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The Dementia Disease Initiation study

Inkludert deltakere siden 2013: I dag er
det omtrent 700 deltakere på baseline –
med oppfølging hvert andre år. 
REK godkjent til 2025. 



Hva er Alzheimers sykdom?

a. Plakk i hjernen bestående av Amyloid beta protein (Aβ)  
(Lav CSF Aβ42 / høy binding av Amyloid PET)

b. Nevronal skade 
(MRI, FDG-PET eller høy CSF-tau)

c. Nevrofibrillære floker 
(CSF p-tau / Tau-PET)



Oppdage Alzheimers sykdom før den fører til
kognitiv svikt?
• Alzheimers sykdom er vist å begynne hele 10 – 15 år før sykdommen fører til en

målbar mild kognitiv svikt (MCI) på nevropsykologiske tester (Perrin, Fagan, & Holtzman, 2009).

• MCI grunnet Alzheimers sykdom skjer trolig ved et relativt sent sykdomsstadie, 
hvor det allerede har skjedd et irreversibelt tap av nevroner og synapser (Dubois et al., 

2016; Sperling, Aisen, et al., 2011).

• Intervensjon på et tidligere stadie før sykdommen fører til MCI, kan potensielt
bidra til å bremse, eller stoppe sykdomsprogresjonen (Karran & De Strooper, 2016; Reiman et al., 2016; 

Sperling, Aisen, et al., 2011).

• Derfor har identifisering av personer som er i høyere risiko for å ha Alzheimers
sykdom i den såkalte prekliniske fasen av sykdommen blitt et stort
satningsområde (Dubois et al., 2016; Jessen et al., 2014; Sperling, Jack, & Aisen, 2011).



Subjektiv kognitiv svikt (SCD): Et symptom på
preklinisk Alzheimers sykdom?
• Opplevelsen av kognitiv reduksjon som ikke skyldes en akutt hendelse/psykiatrisk

lidelse, samtidig som man presterer innen normalvariasjonen på nevropsykologisk
testing (Jessen et al., 2014).

• Assosiert med en liten, men målbar økt risiko for progresjon til MCI og demens i
longitudinelle studier (Mendonca et al., 2016; Ronnlund, et al., 2015; van Harten et al., 2013; Visser et al., 2009).

• SCD er assosiert med økt frekvens av APOE-ε4 genetisk risiko, og biomarkører for 
amyloid plakk (Fladby et al.,2017).

• Biomarkører for amyloid plakk hos kognitivt friske personer er assosiert med senere
reduksjon i episodisk hukommelse og økt risiko for progresjon til MCI (Petersen et al., 2016; 

van Harten et al., 2013; Vogel et al., 2017)



Overordnet mål med PhD-avhandlingen

Formålet med avhandlingen var å undersøke rollen av SCD som et preklinisk
stadie av Alzheimers sykdom og bidra til å forbedre metoder for tidligere
identifikasjon av personer i både den prekliniske (SCD) og prodromale (MCI) 
fasen av sykdommen.  

Basert på 3 publiserte artikler med noe ulike problemstillinger:
1. Høyere sannsynlighet for å identifisere SCD med økt risiko for Alzheimer’s sykdom når en

rekrutterer studiedeltakere fra hukommelsesklinikker?

2. Ny biomarkør i spinalvæske for tap av synapser grunnet Alzheimers sykdom i både SCD og
MCI? 

3. Nye demografisk justerte testnormer for CERAD listelæringstest ved å benytte en
regresjonsbasert normeringsmetode. 



• SCD er et vanlig symptom I den aldrende befolkningen. De aller fleste progredierer ikke til demens (Basset & Folstein, 1993; 

(Hessen et al., 2017; Mendonca et al., 2016). 

• Det er mange mulige faktorer som kan øke sannsynligheten for å identifisere SCD med høyere risiko. En av disse er
hvordan vi rekrutterer deltakere til studiene våre. 

• Det er vist at MCI deltakere rekruttert fra hukommelsesklinikker har større kognitiv svikt (Brodaty et al., 2014),  og har flere
CSF biomarkører og økt genetisk risiko for Alzheimers sykdom (Whitwell et al., 2012; Brodaty et al., 2014) samt høyere risiko for 
progresjon til demens sammenlignet med MCI rekruttert fra populasjonsstudier eller frivillige som responderer til
annonsering eller “jungeltelegrafen” (Farias, Mungas, Reed, Harvey, & DeCarli, 2009; Roh et al., 2016. 

Få studier har undersøkt dette for SCD deltakere. 
Kan indikere om fastleger kan fange opp høy-risiko SCD og derfor henviser til spesialisthelsetjenesten for videre
undersøkelse.

