þess að einstaklingar fái AD. A peptíðið myndast við 

niðurbrot himnubundna próteinsins amyloid precursor protein (APP). Ensímin BACE1 og -sekretasi 

kljúfa APP og við það myndast A. Mikil þörf er á meðferð við AD sem hefur áhrif á sjálfan 

sjúkdómsganginn en sú meðferð sem er á markaði í dag er eingöngu einkennameðferð. Ný lyf eru í 

þróun sem hafa bein áhrif myndun A, uppsöfnun þess og hreinsun úr heila. Nokkuð margir 

erfðabreytileikar tengdir Alzheimer sjúkdómi eru þekktir og auka þeir allir, að einum undanskildum, 

áhættuna á að fá sjúkdóminn. Þar er um að ræða stökkbreytinguna A673T sem staðsett er við 

skerðiset BACE1 í APP og er talin vernda gegn AD. Hún veldur því að BACE1 klýfur APP síður og við 

það myndast minna A. Niðurstöður fyrri rannsóknar sýndu að eldri einstaklingar á hjúkrunarheimilum 

sem voru með stökkbreytinguna virtust hafa betri hugræna færni en viðmiðunarhópur samkvæmt 

huglægu mati hjúkrunarfræðinga við RAI mat. Markmið rannsóknarinnar var að kanna svipgerð 

einstaklinga með stökkbreytinguna á nákvæmari hátt með taugasálfræðilegum prófum.  

Efniviður og aðferðir: Þátttakendur í rannsókninni voru 42, 70 ára og eldri. Þeir skiptust í tvo 

hópa, 14 einstaklinga með APP A673T stökkbreytinguna og 28 í viðmiðunarhópi. Rannsóknin var 

tvíblind tilfella-viðmiðsrannsókn og var viðmiðunarhópurinn paraður við hópinn með stökkbreytinguna 

hvað varðar aldur, kyn og APOE arfgerð. Sami rannsakandinn lagði taugasálfræðileg próf fyrir alla 

þátttakendur. Þátttakendur vissu ekki hvað verið var að rannsaka og rannsakandi var blindur á arfgerð 

einstaklinganna. Fjögur taugasálfræðileg próf voru lögð fyrir: Sögur (e. Logical memory), Orðaleikni 

(e. Fluency), Slóðarpróf A og B (e. Trail making test A&B ) og Talnatákn (e. Digit coding).  

Niðurstöður: Meðalaldur í hópnum með stökkbreytinguna var 76,9 ár og meðalaldur í 

viðmiðunarhópnum 78,0 ár. Kynjahlutföllin í hópunum voru jöfn og voru 57,1% þátttakenda í báðum 

hópum karlar. Enginn marktækur munur var á árangri hópanna á nokkru þeirra fjögurra 

taugasálfræðilegu prófa sem lögð voru fyrir. Hins vegar kom fram marktæk versnun á árangri 

einstaklinga í báðum hópunum  með vaxandi aldri. Enginn munur var á hraða aldursbundnu 

versnunarinnar í hópunum tveimur. 

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar samrýmast því að áhrif stökkbreytingarinnar séu ekki 

komin fram hjá þeim aldurshópi sem hér var til rannsóknar. Næsta skref væri að leggja 

taugasálfræðilegu prófin fyrir stærri hóp einstaklinga með hærri meðalaldur. 

  



 

 

 

Þakkarorð 

Bestu þakkir fær Steinunn Þórðardóttir aðalleiðbeinandinn minn fyrir að leyfa mér að vera með í 

þessu áhugaverða verkefni, fyrir að veita uppbyggjandi leiðsögn, auka áhuga minn á rannsóknum til 

muna og gefa mér innsýn í líf Alzheimer sjúklinga og meðferð þeirra á Minnismóttöku Landspítalans. 

Ég vil þakka Jóni Snædal meðleiðbeinanda mínum fyrir aðstoð við skipulagningu og undirbúning 

verkefnisins. Hreini Stefánssyni meðleiðbeinanda mínum þakka ég fyrir frábærar móttökur hjá 

Íslenskri erfðagreiningu, góða hjálp við framkvæmd rannsóknarinnar, aðstoð við kynningu verkefnisins 

og túlkun niðurstaðna. Ég vil einnig þakka öðrum starfsmönnum Íslenskrar erfðagreiningar sem komu 

að verkefninu og þá sérstaklega tölfræðingunum Guðrúnu Önnu Jónsdóttur og Stacy Steinberg, sem 

sáu um tölfræðihluta verkefnisins. Starfsmönnum Þjónustumiðstöðvar rannsóknarverkefna þakka ég 

kærlega fyrir hlýjar móttökur og mikla aðstoð við fyrirlögn taugasálfræðilegu prófanna. Berglind 

Eiríksdóttir fær sérstakar þakkir fyrir fljót handbrögð í innköllun þátttakenda. Valgerði K. Eríksdóttur 

þakka ég kærlega fyrir að kenna mér að leggja fyrir taugasálfræðilegu prófin, svara þeim ótalmörgu 

spurningum sem vöknuðu í sambandi við þau og villuprófa gögnin eftir að þeim var safnað. Að lokum 

vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir andlegan stuðning og sérstaklega foreldrum mínum Önnu Guðbjörgu 

Gunnarsdóttur og Daða Björnssyni fyrir yfirlestur og ábendingar. 

 



 

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur .................................................................................................................................................... 3 

1.1 Alzheimer sjúkdómur ................................................................................................................. 3 

1.2 Einkenni ..................................................................................................................................... 3 

1.3 Greining ..................................................................................................................................... 4 

1.4 Meingerð .................................................................................................................................... 4 

1.5 Amyloid kenningin ...................................................................................................................... 5 

1.6 Meðferð ...................................................................................................................................... 7 

1.6.1 Meðferð í dag .................................................................................................................... 7 

1.6.2 Framtíðin ........................................................................................................................... 7 

1.7 Gen sem tengjast Alzheimer sjúkdómi ...................................................................................... 9 

1.7.1 Arfgengur Alzheimer sjúkdómur ....................................................................................... 9 

1.7.2 Sporadískur Alzheimer sjúkdómur .................................................................................. 10 

1.8 Verndandi stökkbreyting gegn Alzheimer sjúkdómi ................................................................. 10 

2 Markmið.................................................................................................................................................... 13 

3 Efniviður og aðferðir .................................................................................................................................. 14 

3.1 Heilsurannsókn ........................................................................................................................ 14 

3.2 Þátttakendur ............................................................................................................................ 14 

3.2.1 Yngri hópur ..................................................................................................................... 14 

3.2.2 Eldri hópur ....................................................................................................................... 14 

3.3 Framkvæmd ............................................................................................................................. 15 

3.3.1 Yngri hópur ..................................................................................................................... 15 

3.3.2 Eldri hópur ....................................................................................................................... 15 

3.4 Taugasálfræðileg próf .............................................................................................................. 15 

3.4.1 Sögur .............................................................................................................................. 15 

3.4.2 Orðaleikni ........................................................................................................................ 16 

3.4.3 Slóðarpróf ....................................................................................................................... 16 

3.4.4 Talnatákn ........................................................................................................................ 16 

3.5 Siðfræðiþættir .......................................................................................................................... 16 

3.6 Tölfræðiúrvinnsla ..................................................................................................................... 16 

4 Niðurstöður ............................................................................................................................................... 18 

4.1 Yngri hópur .............................................................................................................................. 18 

4.2 Eldri hópur ............................................................................................................................... 19 

4.2.1 Gögnin ............................................................................................................................ 20 

4.2.2 Samanburður á hópunum ............................................................................................... 22 

4.2.3 Áhrif aldurs ...................................................................................................................... 24 

5 Umræða .................................................................................................................................................... 26 

5.1 Yngri hópur .............................................................................................................................. 26 

5.2 Eldri hópur ............................................................................................................................... 26 

5.3 Ályktanir ................................................................................................................................... 28 

Heimildaskrá ................................................................................................................................................... 30 



 

 

Fylgiskjal – Taugasálfræðileg próf ................................................................................................................... 33 

Orðaleikni ......................................................................................................................................... 33 

Sögur ................................................................................................................................................ 34 

Slóðarpróf......................................................................................................................................... 35 

Talnatákn ......................................................................................................................................... 36 



1 

Myndaskrá 

Mynd 1: Myndun beta amyloid (A) peptíðs úr APP próteininu ......................................................... 6 

Mynd 2: Hugræn færni mæld með CPS sem fall af aldri ................................................................. 12 

Mynd 3: Aldursdreifing þátttakenda .................................................................................................. 19 

Mynd 4: Dreifing gagnanna fyrir leiðréttingu .................................................................................... 20 

Mynd 5: Dreifing gagnanna eftir leiðréttingu .................................................................................... 21 

Mynd 6: Samanburður á frammistöðu hópanna ............................................................................... 23 

Mynd 7: Frammistaða eftir aldri ........................................................................................................ 25 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Samanburður á frammistöðu rannsóknarhópanna ............................................................. 18 

Tafla 2: Kynjaskipting í rannsóknarhópunum ................................................................................... 19 

Tafla 3: Samanburður á meðaltali hópanna ..................................................................................... 22 

Tafla 4: Áhrif aldurs á frammistöðu í taugasálfræðilegu prófunum .................................................. 24 

 

  



2 

 

Listi yfir skammstafanir 

AD: Alzheimer Disease (Alzheimer sjúkdómur) 

MCI: Mild cognitive impairment (væg vitræn skerðing) 

A: Beta amyloid 

MMSE: Mini-Mental State Examination 

PET: Positron emission tomography (jáeindaskann) 

APP: -amyloid precursor prótein 

BACE1: -site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 

PSEN1: Presenilin-1 

PSEN2: Presenilin-2 

NMDA: N-methyl-D-aspartate 

APOE: Apolipoprótein E 

ÍE: Íslensk erfðagreining 

CPS: Cognitive Performance Scale 

RAI mat: Resident Assessment Instrument for Nursing Homes 

ÞR: Þjónustumiðstöð rannsóknarverkefna 
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1 Inngangur  

1.1 Alzheimer sjúkdómur 

Enn í dag, um 110 árum eftir að Alzheimer sjúkdómi (AD) var fyrst lýst, er sjúkdómurinn erfiður 

viðureignar og stórt heilbrigðisvandamál (1). Algengi Alzheimers sjúkdóms hefur aukist á síðustu 

áratugum og mun halda áfram að aukast samfara hækkandi lífaldri einstaklinga og fjölgun lifandi 

einstaklinga 65 ára og eldri (2). Þannig er í dag áætlað að 47 milljónir manna séu með heilabilun (e. 

dementia) en árið 2050 hafi einstaklingum með heilabilun fjölgað upp í meira en 131 milljón (3). 

Alzheimer sjúkdómur er ástæða 50-56% allra tilfella heilabilunar í heiminum auk þess sem blanda af 

AD og æðaheilabilun (e. vascular dementia)  er ástæða 13-17% tilfella til viðbótar (2).  

Alzheimer sjúkdómur kemur yfirleitt fyrst fram á efri árum en nýgengi hans sýnir næstum 

veldisvísisvöxt með aldri (4). Nýgengitíðni sjúkdómsins tvöfaldast á hverjum 5 árum eftir 65 ára aldur. 

Algengið hjá 60-64 ára er undir 1% en hjá einstaklingum sem eru 85 ára er algengið allt að 33% þ.e. 

einn af hverjum þremur er greindur með sjúkdóminn. Þessar tölur miðast við Vesturlönd en ekki eru til 

nákvæmar tölur fyrir þróunarlönd. Þó er talið að 60% einstaklinga með AD búi í þróunarlöndum (4). 

Sjúkdómnum er skipt í tvo flokka eftir því hvenær hann kemur fram. Einstaklingar sem fá 

sjúkdóminn fyrir 65 ára aldur eru með snemmkominn AD (e. early onset AD) sem er yfirleitt arfgengur. 

Hinsvegar fá langflestir eða yfir 99% einstaklinga sjúkdóminn eftir 65 ára aldur. Síðkomni AD (e. late 

onset AD) er yfirleitt ekki arfgengur þótt hann tengist ákveðnum erfðafræðilegum áhættuþáttum (5, 6). 

1.2 Einkenni 

Alzheimer sjúkdómur er taugahrörnunarsjúkdómur sem einkennist af vaxandi minnistapi auk þess sem 

málstol (e. aphasia), verkstol (e. apraxia) og túlkunarstol (e. agnosia) getur fylgt sjúkdómnum.  Önnur 

almenn vitræn einkenni Alzheimer sjúkdóms eru skerðing á dómgreind, ákvarðanatöku og áttun. 

Taugahrörnun í Alzheimer sjúkdómi er talin hefjast 20-30 árum áður en einkenni sem leiða til 

greiningar koma fram. Í lok þessa langa einkennalausa tímabils byrja einstaklingar að þróa 

upphafseinkenni Alzheimer sjúkdóms, væga vitræna skerðingu (MCI) (e. mild cognitive impairment). 

Það er þó ekki svo að allir sjúklingar með væga vitræna skerðingu fái Alzheimer sjúkdóm. Væg vitræn 

skerðing getur átt sér aðrar orsakir svo sem streitu, geðræna kvilla, aðra heilabilunarsjúkdóma eða 

önnur heilsufarsvandamál, t.d. vanstarfsemi skjaldkirtils (4). Eins getur væg vitræn skerðing tengst 

eðlilegri öldrun. Ólíkt vægu minnistapi í eðlilegri öldrun verður stöðug versnun á vitrænni getu í 

Alzheimer sjúkdómi með tímanum sem veldur að lokum heilabilun hjá viðkomandi einstaklingi. Þegar á 

stig heilabilunar er komið er einstaklingurinn ekki lengur fær um að sjá sjálfur um almennar athafnir 

daglegs lífs án utanaðkomandi aðstoðar (4, 7).  

Alzheimer sjúkdómur leiðir undantekningarlaust til dauða og er meðaltímalengd frá greiningu að 

dauða 7-10 ár. Sjúkdómurinn er stigversnandi og skiptist í þrjú stig. Einstaklingur er yfirleitt með 

vægan Alzheimer sjúkdóm (e. mild AD) í þrjú til fimm ár. Á þeim tíma tekur fjölskyldan eftir breytingum 

á einstaklingnum en sjúkdómurinn hefur ekki áhrif á daglegt líf einstaklingsins og ekki er víst að 

kunningjar greini neinar breytingar hjá einstaklingnum. Sjúkdómurinn þróast og einstaklingurinn fær 
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miðlungs Alzheimer sjúkdóm (e. moderate AD). Sjúklingar eru oft á því stigi í tvö til fimm ár. Það 

einkennist af greinilegum erfiðleikum með minni og aðra vitsmunalega færni. Á þessu stigi verður 

erfiðara fyrir einstaklinginn að fóta sig í samfélaginu og hann getur þurft aðstoð eða stuðning við 

einfaldar athafnir daglegs lífs eins og að klæða sig eða baða. Þegar er komið á stig alvarlegs 

Alzheimer sjúkdóms (e. severe AD) er sjúklingurinn algjörlega háður umönnunaraðila með allar sínar 

þarfir og athafnir daglegs lífs. Einstaklingar hætta oft á þessu stigi að geta tjáð sig, missa getu til 

gangs, fá kyngingarörðugleika og missa stjórn á þvag- og saurlátum (8).  

1.3 Greining 

Nokkuð erfitt getur verið að greina Alzheimer sjúkdóm. Næmi (e. sensitivity) greiningarinnar er í 

kringum 80% og sértæki (e. specificity) 70%. Ástæðurnar eru ýmsar, greiningin er flókin og ef 

einstaklingur er t.d. með heilaæðasjúkdóm (e. cerebrovascular disease) samhliða AD og þá getur 

reynst erfitt að aðgreina sjúkdómana (4). 

Greining Alzheimer sjúkdóms er mismunandi eftir því á hvaða stigi sjúkdómsins einstaklingur leitar 

sér aðstoðar. Greining sjúkdómsins byggist í grunninn á viðtali öldrunarlæknis við sjúkling þar sem 

tekin er sjúkrasaga, einkenni eru metin og gerð er skoðun. Allir einstaklingar fara í gegnum MMSE próf 

(e. Mini-Mental State examination). Prófið metur vitræna getu og geta einstaklingar fengið allt frá 0 

upp í 30 stig á prófinu. Þeir einstaklingar sem fá yfir 24 stig á MMSE og reynast því vera með væg 

vitræn einkenni fara í gegnum taugasálfræðilegt mat sem kortleggur hugræna færni einstaklingsins. 

Blóðprufur eru teknar hjá öllum einstaklingum og myndgreining af heila er gerð til að meta einkenni 

einstaklingins. Það getur verið mikilvægt til að útiloka aðrar undirliggjandi orsakir vitrænnar skerðingar 

eins og skort á B12 vítamíni eða heilaæxli (4, 7, 9).  

Hjá öldruðum einstaklingi sem er greinilega kominn með heilabilun og sýnir dæmigerð einkenni AD 

getur framangreind uppvinnsla nægt til greiningar. Hafi einstaklingur hins vegar ódæmigerð eða mjög 

væg einkenni og er ungur er greiningin flóknari. Þá er oftast gerð segulómskoðun af heila og 

heilalínurit. Með segulómskoðun er hægt að sjá hrörnun í miðlægu gagnaugablaði (e. medial temporal 

lobe) og stækkun heilahólfa (e. ventricles) sem verður í Alzheimer sjúkdómi (4). Hjá einstaklingum 

með AD koma fram þrjár greinilegar breytingar á heilarlínuriti: það hægist á ritinu, ritið verður 

einfaldara og það koma fram truflanir í samstillingu heilaritsins (10). 

Aðrar rannsóknir sem geta stutt við greiningu sjúkdómsins eru mælingar á lífvísum (e. biomarkers) 

eins og mælingar á beta amyloid peptíðinu í mænuvökva. Einnig geta mælingar á heildar tau og 

fosfóríleruðu tau próteini í mænuvökva auðveldað greiningu sjúkdómsins. Hægt er að taka 

tvennskonar jáeindaskann (PET) af heila til að styðja við greiningu sjúkdómsins. FDG-PET getur sýnt 

fram á minni virkni á ákveðnum svæðum heilans sem samræmast breytingum sem verða í AD. 

Amyloid PET getur greint meðal til alvarlega amyloid uppsöfnun í heilanum sem getur einnig einfaldað 

greiningu Alzheimer sjúkdóms (9). 

1.4 Meingerð 

Elliskellur (e. senile plaques) og taugatrefjaflækjur (e. neurofibrillary tangles) einkenna heilavef 

einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm. Þær er helst að finna á miðlæga gagnaugablaðssvæðinu (e. 
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medial temporal lobe) og í heilaberkinum (e. cortical areas). Auk þess sést fækkun á taugamótum og 

taugahrörnun í tengslum við elliskellurnar og taugatrefjaflækjurnar (4). Myndun elliskella er talin verða 

vegna útfellingar og uppsöfnunar beta amyloid (A) peptíðsins. Taugatrefjaflækjurnar myndast 

hinsvegar úr hyperfosfórileruðu tau próteini.  

Rannsóknir á ástæðu upphafsbreytinga sem verða í heila Alzheimer sjúklinga og valda meingerð 

hans hafa beinst að nokkrum þáttum. Þeir þættir sem mest hafa verið skoðaðir eru A kekkjun og 

uppsöfnun með skellumyndun,  tau hyperfosfórilering og flækjumyndun, blóðflæðisskerðing í heila (e. 

neurovascular dysfunction) og aðrir ferlar eins og afbrigðileikar í frumuhringnum, bólguferli, oxunar 

álag og truflun í hvatberum (4).  Margar rannsóknir hafa leitt að því sterkar líkur að upphaf 

sjúkdómsins megi rekja til amyloid uppsöfnunar sem leiðir af sér aðrar breytingar sem einkenna 

meingerð sjúkdómsins eins og tau hyperfosfórileringu (8, 11).  

Elliskellur myndast í utanfrumuvökva heilans og aðaluppistaðan í þeim er A peptíðið í mismunandi 

lengdum. Í skellunum er A bæði í óuppleysanlegu formi sem samansafn A þráða og í uppleysanlegu 

formi sem fáliður (e. oligomers). Skellurnar eru flokkaðar gróflega í tvo flokka eftir útliti skellana í 

heilavef. Útlitið stjórnast af því hvort skellurnar innihaldi mikið af A á uppleystu formi eða á 

óuppleysanlegu formi. Talað er um dreifðar (e. diffuse) skellur ef þær innihalda lítið af uppsöfnunum af 

A þráðum og meira af A fáliðum. Hin gerðin kallast taugarofs (e. neuritic) skellur. Þær eru þéttari í 

sér og innihalda A á óuppleysanlegu formi. Mikið rof verður á taugafrumum og hrörnun í kringum 

taugarofs skellurnar. Á svæðinu í kringum skellurnar má finna mikið magn af örtróðum (e. microglia) 

og stjarnfrumum (e. astrocytes) sem eru ónæmisfrumur miðtaugakerfisins. Þær valda miklum 

skemmdum á heilavef í kringum sig vegna ónæmisviðbragða (8).  

 Amyloid uppsöfnun er talin taka 20-30 ár en hún hefur líklega náð hámarki rétt áður en fyrstu 

einkenni sjúkdómsins koma fram. Það er þó ekki fyrr en í kringum fimm árum fyrir upphaf versnunar á 

hugrænni getu einstaklinga sem taugatrefjaflækjurnar byrja að breiðast út. Samfara útbreiðslu þeirra 

eykst oxunarálag, tap verður á taugafrumum og heilinn rýrnar (8). Þó flækjumyndun sé ekki bein orsök 

sjúkdómsins, frekar afleiðing hans, þá reynist magn taugatrefjaflækja góður mælikvarði á alvarleika 

heilabilunar, því meira af tau í mænuvökva því alvarlegra stig sjúkdómsins (2). 

1.5 Amyloid kenningin 

Yfir tuttugu og fimm ár eru síðan kenningin um að taugahrörnun í Alzheimer sjúkdómi gæti verið vegna 

uppsöfnunar og útfellingar A peptíðsins í heilavef kom fyrst fram (12). Í dag höfum við mikið af 

rannsóknarniðurstöðum sem staðfesta þá kenningu. A er myndað úr -amyloid precursor próteininu 

(APP) við eðlileg efnaskipti í heilanum (13). Við myndun A koma tveir aspartyl próteasar við sögu, - 

og -sekretasar. -sekretasinn kallast beta-site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1 (BACE1). 

Presenilin-1 (PSEN1) myndar virka sætið (e. catalytic core) á -sekretasa ensíminu. APP situr í 

frumuhimnu taugafrumna í heilavef (2).  
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BACE1 klippir APP fyrst (mynd 1) og við það losnar partur af próteininu út í utanfrumuvökvann 

sem kallast sAPP og lítill C-endi (e. C-terminal) verður eftir í frumuhimnunni, hann kallast C99 (e. 

carboxy-terminal fragment, CTF). Næst klýfur -sekretasi C99 og við það myndast A peptíðið. A 

sem myndast er af mismunandi lengdum, algengast er A sem er 38, 40 eða 42 amínósýrur að lengd. 

Mest myndast af A40 en A42 er þó talið mun skaðlegra því það það er lengra og virðist hafa mikið 

meiri tilhneygingu til þess að kekkjast. Hlutfallið á milli myndunar A40/A42 skiptir því miklu máli í AD. 

Þó A myndist við eðlileg efnaskipti í heilanum þá getur offramleiðsla á A eða of hátt hlutfall A42 

valdið snemmkomnum Alzheimer sjúkdómi (6, 13).  

Ekki myndast alltaf A við niðurbrot APP próteinsins því önnur ensím geta komið að efnaskiptum 

þess. Ef -sekretasi klippir APP próteinið í stað -sekretasa þá losnar sAPP út í utanfrumuvökvann 

og eftir verður bútur í frumuhimnunni sem kallast C83 eins og sést á mynd 1. -sekretasi klippir svo 

C83 og við það myndast p3 peptíð. Á þennan hátt getur -sekretasi því klippt niður APP án þess að 

A myndist því skerðiset -sekretasans er innan A hluta APP (2, 14). 

Þau gögn sem styðja við amyloid kenninguna eru margvísleg. Fyrstu rökin eru þau að við vitum að 

APP genið er staðsett á litningi 21 og einstaklingar með Downs heilkenni eru með þrístæðu 21. litnings 

og því með þrjú eintök af APP geninu. Það myndast því meira A í heila einstaklinga með heilkennið 

og þróa þeir nær undantekningarlaust með sér Alzheimer sjúkdóm og breytingar í heilavef sem eru 

dæmigerðar fyrir sjúkdóminn. Eins hafa fundist fimm óskyldar fjölskyldur með arfgengan snemmkomin 

AD og/eða cerebral amyloid angiopathy sem eru með tvöföldun á APP geninu á litningi 21 sem styður 

enn frekar við þá kenningu að aukin A framleiðsla stuðli að myndun meingerðar AD (13). Önnur rökin 

eru þau að A er skaðlegt fyrir taugafrumur drekans og heilabarkar bæði í frumurækt og in vivo. Fleiri 

Mynd 1: Myndun beta amyloid (A) peptíðs úr APP próteininu  

APP próteinið er hægt að kljúfa á tvo vegu. Annarsvegar getur BACE1 klofið það og það leiðir af 

sér A myndun. Hinsvegar getur -sekretasi klofið APP og við það myndast ekkert A (2).  
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mikilvæg rök sem styðja kenninguna tengjast erfðafræði AD og þau má sjá í kafla um gen sem 

tengjast AD (13).  

1.6 Meðferð 

Mikil þörf er á góðri meðferð við Alzheimer sjúkdómi. Sú meðferð sem notuð eru í dag er 

einkennameðferð. Lyf sem hafa áhrif á sjálfan sjúkdómsganginn eru í klínískum prófunum og vonir 

standa til þess að ný lyf komi á markað á næstu árum (4, 15). 

1.6.1 Meðferð í dag 

Þau lyf sem notuð eru við meðferð Alzheimer sjúkdóms í dag byggja á kólínvirku kenningunni (e. 

cholinergic hypothesis). Kenningin byggir á því að tap verður á kólínvirkum taugungum í framheila 

sem veldur skorti á boðefninu acetýlkólín og leiðir það til truflana í minni og hugrænni færni. Þessi 

skortur á kólínvirkum boðum í AD hefur verið tengdur við uppsöfnun á A og myndun taugatrefjaflækja 

og er því líklega afleiðing frekar en ástæða sjúkdómsins (2, 4, 15). Kólínesterasa hemlar auka 

framboð acetýlkólíns á taugamótum og hafa verið notaðir sem einkennameðferð við AD. Það hefur 

sýnt sig að þeir bæta taugaboðferla og bæta einkenni vægt en því miður þá virka þeir bara í ákveðinn 

tíma (2). Þrjú lyf í flokki acetýlkólínesterasa hemla eru notuð í dag, donepezil, rivastigmine og 

galantamine. Klínískar rannsóknir á þessum lyfjum hafa sýnt fram á væg jákvæð áhrif á hugræn 

einkenni ásamt því að hafa jákvæð áhrif á hegðun og virkni sjúklinga. Lyfin eru örugg, þolast vel og 

aukaverkanir eru yfirleitt vægar og koma oftast fram sem óþægindi frá meltingarfærum (4). Fyrir utan 

þessi þrjú lyf sem eru á markaði hefur verið lítið af lyfjum við AD í þróun sem byggja á acetýlkólin 

boðefnaskiptum í heilanum (15).  

Memantine er lyf sem hefur áhrif á NMDA glutamat viðtaka í heila og hefur sýnt sig að geti haft góð 

áhrif á einkenni einstaklinga með miðlungs (e. moderate) til alvarlegan (e. severe) AD (8). Glutamat er 

aðal örvandi taugaboðefnið í heilanum og NMDA viðtakar hafa mikilvægt hlutverk í lærdómi og minni. 

NMDA viðtakarnir eru kalsíum jónagöng. Í heilum einstaklinga með AD getur orðið truflun í þeim 

þannig að göngin virðast ekki geta lokast. Það veldur því að kalsíum streymir stöðugt inn í frumuna 

sem getur haft áhrif á starfsemi frumunnar og valdið eiturahrifum. Memantine er NMDA viðtaka 

antagonisti og lokar NMDA göngunum og ver þannig frumurnar fyrir þessum áhrifum. Lyfið virðist þó 

bara bæta einkenni þeirra sjúklinga sem eru með lengra genginn AD (4).  

1.6.2 Framtíðin 

Sú lyfjameðerð sem til er við Alzheimer sjúkdómi í dag hefur ýmsa galla; hún virkar bara í skamman 

tíma og hefur einungis væg jákvæð áhrif á einkenni sjúkdómsins. Mikil áhersla hefur verið lögð á að 

finna meðferð við AD sem hefur áhrif á sjúkdómsganginn og getur annað hvort stöðvað eða hægt 

verulega á honum. Lyfjaþróun styðst aðallega við amyloid kenninguna (15). Það er nokkuð ljóst að 

erfitt er að hægja á eða stöðva varanlega versnun á hugrænni færni hjá einstaklingum með greindan 

AD. A uppsöfnun í heilanum er hæg og tekur langan tíma áður en einkenni heilabilunar byrja að 

koma fram. Það er því líklegast að hefja þurfi meðferð til að stöðva og/eða snúa við uppsöfnun A í 

heilanum  sem fyrst í sjúkdómsganginum og jafnvel löngu áður en fyrstu einkenni AD koma fram (16).  
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Reynt hefur verið að þróa lyf sem hafa áhrif á A uppsöfnun í heilanum á þrennskonar hátt, með 

því að minnka A myndun, koma í veg fyrir A uppsöfnun og stuðla að aukinni hreinsun A úr 

heilanum (15). Þrátt fyrir að lyfjaþróun við Alzheimer sjúkdómi hafi að mestu leyti snúist um amyloid 

kenninguna síðustu árin er enn ekki komið lyf á markað sem hefur bein áhrif á A. Það á þó vonandi 

eftir að breytast á næstu árum en nokkur lyf eru komin langt í klínískum prófunum (11, 15).  

1.6.2.1 Einstofna mótefni 

Lyfjaþróun á mótefnum sem stuðla að hreinsun A úr heilanum er lengst komin af þeim lyfjum sem 

verið er að þróa og eiga að hafa áhrif á sjúkdómsganginn. Eitt þessarra mótefna er Solanezumab sem 

er humanized einstofna mótefni (e. monoclonal antibody). Solanezumab binst A einliðum (e. 

monomers) og litlum fáliðum (e. oligomers) en ekki A í skellum. Fasa III klínískar lyfjarannsóknir 

sýndu fram á um 34% hægari versnun vitrænna einkenna hjá einstaklingum með vægan (e.mild) AD 

sem fengu lyfið borið saman við lyfleysu á 18 mánuðum. Hjá einstaklingum með miðlungs 

(e.moderate) AD sem fengu lyfið kom ekki fram nein jákvæð breyting sem styður þá kenningu að til 

þess að A lyf virki á AD þurfi að gefa þau sjúklingum með vægan AD eða jafnvel fyrr (11, 15).  

Niðurstöður klínískrar lyfjarannsóknar á Aducanumab human einstofna mótefni, leiddu í ljós  að 

lyfið binst við A í skellum og í A fáliðum en ekki við A einliður. Sýnt hefur verið fram á að lyfið 

minnki A í heila einstaklinga með forstig AD og vægan AD og er það fyrsta lyfið sem rannsóknir sýna 

að hreinsi A skellur úr heilavef lifandi einstaklinga. Lyfið sýnir skammtaháð og tímaháð áhrif, þ.e. eftir 

því sem meira er gefið af lyfinu því meiri A hreinsun verður og eftir því sem einstaklingar fá lyfið 

lengur því meiri hreinsun verður á A úr heilanum. Hjá þeim einstaklingum sem fengu lyfið hægði 

einnig á versnun hugrænnar færni. Fasa III lyfjarrannsókn stendur nú yfir þar sem verkun lyfsins er 

könnuð og ef hún staðfestir að lyfið hægi á versnun hugrænnar færni einstaklinga með AD þá verður 

það sterkur stuðningur við amyloid kenninguna (11, 17).  

1.6.2.2 BACE1 hemlar 

Þróun BACE1 hemla líkt og annarra lyfja sem hafa áhrif á A uppsöfnun í heila hefur reynst erfið (18). 

Það tók langan tíma fyrir vísindamenn að hanna BACE1 hemla sem hægt er að gefa í töfluformi um 

munn og  komast yfir blóðheilaþröskuldinn til að bindast BACE1. Klínískar lyfjarannsóknir standa yfir á 

mörgum BACE1 hemlum. Flestar eru þær í fyrsta fasa en margar eru að nálgast annan fasa.  

Klínískar lyfjaprófanir á BACE1 hemlinum MK-8931 hafa gengið vel og er lyfið nú í fasa II og III. 

Lyfið þolist vel og engar alvarlegar aukaverkanir komu fram í fasa I rannsókn á lyfinu. Styrkur A og 

sAPP í mænuvökva lækkaði um 75% hjá heilbrigðum einstaklingum sem tóku lyfið í töfluformi. 

Þessar niðurstöður staðfestu að lyfið komist yfir blóðheilaþröskuldinn og hamli BACE1. Sama 

rannsókn var endurtekin á einstaklingum með vægan (e.mild) til miðlungs (e.moderate) AD og 

sambærilegar niðurstöður fengust. Fasa II og fasa III prófanir á lyfinu eru í gangi á einstaklingum með 

forstig, vægan og meðal AD. 

Ýmsum spurningum er enn ósvarað í sambandi við BACE1 hemla. Það á eftir að komast að því á 

hvaða stigi sjúkdómsins hefja þarf meðferð svo hún beri ætlaðan árangur. Einnig er mikilvægt að vita 

hversu mikið þarf að hamla BACE1 til að hægt sé að koma í veg fyrir sjúkdóminn. Talið er að það sé 

um 50% hömlun sem þurfi. Það er því margt sem á eftir að koma í ljós áður en BACE1 hemlar koma á 

markað.  



9 

1.7 Gen sem tengjast Alzheimer sjúkdómi 

Genarannsóknir á Alzheimer sjúkdómi skipta miklu máli. Þær gefa ekki aðeins innsýn í 

sameindafræðilegu ferlana sem valda meingerð sjúkdómsins heldur eru þær líka grunnurinn að nýjum 

hugmyndum að lyfjum og meðferðum til að meðhöndla og koma í veg fyrir sjúkdóminn. Ýmsir 

genabreytileikar hafa fundist sem tengjast sjúkdómnum. Nær allir þessir breytileikar auka áhættu 

einstaklings á að fá Alzheimer sjúkdóm en þó mis mikið. Sumar stökkbreytingar valda því að nær 

öruggt er að einstaklingurinn fái sjúkdóminn ungur en aðrar auka áhættuna á að einstaklingur þrói 

sjúkdóminn með sér síðar meir (19). 

Þessi mismunur í erfðafræði sjúkdómsins skiptir honum upp í arfgengan (e. familial) Alzheimer 

sjúkdóm sem erfist nær alltaf ríkjandi og í sporadískan (e.sporadic) Alzheimer sjúkdóm. Sporadíski 

sjúkdómurinn er mikið flóknari erfðafræðilega þar sem erfðir og umhverfi hafa hvort tveggja áhrif á það 

hvort einstaklingur fái sjúkdóminn. Þótt arfgengur og sporadískur Alzheimer sjúkdómur séu mjög 

mismunandi sjúkdómar erfðafræðilega þá einkennast þeir af sömu meinafræðilegu mynd (6, 20).  

1.7.1 Arfgengur Alzheimer sjúkdómur 

Orsakir arfgengs AD eru sjaldgæfar stökkbreytingar í þrem mismunandi genum sem erfast ríkjandi. 

Þessi gen eru APP genið, presenilin-1 (PSEN1) sem staðsett er á litningi 14 og presenilin-2 (PSEN2) 

á litningi 1. Fundist hafa yfir 270 stökkbreytingar í þessum genum sem valda arfgengum AD og eru 

stöðugt að finnast fleiri stökkbreytingar (5).  

1.7.1.1 APP 

Þær stökkbreytingar í APP geninu sem eru sjúkdómsvaldandi, liggja alveg við eða í skerðisetum - og 

-sekretasa sem bendir til þess að þær tengist meingerð sjúkdómsins. Til dæmis hefur fundist 

stökkbreyting við -sekretasa skerðisetið  sem olli því að heildarframleiðsla á A margfaldaðist, líklega 

vegna aukinnar skilvirkni eða afkastagetu -sekretasans. Annað dæmi er stökkbreyting sem virðist 

breyta virkni -sekretasans þannig að A42/A40 hlutfallið hækkar vegna þess að mikið meira A42 

myndast hlutfallslega. Stökkbreytingar í APP geninu geta líka legið innan þess hluta sem kóðar fyrir A 

peptíðinu og valda því að A fær aukna tilhneygingu til að kekkjast . Þessar stökkbreytingar hafa 

sumar áhrif á magn myndunar á A40 og A42 en aðrar valda því að stökkbreytta peptíðið fellur 

hraðar út og safnast hraðar upp heldur en venjulegt A peptíð (5).  

1.7.1.2 PSEN1 

PSEN1 genið kóðar fyrir mikilvægum hluta -sekretasans sem myndar A úr APP. Yfir 200 

sjúkdómsvaldandi stökkbreytingar hafa fundist í PSEN1 geninu og eru þær ástæða um 50% af öllum 

tilfellum arfgengs AD þar sem þekkt stökkbreyting liggur að baki. Þeir einstaklingar sem eru með 

arfgengan AD eru þó alls ekki alltaf með þekkta stökkbreytingu. Stökkbreytti -sekretasinn hækkar 

A42/A40 hlutfallið með því að auka magn A42 framleiðslu og minnka magn A40 framleiðslu. Svo 

virðist vera að myndbreyting verði á A skellum vegna PSEN1 stökkbreytinga. Skellurnar sem 

myndast úr stökkbreytta A kallast bómullar hnoðra skellur (e. cotton wool plaques). Þær eru 

myndaðar úr stórum hringlaga A uppsöfnunum og ónæmisprófanir hafa leitt í ljós að þær eru líklegri 
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til að vera jákvæðar fyrir A42 en A40. Einnig hefur komið í ljós að PSEN1 stökkbreytingar geta 

mögulega haft áhrif á virkni taugafrumna á fleiri vegu og stuðlað að taugahrörnun sem ýtir enn meira 

undir skaðleg áhrif þeirra á heilann (5). 

1.7.1.3 PSEN2 

PSEN2 stökkbreytingar eru mjög sjaldgæfar en aðeins hafa 13 sjúklegar stökkbreytingar fundist í 29 

fjölskyldum á heimsvísu. PSEN2 genið hefur mjög svipaða virkni og uppbyggingu og PSEN1. PSEN2 

getur myndað virka sætið á -sekretasa líkt og  PSEN1. Stökkbreyting í PSEN2 breytir virkni -

sekretasans þannig að A42/A40 hlutfallið hækkar. Afleiðingar stökkbreytingar í PSEN2 svipar mjög 

til stökkbreytinga í PSEN1 að mörgu leyti nema því að aldur sjúklinga þegar einkenni koma fram er 

hærri hjá þeim einstaklingum sem eru með stökkbreytingu í PSEN2. Amyloid elliskellur og 

taugatrefjaflækjur má sjá í heilavef sumra einstaklinga með PSEN2 stökkbreytingu. Þó PSEN1 og 

PSEN2 stökkbreytingar virðist hafa mjög álíka áhrif á einstaklinga þá er minni A framleiðsla hjá 

einstaklingum með PSEN2 stökkbreytingar (5).  

1.7.2 Sporadískur Alzheimer sjúkdómur 

Sporadískur AD er flóknari erfðafræðilega en arfgengur AD þar sem mörg gen geta haft áhrif ásamt 

umhverfisþáttum. Það gen sem fannst fyrst og er algengasti áhættuþátturinn fyrir sporadískum AD af 

þeim genum sem þekkt eru í dag er 4 samsæta apolipopróteins E (APOE). Önnur gen sem auka líkur 

á að einstaklingur fái AD eru t.d. SORL1, ABCA7 og TREM2 (5, 6). 

1.7.2.1 APOE 

APOE genið er staðsett á litningi 19 og apolipoprótein E er aðal flutningssameind kólesteróls í 

heilanum. APOE tekur þátt í stjórnun á bólguferlum, kólesteról efnaskiptum, flutningi á lípíðum, virkni 

taugamóta og myndun taugavefs. Auk þess hefur það áhrif á myndun og meðhöndlun APP og A (5). 

Til eru þrjár samsætur af geninu 2, 3 og 4. Algengast er að einstaklingar séu með 3 og hefur sú 

samsæta engin áhrif á hættuna á að einstaklingur fái Alzheimer sjúkdóm. Ef einstaklingur er með 4 

eykur það hættuna á að hann fái sjúkdóminn. Ef hann er með eitt eintak af 4 þá er hann í þrefaldri 

hættu á að fá sjúkdóminn en ef hann er með tvö eintök af 4 samsætunni er einstaklingurinn í tólffalt 

meiri hættu á að þróa með sér Alzheimer sjúkdóm. Það sem gerir genið enn áhugaverðara er að 2 

samsætan er verndandi gegn AD (5, 6, 20).  

Hjá einstaklingum með PSEN1 stökkbreytingu hefur APOE 4 samsæta verið tengd við fyrra 

upphaf sjúkdómseinkenna. Eins hefur það að einstaklingur sé með PSEN1 stökkbreytingu og 2 

samsætu verið tengt við seinkun á upphafi arfgengs AD. Ástæður þess að APOE genið hefur áhrif á 

Alzheimer sjúkdóm eru mjög flóknar en það hefur annarsvegar bein áhrif á A og hins vegar hefur það 

óbein áhrif á sjúkdóminn vegna áhrifa á taugamót, kólesteról jafnvægi, bólguferla í heila og 

blóðæðakerfi í heila (5).  

1.8 Verndandi stökkbreyting gegn Alzheimer sjúkdómi 

Árið 2012 birtu vísindamenn hjá Íslenskri erfðagreiningu (ÍE) niðurstöður þar sem þeir lýstu fyrstu 

stökkbreytingunni sem ver einstaklinga gegn Alzheimer sjúkdómi (6, 11, 14). Stökkbreytingin veldur 
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því að í stað amínósýrunnar alaníns í sæti 673 í APP kemur threonín (A673T). A673T stökkbreytingin 

er staðsett í öðru sæti í A peptíðinu og er því mjög nálægt skerðiseti BACE1 próteasans. Þessi 

nálægð virðist valda því að BACE1 klippir A673T APP mikið síður og því ætti fræðilega séð að 

myndast minna A. Niðurstöður vísindamannana frá ÍE sýndu fram á að BACE1 var um 50% minna 

skilvirkur að klippa stökkbreytta APP próteinið en eðlilegt APP prótein. Þetta reyndist leiða til 

minnkaðrar A framleiðslu en magn bæði A40 og A42 minnkaði um 40%. Eins virtist -sekretasa 

klipping á APP aukast þar sem smá hækkun á sAPP kom fram. Þessar niðurstöður fengust með 

rannsóknum á frumurækt þar sem notaðar voru 293T frumur með A673T stökkbreytinguna í APP 

annarsvegar og villigerð (e. wild type) APP gensins hinsvegar. Þessar niðurstöður komu á óvart þar 

sem flestar stökkbreytingar í kringum -sekretasa skerðisetið leiða til þess að BACE1 verður mikið 

skilvirkari og hraðari í klippingu á APP og veldur það snemmkomnum AD (14). Einnig hefur komið í 

ljós að A42 peptíð virðist sýna minni tilhneygingu til að safnast saman og mynda skellur ef það er 

með A673T stökkbreytinguna (21).  

 Vísindamenn ÍE fundu stökkbreytinguna með því að bera saman erfðaefni tveggja hópa. Í öðrum 

hópnum voru einstaklingar með AD en í viðmiðunarhópi voru einstaklingar sem höfðu að minnsta kosti 

lifað til 85 ára aldurs án þess að fá Alzheimer greiningu. Þegar hóparnir voru bornir saman kom í ljós 

að A673T stökkbreytingin var rúmlega fimm sinnum algengari í viðmiðunarhópnum og því eru 

einstaklingar með stökkbreytinguna taldir fimm sinnum ólíklegri til að greinast með Alzheimer sjúkdóm. 

Í rannsókninni var það einnig metið svo að þeir sem báru stökkbreytinguna væru um 1,5 falt líklegri til 

að ná 85 ára aldri en þeir sem bera hana ekki. Þetta veldur því að eftir því sem eldri hópar eru 

skoðaðir því meiri áhrif virðist stökkbreytingin hafa því hún er hlutfallslega algengari í eldri 

viðmiðunarhóp  en í yngri hópi (14). 

Stökkbreytingin fannst upphaflega í íslensku þýði en einstaklingar á hinum Norðurlöndunum og 

annarstaðar úr heiminum hafa einnig verið skoðaðir. Komið hefur í ljós að tíðni stökkbreytingarinnar í 

almennu þýði virðist vera hæst á Íslandi eða 0,44%. Noregur, Svíþjóð og Finnland virðast vera nokkuð 

nærri Íslandi í tíðni en rannsóknarniðurstöður hafa þó verið nokkuð mismunandi. Úrtök sem skoðuð 

hafa verið í þessum löndum eru nokkuð minni en sá fjöldi sem skoðaður hefur verið á Íslandi sem 

getur skýrt þetta að einhverju leyti. Nokkra athygli vakti þegar rannsókn var gerð á tíðni 

stökkbreytingarinnar í Danmörku. Tíðnin reyndist vera mikið lægri en á hinum Norðurlöndunum eða 

einungis 0,014%. Tíðnin í Danmörku var þó hærri en í fjarlægari löndum eins og Bandaríkjunum og 

Kína þar sem stökkbreytingin fannst varla (14, 22, 23).  

Vísindamennirnir hjá ÍE skoðuðu einnig áhrif A673T stökkbreytingarinnar á hugræna færni eldra 

fólks. Í þeirri rannsókn voru skoðaðir tveir hópar á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Í öðrum hópnum voru 

einstaklingar sem báru stökkbreytinguna og hinn var viðmiðunarhópur. Cognitive Performance Scale 

(CPS) sem fæst út úr RAI mati (e. Resident Assesment Instrument for Nursing Homes) sem 

framkvæmt er að meðaltali þrisvar sinnum á ári á íslenskum hjúkrunarheimilum var notað til að meta 

hugræna færni einstaklinga. CPS er 7 flokka skali þar sem 0 stendur fyrir góða hugræna færni en 6 

fyrir alvarlega skerta hugræna færni. Skalinn er byggður á huglægu mati hjúkrunarfræðinga sem 

annast einstaklinga en ekki á taugasálfræðilegum prófum sem kanna hugræna færni (24). 

Niðurstöðurnar sem sjá má á mynd 2 sýndu að hugræn færni versnar hægt og bítandi með aldri bæði 
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hjá einstaklingum með stökkbreytinguna og viðmiðunarhópnum. Eftir að öll þekkt Alzheimer tilfelli voru 

útilokuð úr báðum hópum kom í ljós að þeir sem báru stökkbreytinguna og voru á milli 80-100 ára voru 

að meðaltali með 1,03 stig minna en viðmiðunarhópur og þar með með betri hugræna færni. Vegna 

þess að búið var að fjarlægja öll tilfelli af þekktum AD áður en hóparnir voru skoðaðir bendir þetta til 

þess að verndandi áhrif A673T séu ekki einskorðuð við AD heldur hafi líka áhrif á versnun á hugrænni 

færni sem verður við eðlilega öldrun (14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgötvunin 

á A673T stökkbreytingunni ásamt upplýsingum um aðrar stökkbreytingar sem valda AD hafa stutt enn 

betur við amyloid kenninguna því  stökkbreytingar sem minnka framleiðslu á A minnka líkur á AD og 

stökkbreytingar sem auka framleiðslu á A auka líkurnar á að einstaklingur fái AD (12). Það er því 

greinilegt að APP efnaskipti og A uppsöfnun eru stór þáttur í meingerð AD því stökkbreytingar í APP 

styðja við amyloid kenninguna (5).  

 

 

Mynd 2: Hugræn færni mæld með CPS sem fall af aldri 

Niðurstöður rannsóknar ÍE á A673T stökkbreytingunni. 
Hugræn færni einstaklinga á hjúkrunarheimilum sem ekki 
voru með Alzheimer greiningu, mæld á CPS skalanum. Bláa 
línan táknar viðmiðunarhópinn og rauða línan 
stökkbreytingarhópinn (14). 
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2 Markmið 

Upplýsingar um hugræna færni einstaklinga með A673T stökkbreytinguna eru mjög mikilvægar til að 

kanna gildi amyloid kenningarinnar og sem upplýsingar sem nýta má við lyfjaþróun nýrra lyfja við 

Alzheimer sjúkdómi. Hugræn færni einstaklinga með A673T stökkbreytinguna hefur aldrei verið 

skoðuð með taugasálfræðilegum prófum og hún hefur jafnframt ekki verið skoðuð í einstaklingum sem 

ekki eru á hjúkrunarheimili. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hugræna færni tveggja hópa 

einstaklinga sem búa heima, með taugasálfræðilegum prófum. Í öðrum hópnum voru einstaklingar 18-

70 ára með stökkbreytinguna, kanna átti hvort hugræn færni þeirra væri sambærileg við 

viðmiðunarhóp. Fyrir þann hóp voru til gögn hjá Íslenskri erfðagreiningu sem hægt var að vinna úr. Í 

seinni hluta rannsóknarinnar var markmiðið að skoða hóp einstaklinga 70 ára og eldri. Kanna átti hvort 

einstaklingar í rannsóknarhópnum sem væru með stökkbreytinguna hefðu betri hugræna færni en 

viðmiðunarhópur. Fyrir þennan hóp voru ekki til nein gögn.  

  



14 

3 Efniviður og aðferðir 

Rannsóknin var tvíblind tilfella-viðmiðsrannsókn. Rannsóknin var tvískipt eftir aldurshópum. Í yngri 

hópi voru 18-70 ára einstaklingar og í eldri hópi voru 70 ára og eldri einstaklingar. Hér eftir verður 

vísað til þessara hópa sem yngri hóps og eldri hóps.  

3.1 Heilsurannsókn 

Heilsurannsókn Íslenskrar erfðagreiningar er umfangsmikil rannsókn sem fram fer í Þjónustumiðstöð 

rannsóknarverkefna (ÞR) í Turninum í Kópavogi. Tilgangur hennar er að skoða hvernig erfðir hafa 

áhrif á heilsu. Einstaklingum sem bera eitt, tvö eða ekkert eintak af erfðabreytileikum sem kunna að 

hafa áhrif á starfsemi líkamans er boðin þátttaka í rannsókninni. Þeir sem bera ekki þann 

erfðabreytileika sem verið er að rannsaka hverju sinni mynda viðmiðunarhóp. Þeir þættir sem kannaðir 

eru í rannsókninni eru m.a. blóðþrýstingur, beinþéttni, fitudreifing, gripstyrkur, heyrn, augnþrýstingur, 

öndun, áreynslugeta og hugræn færni með taugasálfræðilegum prófum.  

3.2 Þátttakendur 

3.2.1 Yngri hópur 

Þátttakendur í yngri hóp rannsóknarinnar eru úr Heilsurannsókn Íslenskrar erfðagreiningar. 

Niðurstöður úr taugasálfræðilegum prófum allra einstaklinga á aldrinum 18-70 ára sem farið höfðu í 

gegnum slík próf í Heilsurannsókn ÍE voru notaðar við tölfræðiúrvinnsluna. Mismargir einstaklingar 

voru í rannsóknarhópnum og viðmiðahópnum eftir því um hvaða taugasálfræðilega próf var að ræða. 

Einstaklingar með A673T stökkbreytinguna höfðu ekki verið kallaðir sérstaklega inn í rannsóknina 

heldur höfðu þeir farið í gegnum Heilsurannsóknina af öðrum ástæðum. Um 1% þjóðarinnar er með 

stökkbreytingunna og er fjöldi í hvorum rannsóknarhópi reiknaður út frá því. Fyrir Sögu prófið (e. 

Logical memory) voru ~28 einstaklingar með stökkbreytinguna bornir saman við ~2811 viðmið. Í 

Orðaleikni prófinu (e. Fluency) voru ~35 einstaklingar með stökkbreytinguna bornir saman við ~3459 

viðmið. Í Slóðarprófi A (e. Trail making test A) voru ~35 einstaklingar með stökkbreytinguna bornir 

saman við ~3444 viðmið. Í Slóðarprófi B (e. Trail making test B) voru ~35 einstaklingar með 

stökkbreytinguna bornir saman við ~3503 viðmið og í Slóðarprófi B-A (e.Trail making test B-A) voru 

~34 einstaklingar með stökkbreytinguna bornir saman við ~3326 viðmið. Að lokum voru ~13 

einstaklingar með stökkbreytinguna bornir saman við ~1290 viðmið í Talnatákna prófinu (e. Digit 

coding).  

3.2.2 Eldri hópur 

Fyrir eldri hópinn voru ekki til gögn og því var aðalmarkmið rannsóknarinnar að safna þeim gögnum. 

Einstaklingum 70 ára og eldri, búsettum á höfuðborgarsvæðinu, var boðin þátttaka. Einstaklingar með 

stökkbreytinguna og í viðmiðunarhópnum voru paraðir með tilliti til aldurs, kyns og APOE arfgerðar.  



15 

3.3 Framkvæmd 

3.3.1 Yngri hópur 

Einstaklingar fengu boð um að taka þátt í Heilsurannsókninni. Þeir mættu í ÞR og fóru í gegnum alla 

Heilsurannsóknina sem tekur um 3-4 klst. Ýmis taugasálfræðileg próf eru hluti af Heilsurannsókninni 

og voru niðurstöður úr þeim notaðar í tölfræðiúrvinnslu þessarar rannsóknar. Taugasálfræðilegu prófin 

voru lögð fyrir einstaklingana af sálfræðingum ÞR.  

3.3.2 Eldri hópur 

Öllum einstaklingunum var boðið að mæta í Þjónustumiðstöð rannsóknarverkefna að leysa verkefni 

sem reyndu á hugræna færni. Þeim sem ekki treystu sér til að mæta var boðin heimsókn og voru 5 

einstaklingar heimsóttir. Var 27 einstaklingum með stökkbreytinguna boðin þátttaka með símtali, 15 

samþykktu að taka þátt, 9 afþökkuðu boðið og 3 tóku ekki afstöðu. Í viðmiðunarhópi var 57 

einstaklingum boðin þátttaka með símtali, 32 samþykktu að taka þátt, 14 afþökkuðu boðið og 11 tóku 

ekki afstöðu. Taugasálfræðileg próf voru lögð fyrir 14 einstaklinga með stökkbreytinguna og 28 í 

viðmiðunarhópnum. Þátttakendur fengu ekki að vita hvað verið væri að rannsaka. Rannsakandi sem 

lagði taugasálfræðilegu prófin fyrir var blindur gagnvart arfgerð einstaklinganna. Sami rannsakandi hitti 

alla einstaklingana og lagði fyrir þá taugasálfræðilegu prófin, fór yfir þau og skráði niðurstöður í forritið 

FileMaker. Allir einstaklingar fengu sömu upplýsingar og sömu fyrirmæli í fyrirlögn taugasálfræðilegu 

prófanna.   

3.4 Taugasálfræðileg próf 

Fjögur taugasálfræðileg próf voru lögð fyrir þátttakendur í rannsókninni. Þau voru valin vegna þess að 

einstaklingar með Alzheimer sjúkdóm eða forstig hans eru líklegri til að sýna slaka frammistöðu á 

þessum tilteknu prófum en heilbrigður viðmiðunarhópur (25). Prófin sem voru valin eru Sögur (e. 

Logical memory), Orðaleikni (e. Fluency), Slóðarpróf (e. Trail making test) og Talnatákn (e. Digit 

coding). 

3.4.1 Sögur 

Í Sögu prófinu, sem er minnispróf, eru tvær stuttar sögur lesnar fyrir einstaklinginn og hann beðinn um 

að endursegja þær eins nákvæmlega og hann getur (tafarlaust minni) (26). Seinni sagan er svo lesin 

strax aftur og einstaklingurinn beðinn um að endursegja hana aftur (tafarlaust minni). Um 25 mínútum 

seinna er einstaklingurinn beðinn um að endursegja báðar sögurnar aftur (endurheimt minni). Í beinu 

framhaldi er einstaklingurinn spurður 15 já og nei spurninga úr hvorri sögunni (kennslaminni). 

Einstaklingar fá stig fyrir atriði og þema í sögunum og stig fyrir hvert rétt svar í já og nei spurningunum. 

Breyturnar sem fást úr þessu prófi eru margar. Þær sem notaðar voru fyrir yngri hópinn voru 

heildarfjöldi atriða fyrir tafarlaust minni og endurheimt minni, heildarfjöldi þema fyrir tafarlaust minni og 

endurheimt minni og heildarfjöldi réttra svara í já og nei spurningunum fyrir kennslaminni. Fyrir eldri 

hópinn var reiknuð út ein breyta sem telst lýsandi fyrir prófið í heild, heildarfjöldi atriða samanlagt úr 

tafarlausu minni og endurheimtu minni.  
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3.4.2 Orðaleikni 

Í Orðaleikni prófinu á einstaklingur að segja eins mörg orð og hann getur á ákveðnum tíma og fylgja 

ákveðnum reglum við það. Orðaleikniprófið reynir á stýrifærni (e. executive ability) og munnlega færni 

(e. verbal ability) (27). Í fyrri hluta prófsins er einstaklingur beðinn um að segja eins mörg orð og hann 

getur á einni mínútu sem byrja á ákveðnum upphafsstaf, fyrst H og svo S. Einstaklingurinn má þó ekki 

segja sérnöfn og ekki sama orðið með mismunandi endingu. Samanlagður fjöldi orða sem 

einstaklingurinn segir á þessum tveimur mínútum er breyta sem notuð er til að bera saman hópa í 

niðurstöðunum. Í seinni hluta prófsins á einstaklingur að segja eins mörg orð úr ákveðnum flokki og 

hann getur. Einstaklingarnir voru beðnir um að segja eins margar dýrategundir og þeir gátu á einni 

mínútu. Breytan sem fæst úr þessu prófi er heildarfjöldi dýrategunda sem einstaklingurinn nefnir.  

3.4.3 Slóðarpróf 

Slóðarprófið skiptist í tvo hluta, A og B. Slóðarpróf A reynir á sjónræna leit og athygli. Í Slóðarprófi B 

bætist svo við stýrifærni og hugrænn sveigjanleiki (26, 28). Í Slóðarprófi A á einstaklingur að draga línu 

á milli hringja með tölustöfum í réttri röð frá 1 upp í 25. Í Slóðarprófi B dregur einstaklingur línu á milli 

hringja með tölustöfum og bókstöfum til skiptis þannig að tölurnar raðist í rétta röð og bókstafirnir í 

stafrófsröð. Tölurnar eru frá 1 upp í 13 og bókstafirnir A til L. Niðurstöðurnar úr Slóðarprófinu eru á 

formi tíma. Þrjár breytur fást út úr prófinu, tími í Slóðarprófi A, tími í Slóðarprófi B og tími í Slóðarprófi 

A dreginn frá tíma í Slóðarprófi B. Með því að draga tímann í A frá tímanum í B er sá þáttur sem snýr 

að sjónrænni leit og athygli settur til hliðar og tíminn endurspeglar stýrifærni einstaklingsins og 

hugrænan sveigjanleika (26). Fyrir yngri hópinn voru allar breyturnar þrjár notaðar en fyrir eldri hópinn 

var Slóðarpróf A notað ásamt breytunni fyrir A dregið frá B og henni gefið nafnið Slóðarpróf. 

Slóðarprófið er ólíkt hinum prófunum sem notuð voru í rannsókninni að því leyti að í því er best að 

vera með sem fæst stig, þ.e. að klára á sem stystum tíma. 

3.4.4 Talnatákn 

Talnatákna prófið snýst um að setja inn tákn fyrir samsvarandi tölu. Prófið reynir á vinnsluhraða 

einstaklingsins og einnig á minni (29). Einstaklingur fær lykil sem inniheldur tölur frá 1 upp í 9 og hver 

tala hefur samsvarandi tákn. Einstaklingurinn fær svo blað með talnarunum með handahófskenndri 

talnaröð. Einstaklingurinn fær tvær mínútur til þess að skrifa viðeigandi tákn við eins margar tölur og 

hann getur. Breytan sem fæst úr þessu prófi er fjöldi réttra tákna sem einstaklingurinn nær að skrifa á 

tveimur mínútum.  

3.5 Siðfræðiþættir 

Allir einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu áður en gagna var 

aflað. Rannsóknin hlaut leyfi frá Vísindasiðanefnd nr. VSN-17-013. Þegar öllum taugasálfræðilegu 

prófunum var lokið voru gögnin dulkóðuð og flutt til ÍE. 

3.6 Tölfræðiúrvinnsla 

Tölfræðiúrvinnsla var framkvæmd af tölfræðingum ÍE í tölfræðiforritinu SPSS. Þau gögn sem notuð 

voru í tölfræðiúrvinnsluna fyrir yngri hópinn voru öll leiðrétt fyrir kyni og aldri við prófun. Gögnin voru 
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svo sköluð þannig að viðmiðin voru með meðaltal 0 og staðalfrávik 1 og skalinn var þannig að hærri 

einkunn þýddi lélegri frammistöðu. Áhrifastærðir voru reiknaðar fyrir stökkbreytingarhópinn og 

viðmiðunarhópinn með Cohens d fyrir hvert próf svo hægt væri að bera frammistöðu hópanna saman. 

Frammistaða eldri hópanna á prófunum var borin saman með t-prófum. Áhrifastærðir fyrir áhrif aldurs 

á frammistöðu í prófunum voru fundnar með aðhvarfsgreiningu frammistöðu á aldur.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Yngri hópur 

Eins og sjá má í töflu 1 þá er algengi samsætu (e. allele) A673T stökkbreytingarinnar í APP 0,5% í  

íslensku þýði. Þar sem hver einstaklingur er með tvö allele af hverju geni má gera ráð fyrir að um 1% í 

þátttakenda í hverju prófi hafi verið með stökkbreytinguna. Þannnig gerum við t.d. ráð fyrir því að í  

söguprófinu hafi verið ~28 einstaklingar með stökkbreytinguna og ~2811 einstaklingar í 

viðmiðunarhópi. Gögnin eru leiðrétt fyrir aldri og kyni.  

Þegar niðurstöður stökkbreytingarhópsins og viðmiðunarhópsins voru bornar saman fyrir hvert próf 

eins og sjá má í töflu 1 kom í ljós að enginn marktækur munur var á frammistöðu hópanna tveggja í 

taugasálfræðilegu prófunum. Stökkbreytingin hafði því mjög lítil eða engin áhrif á frammistöðu í 

taugasálfræðilegu prófunum og þeir þættir hugrænnar færni sem hér voru kannaðir voru eins hjá 

hópnum með stökkbreytinguna og viðmiðunarhópnum.  

  

Tafla 1: Samanburður á frammistöðu rannsóknarhópanna 

 

 

Sögur N MAF (%) 
a 

p-gildi Áhrif 

   Tafarlaust minni - Heildarfjöldi atriða 2839 0,50 0,96 -0,01 

   Tafarlaust minni - Heildarfjöldi þema 2839 0,50 0,58 -0,08 

   Endurheimt minni - Heildarfjöldi atriða 2839 0,50 0,77 0,04 

   Endurheimt minni - Heildarfjöldi þema 2839 0,50 0,75 -0,05 

   Kennslaminni 2839 0,50 0,93 0,02 

     

Orðaleikni     

   Upphafsstafur 3494 0,50 0,96 -0,01 

   Flokkur 3494 0,50 0,87 -0,02 

     

Slóðarpróf     

   TMT A 3479 0,50 0,68 -0,06 

   TMT B 3468 0,50 0,22 0,13 

   TMT (B-A) 3360 0,50 0,13 0,18 

     

Talnatákn     

   Tákn 1303 0,50 0,65 0,06 

a. Algengi einbasabreytileika í úrtaki ( e. minor allele frequency).  
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4.2 Eldri hópur 

Alls tóku 42 einstaklingar 70 ára og eldri þátt í þessum hluta rannsóknarinnar, 14 í 

stökkbreytingarhópnum og 28 í viðmiðunarhóp. Ástæða þess að ekki tóku allir þátt sem samþykktu 

þátttöku er sú að rannsóknartíminn var naumur og einhverjir einstaklingar voru uppteknir á 

rannsóknartímanum og komust því ekki í fyrirlögnina. Kynjahlutfallið var sambærilegt í báðum hópum 

(tafla 2) því þátttakendur voru paraðir með tilliti til kyns. Í báðum hópum voru 57% þátttakenda karlar 

og 43% konur.  

 

 

 

 

 

 

 

Einstaklingarnir voru á aldrinum 70-91 árs. Það var ekki marktækur munur á meðalaldri í hópunum. 

Meðalaldur í hópnum með stökkbreytinguna var 76,9 ár borið saman við 78,0 ár í viðmiðunarhópnum. 

Meðalfjöldi ára í námi var nánast sá sami í báðum hópum. Hann var 11,5 ár hjá hópnum með 

stökkbreytinguna og 11,9 ár hjá viðmiðunarhópnum, enginn marktækur munur var á meðalárafjölda í 

námi á milli hópanna. Á mynd 3 má sjá aldursdreifingu þátttakenda í báðum rannsóknarhópunum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A673T stökkbreyting Viðmiðunarhópur 

Karlar 8 (57%) 16 (57%) 

Konur 6 (43%) 12 (43%) 

Alls 14 (100%) 28 (100%) 

 

Tafla 2: Kynjaskipting í rannsóknarhópunum 

Mynd 3: Aldursdreifing þátttakenda 

 Stuðlarit sem sýnir fjölda einstaklinga í hvorum hópi og aldur þeirra. 
Stökkbreytingarhópurinn er táknaður með grænum lit og 
viðmiðunarhópurinn með bláum lit. 
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4.2.1 Gögnin 

Þær breytur sem notaðar voru við samanburð á frammistöðu í taugasálfræðilegu prófunum voru sex. 

Ein fyrir Sögur, tvær fyrir Orðaleikni, tvær fyrir Slóðarprófið og ein fyrir Talnatákn (sjá efnivið og 

aðferðir). Þegar dreifing hrágagnanna í hverju prófi fyrir sig var skoðuð (mynd 4) kom í ljós að dreifing 

flestra breytanna var mjög góð og nálægt því að vera normaldreifð.  Engir greinilegir útlagar komu 

fram. Dreifingin fyrir báðar breyturnar úr slóðarprófinu var þó skekkt. Logarithminn var því tekinn af 

þessum breytum áður en tölfræðiúrvinnslan gerð. Á mynd 5 má sjá dreifingu gagnanna eftir 

leiðréttinguna.  

  

Mynd 4: Dreifing gagnanna fyrir leiðréttingu 

 Á myndunum má sjá dreifingu á frammistöðu rannsóknarhópsins í heild fyrir allar 
breyturnar áður en þær breytur sem höfðu skekkta dreifingu voru lagfærðar.  
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Mynd 5: Dreifing gagnanna eftir leiðréttingu 

 Á myndunum má sjá dreifingu á frammistöðu rannsóknarhópsins í heild fyrir allar 
breyturnar eftir að þær breytur sem höfðu skekkta dreifingu voru lagfærðar. 
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4.2.2 Samanburður á hópunum 

Þegar frammistaða hópsins með A673T stökkbreytinguna var borin saman við frammistöðu 

viðmiðunarhópsins kom í ljós að enginn marktækur munur var á frammistöðu hópanna í neinu 

taugasálfræðilegu prófanna (tafla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar frammistaða hvors hóps fyrir sig var skoðuð á kassaritum (e. boxplots) sem sjá má á mynd 

6 kom ekki fram greinilegur munur á hópunum. Munur var á dreifingu milli hópanna í sumum prófanna. 

Stökkbreytingarhópurinn var t.d. með stig sem dreifðust á frekar lítið bil í talnatákn prófinu en 

viðmiðunarhópurinn var með stig á mikið breiðara bili í sama prófi. Miðgildi hópanna var líka á mjög 

svipuðu bili í flestum prófanna. Mestu munaði þó í sögu og orðaflæði-flokkur þar sem 

stökkbreytingarhópurinn var með miðgildi sem var heldur lægra en viðmiðunarhópurinn. Nokkrir 

útlagar koma fram á kassaritunum og tilheyra þeir viðmiðunarhópnum. Í orðaflæði-flokkur prófinu þá 

eru útlagarnir að sýna betri færni en aðrir í prófinu en í slóðarprófunum þá eru útlagarnir lengur en 

aðrir að klára prófið.  

  

 Meðaltal 

A673T Stökkbreyting 

Meðaltal 

Viðmiðunarhópur 

 

 p-gildi 

Sögur 49,07 54,00 0,46 

Orðflæði - upphafsstafur 22,57 22,11 0,87 

Orðflæði - flokkur 12,79 15,64 0,21 

Slóðarpróf 4,65 4,67 0,94 

Slóðarpróf A 3,95 3,91 0,76 

Talnatákn 35,29 39,04 0,33 

 

Tafla 3: Samanburður á meðaltali hópanna 
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Mynd 6: Samanburður á frammistöðu hópanna 

Kassarit sem sýna frammistöðu hvors hóps fyrir sig í fyrir hverja breytu. S stendur fyrir A673T 

stökkbreytingarhópinn og V stendur fyrir viðmiðunarhópinn. 
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4.2.3 Áhrif aldurs 

Þegar gögnin voru skoðuð í heild með tilliti til aldurs kom í ljós að frammistaða rannsóknarhópsins í 

heild varð marktækt slakari eftir því sem einstaklingur varð eldri (tafla 5). Þetta hélst í hendur í öllum 

prófunum. Aldur var sú breyta sem mest áhrif (e. effect) hafði í Sögu prófinu sem prófar minni. Eins og 

sést í töflu 5 þá fengu einstaklingar að meðaltali færri stig á öllum prófunum nema í Slóðarprófinu eftir 

því sem þeir voru eldri. Eftir því sem einstaklingar voru eldri fengu þeir fleiri stig að meðaltali á 

Slóðarprófinu, þ.a. þeim gekk verr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar frammistaða hvors hóps fyrir sig var skoðuð með tilliti til aldurs kom í ljós að þó það væri 

marktæk versnun með aldri þá var enginn marktækur munur á hraða versnunarinnar á milli hópanna. 

Á mynd 7 má sjá frammistöðu hvors hóps fyrir sig skipt eftir aldri og þá sést að versnunin á hugrænu 

færninni fylgist nokkuð vel að hjá hópunum.  

  

 Áhrif p-gildi 

Sögur -1.48 0.01 

Orðflæði - upphafsstafur -0.50 0.05 

Orðflæði - flokkur -0.37 0.05 

Slóðarpróf 0.08 1.6 x 10
-4 

Slóðarpróf A 0.04 2.2 x 10
-3 

Talnatákn -1.20 2.7 x 10
-3 

 

Tafla 4: Áhrif aldurs á frammistöðu í taugasálfræðilegu prófunum 
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Mynd 7: Frammistaða eftir aldri  

Frammistaða hópanna á prófunum eftir aldri. Hver punktur táknar eina mælingu. Hópurinn með 
stökkbreytinguna er táknaður með bláum lit og viðmiðunarhópurinn með rauðum lit. Línurnar sýna 
hver breytingin verður með aldri. 
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að enginn munur er á hugrænni færni einstaklinga með A673T 

stökkbreytinguna í APP og viðmiðunarhóps á þeim taugasálfræðilegu prófum sem lögð voru fyrir í 

rannsókninni, hvorki í hópi yngri einstaklinga, 18-70 ára, né í hópi einstaklinga 70 ára og eldri. 

5.1 Yngri hópur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að enginn munur væri á hugrænni færni rannsóknar- og 

viðmiðunarhóps innan yngri hópsins. Hugræn færni yngri einstaklinga með A673T stökkbreytinguna 

virðist því ekki lakari en hugræn færni viðmiðunarhóps. Þessar upplýsingar eru mikilvægar fyrir 

lyfjaþróun BACE1 hemla sem vonir standa til að muni koma á markað á komandi árum. Það að 

hömlun á BACE1 hafi ekki áhrif á hugræna færni yngra fólks skiptir miklu máli því BACE1 hemla þarf 

líklega að gefa einkennalausum einstaklingum, mjög snemma í sjúkdómsferlinu, og því mikilvægt að 

verkunaráhrif þeirra valdi þá ekki  skerðingu í hugrænni færni.  

Þó verður að hafa í huga að það voru ekki mjög margir einstaklingar með stökkbreytinguna sem 

höfðu farið í gegnum Heilsurannsókn ÍE. Það voru mismargir einstaklingar eftir því um hvaða 

taugasálfræðilega próf var að ræða, flestir voru einstaklingarnir ~35 en fæstir voru þeir ~13. 

Viðmiðunarhópurinn var þó mjög stór sem styrkir niðurstöðurnar frekar. Í Heilsurannsókninni starfa 

nokkrir sálfræðingar og því lagði ekki sami einstaklingur taugasálfræðilegu prófin fyrir alla þátttakendur 

í þessum hluta rannsóknarinnar. Þar er því hætta á einhverri bjögun þar sem ólíkir einstaklingar lögðu 

taugasálfræðilegu prófin fyrir og fóru yfir þau. Próf og  fyrirlögnin eru þó stöðluð; öll fyrirmæli eru 

ákveðin fyrirfram og sá sem leggur prófið fyrir fer eftir ákveðnu handriti.  

5.2 Eldri hópur 

Niðurstöður fyrir eldri hópinn komu nokkuð á óvart. Búist var við því að hópurinn með 

stökkbreytinguna myndi sýna fram á betri hugræna færni en viðmiðunarhópurinn, sérstaklega eftir því 

sem einstaklingarnir væru eldri. Niðurstöðurnar sýndu hinsvegar ekki marktækan mun á frammistöðu 

hópanna. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar ÍE sem birtar voru 2012 

og sýndu fram á að einstaklingar á hjúkrunarheimilum á Íslandi sem eru með stökkbreytinguna eru 

með betri hugræna færni en viðmiðunarhópur. Þetta er ekki talið vera einungis vegna verndandi áhrifa 

stökkbreytingarinnar gegn Alzheimer sjúkdómi heldur virtist stökkbreytingin líka vernda gegn þeirri 

versnun á hugrænni færni sem verður við eðlilega öldrun. Í þessum niðurstöðum var þó ekki tekið tillit 

til þess að einhverjir í viðmiðunarhópnum gætu verið komnir með Alzheimers sjúkdóm án þess að vera 

með greindan sjúkdóm.  

Þegar gögnin voru skoðuð með tilliti til aldurs kom í ljós að frammistaða rannsóknarhópsins í heild 

á taugasálfræðilegu prófunum versnaði marktækt með aldri. Gert var ráð fyrir þeim niðurstöðum í 

upphafi en merkilegt var að sjá hversu mikil versnunin var hjá þessum aldurshópi. Þó var ekki 

marktækur munur á hraða versnunarinnar á milli hópanna.  Í upphafi var ennfremur talið að munur 

væri á hraða versnunar á hugrænni færni hjá hópunum, þannig að hugræn færni 

stökkbreytingarhópsins væri hlutfallslega betri eftir því sem einstaklingarnir yrðu eldri. Þegar mynd 7 
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er skoðuð þá má greina örlitla  tilhneygingu í þá átt á fyrra Orðflæðiprófinu, í Slóðarprófunum og í 

Talnatáknaprófinu að einstaklingar með stökkbreytinguna haldi sinni hugrænni færni betur. Þar sem 

ekki mældist marktækur munur verður að hafa í huga að mjög fáir einstaklingar yfir 85 ára tóku þátt í 

rannsókninni og því er túlkun niðurstaðna erfið hjá elstu þátttakendunum. Fróðlegt væri að endurtaka 

rannsóknina með fleiri einstaklingum 80 ára og eldri og reyna þar að ná meðalaldrinum 85-90 ár.  

Mjög fáar rannsóknir hafa skoðað hugræna færni einstaklinga með A673T stökkbreytinguna enda 

eru einungis fimm ár síðan henni var fyrst lýst. Þeir aldurshópar sem skoðaðir voru í þessari rannsókn 

hafa ekki verið skoðaðir áður og hugræn færni einstaklinga með stökkbreytinguna hefur ekki verið 

skoðuð með taugasálfræðilegum prófum. Þessir þættir gera samanburð á niðurstöðum við eldri 

rannsóknir erfiðan. Efnið þarf sannarlega að rannsaka betur og er þessi rannsókn forkönnun (e. pilot 

study) sem auðveldar hönnun á frekari rannsóknum á A673T stökkbreytingunni í APP.  

Það eru margir þættir sem gætu hafa haft áhrif á að niðurstöðurnar. Í fyrri rannsókn var verið að 

skoða eldri hóp og þátttakendur voru allir búsettir á hjúkrunarheimili. Sá hópur sem skoðaður var í 

þessari rannsókn er því nokkuð frábrugðinn þeim hópi þar sem hann er yngri en í fyrri rannsókn. 

Einstaklingarnir voru á aldrinum 70-91 ára og meðalaldurinn var 77,5 ár. Í rannsókn ÍE voru 

einstaklingarnir sem skoðaðir voru á aldrinum 80-100 ára og því var meðalaldurinn hærri í þeirri 

rannsókn. Verndandi áhrif stökkbreytingarinnar virðast ekki vera komin fram hjá rannsóknarhópnum 

og gæti það stafað af þessum lága meðalaldri. Nýgengi MCI og Alzheimer sjúkdóms er ekki hátt á 

þessum aldri en hækkar töluvert á næstu tíu aldursárum. Það hefði verið fróðlegt að sjá hverjar 

niðurstöðurnar hefðu verið ef aðeins þeir einstaklingar sem eru 80 ára og eldri hefðu verið skoðaðir í 

tölfræðiúrvinnslunni. Það voru því miður ekki nógu margir einstaklingar á þeim aldri í rannsókninni og 

því ekki hægt að athuga þann hóp sérstaklega. Það verður líka að hafa það í huga að í rannsókn ÍE 

var notast við upplýsingar úr RAI mati. Einhverjir af þeim sem ekki voru með AD greiningu í 

viðmiðunarhópnum gætu hafa verið komnir með byrjandi AD án þess að fá greiningu þar sem mjög 

sjaldan er farið út í uppvinnslu á heilabilunareinkennum íbúa á hjúkrunarheimilum á Íslandi.  

Allir einstaklingarnir í rannsókninni búa enn heima og flestir mættu í Turninn í Kópavogi til að taka 

þátt í rannsókninni. Einstaklingar á þessum aldri eru misjafnir til heilsunnar og mætti ætla að þeir sem 

samþykkja að taka þátt í rannsókn sem þessari séu almennt betri til heilsunnar en þeir sem hafna 

þátttöku. Hér er þó ekkert hægt að fullyrða. Þegar einstaklingum var boðin þátttaka í rannsókninni kom 

það í ljós að þegar einstaklingar heyrðu að þeir ættu að leysa verkefni sem reyna á hugræna færni þá 

þótti mörgum það mjög fráhrindandi og hafði fólk oft orð á því að það  fyndi fyrir því að eiga erfiðara 

með að muna hluti en áður, eins og eðlilegt er með hækkandi aldri. Af þessum sökum er ljóst að 

hugræn færni rannsóknarhópsins í heild endurspeglar líklega ekki hugræna færni hins raunverulega 

þýðis. 

Allir þátttakendurnir 42 sem tóku þátt í rannsókninni fyrir eldri hópinn hittu sama rannsakandann. 

Þessi rannsakandi lagði fyrir þá taugasálfræðilegu prófin, fór yfir þau og skráði inn gögnin. 

Rannsakandinn sagði öllum einstaklingunum nákvæmlega sömu fyrirmæli eftir ákveðnu handriti og 

reynt var að hafa allt eins staðlað og mögulegt var. Rannsakandinn var líka algjörlega blindur á arfgerð 

þeirra einstaklinga sem hann hitti. Þessi aðferð var farin til að reyna að koma í veg fyrir bjögun eins og 

hægt var í taugasálfræðifyrirlögnunum. Það er þó ekki möguleiki að koma algjörlega í veg fyrir bjögun í 
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fyrirlögnum taugasálfræðilegra prófa. Það geta ýmsir þætti haft áhrif á gengi einstaklingsins sem hafa 

ekkert með hugræna færni að gera t.d. sjón og heyrn. Passað var að þátttakendur heyrðu vel í þeim 

sem lagði taugasálfræðilegu prófin fyrir, hvort sem þeir voru með heyrnartæki eða ekki og að þeir sem 

sáu illa væru með gleraugun sín á meðan sjónræni hluti prófsins fór fram. Þrátt fyrir það getur heyrn 

og sjón haft áhrif. Heyrnin er mikilvægust í Söguprófinu þar sem einstaklingar þurfa að hlusta vel til að 

ná innihaldinu í sögunum sem eru lesnar. Sjónin skiptir svo miklu máli í Slóðarprófunum þar sem 

sjónræn leit er aðalþáttur og í Talnatáknaprófinu þar sem þarf að líta endurtekið á milli talna og tákna.  

Líkamlegir kvillar og aðrir sjúkdómar geta haft áhrif á gengi einstaklinga í taugasálfræðilegu 

prófunum. Þeir sem eiga erfitt með fínhreyfingar handa geta t.d. verið lengur með Slóðarprófin og 

Talnatáknaprófið. Við framkvæmd rannsóknarinnar var passað að aðrir líkamlegir þættir væru ekki að 

trufla frammistöðu einstaklinga í prófunum. Rannsóknin hefur samt þann veikleika að einstaklingar 

sem hafa t.d. fengið heilablóðfall voru ekki útilokaðir úr tölfræðiúrvinnsluna. Í rannsókninni var gagna 

um heilsufar safnað með viðtali við einstaklinginn. Þau gögn sem fást með viðtali við einstaklinga eru 

mis áreiðanleg og einstaklingar gefa mismiklar upplýsingar. Þau gögn sem safnað var í rannsókninni 

gáfu ekki ástæðu til að ætla að heilsufar hópanna eða sjúkdómasaga væri ólík. Til að vita það með 

vissu hefði hins vegar þurft að afla gagna úr sjúkraskrám einstaklinganna. Það var ekki hluti af þessari 

rannsókn. Það er þó mikilvægt að taka tillit til þessara líkamlegu þátta í þeim rannsóknum sem á eftir 

fylgja.  

Athugað var hvort valbjögun (e. selection bias) í rannsókninni gæti útskýrt af hverju niðurstöður 

voru ekki eins og við var búist. Hún myndi lýsa sér þannig að hærra hlutfall einstaklinga í 

stökkbreytingarhópnum væri með betri hugræna færni vegna þess að einungis þeir sem væru með 

góða hugræna færni tækju þátt í rannsókninni. Það ætti að sjást í hærra þátttökuhlutfalli hjá hópnum 

með stökkbreytinguna en hjá viðmiðunarhópnum. Þegar þátttökuhlutfallið var skoðað hjá hópunum 

kom í ljós að það var nákvæmlega jafn hátt hjá báðum hópum eða 56%. Það var því engin augljós 

valbjögun í rannsókninni. Það er samt ekki hægt að útiloka það að valbjögun hafi orðið. Ljóst er að 

huga þarf vel að þessum þáttum í aðferðafræði framtíðarrannsókna. 

Rannsóknir á A673T stökkbreytingunni eru mjög mikilvægar til að bæta þekkingu okkar og skilning 

á Alzheimer sjúkdómi. Rannsóknir á stökkbreytingum sem valda arfgenga formi sjúkdómsins hafa stutt 

við amyloid kenninguna sem er í dag talin líklegasta skýring sjúkdómsins. Rannsóknir á einstaklingum 

með A673T stökkbreytinguna er ekki hægt að framkvæma hvar sem er í heiminum þar sem hún er 

sjaldgæf og finnst aðallega á Norðurlöndunum. Líklega eru hvergi jafn góðar aðstæður til að 

framkvæma rannsóknir á henni eins og á Íslandi vegna þeirra gríðarmiklu erfðaupplýsinga sem safnað 

hefur verið á hér á landi á liðnum árum. Áframhaldandi rannsóknir á stökkbreytingunni eru mikilvægar, 

sérstaklega með tilliti til lyfjaþróunar nýrra lyfja við Alzheimersjúkdómi sem hafa áhrif á 

sjúkdómsganginn.  

5.3 Ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hugræna færni einstaklinga með APP A673T 

stökkbreytinguna. Niðurstöður fyrir einstaklinga á aldrinum 18 – 70 ára sýndu að stökkbreytingin hefur 

ekki áhrif á vitræna færni í þeim aldurshópi. Þar sem stökkbreytingin er talin hafa svipuð áhrif og 
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BACE1 hemlar eru þessar niðurstöður mikilvægar fyrir þróun slíkra lyfja. Þær benda til þess að öruggt 

sé að byrja snemma að taka hemlana, þeir hafi ekki slæm áhrif á hugræna færni í yngra fólki. 

Niðurstöður fyrir einstaklinga 70 ára og eldri sýndu heldur engan mun á hugrænni færni þeirra sem 

bera stökkbreytinguna og viðmiðunarhóps. Þessar niðurstöður voru ekki í samræmi við fyrri rannsókn 

á enn eldri einstaklingum hjúkrunarheimilum, en verndandi áhrif stökkbreytingarinnar fyrir Alzheimer 

sjúkdómi virðast ekki vera komin fram hjá rannsóknarhópnum. Spennandi verður að sjá hvað framtíðin 

ber í skauti sér og næstu skref væru að leggja taugasálfræðilegu prófin fyrir stærri hóp einstaklinga 

með hærri meðalaldur.  
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