Artikkel 1:
Flere SCD med høyere risiko for Alzheimer’s sykdom når en rekrutterer
fra hukommelsesklinikk?



Artikkel 1:
Cognitive Impairment in Self-Referred and Memory Clinic-Referred Patients. 
Journal of Alzheimer’s disease: 2017;60(4)
Kirsebom BE., Espenes R., Waterloo K., Hessen E., Johnsen SH., Bråthen G., Aarsland D & Fladby T.

Kognitive tester: 
- MMSE
- Klokketest
- CERAD 10-ords liste (episodisk hukommelse)
- Trail making test A & B
- VOSP siluetter (visuoperseptuelt) 
- Verbal flyt (COWAT/FAS)
Demografiske variabler:
- Alder, kjønn og utdanning.



Artikkel 1: Resultater
Cognitive Impairment in Self-Referred and Memory Clinic-Referred Patients. 
Journal of Alzheimer’s disease: 2017;60(4)

Rekrutteringsbias:
SCD: Ingen (signifikante) forskjeller på kognitive tester 
eller demografiske variabler mellom
rekrutteringskilder

MCI: Pasienter fra hukommelsesklinikkene var yngre, 
lavere utdannet og gjorde det dårligere på CERAD læring
og klokketest.

Hele symptomgruppen (SCD+MCI): 
På gruppenivå, skåret symptomdeltakere fra
hukommelsesklinikker dårligere på MMSE, CERAD ordliste
utsatt hukommelse samt Trail Making Test B



Kun statistisk signifikante forskjeller mellom rekrutteringskilder for 
MCI deltakere. Ingen forskjell for SCD deltakerne?

Vi fant en generell symptomgruppe-effekt for rekruttering som
forklarte mer enn gruppeforskjellen på MCI alene. 
1. Kan være pga lav N (kun n=40 SCD fra hukommelsesklinikk)?

Artikkel 1: Resultater
Cognitive Impairment in Self-Referred and Memory Clinic-Referred Patients. 
Journal of Alzheimer’s disease: 2017;60(4)

Flere artikler i dag, viser inkonsistente funn på SCD og
rekrutteringsbias. Noen finner forskjeller i kognisjon, andre
ikke. Hvorfor?



SCD som har besøkt legen, men ikke blitt viderehenvist til
hukommelsesklinikken? 
Espenes R., Kirsebom BE., Eriksson C., Waterloo K., Hessen E., Johnsen SH., Selnes P. & Fladby T. Journal of Alzheimer’s 
disease, submitted (2019) 

Mange med SCD blir trolig ikke viderehenvist av
fastlegen til utredning i spesialisthelsetjenesten? 

Svakere verbal læring og hukommelse og lavere CSF 
Aβ42. Men, også høyere nivå av depressive 
symptomer, spesielt i help-seekers.

Vi har imidlertid selv-rapporterte data på om 
pasienter har oppsøkt lege for SCD. 

Data ble reanalysert (men kun inkludert pasienter med 

tilgjengelige CSF markører). 

 

Table 1.  Between-group comparisons of CSF biomarkers, cognitive performance, demographics and type of SCD 

complaint 

Variable Groups F / χ2 / η2/ (P) ANOVA planned contrasts 

(P)  

 1. Controls 

n=88 

2. SCD-HS 

n=67 

3. SCD-NHS 

n=44 

 1 vs 2 1 vs 3 2 vs 3 

Age  

Mean (SD) 

 

61.4 (9.4) 

 

60.8 (8.3) 

 

64.2 (9.9) 

 

F=1.9,  (n.s)   

 

n.s 

 

n.s 

 

n.s 

Female  

n (%) 

 

48 (55 %) 

 

33 (49 %) 

 

17 (39 %) 

 

χ2=2.8,  (n.s) 

 

* 

 

* 

 

* 

Years of education  

Mean (SD) 

 

14.0 (3.3) 

 

13.6 (3.3) 

 

13.5 (3.3) 

 

F=0.6,  (n.s)   

 

* 

 

* 

 

* 

GDS-15  

Mean (SD)  

 

0.7 (1.1) 

 

3.9 (3.0) 

 

1.7 (2.0) 

 

F=43.6, η2=.31, (<.0001) 

 

<.0001 

 

<.05 

 

<.0001 

CERAD Learning T-score   

 Mean (SD)  

 

52.9 (9.8)  

 

47.0 (9.6) 

 

53.4 (9.0) 

 

F=8.8,  η2=.08, (<.0001) 

 

<.0001 

 

n.s 

 

<.001 

CERAD Recall T-score 

Mean (SD)  

 

52.8 (7.8) 

 

47.6 (8.9) 

 

52.8 (9.0) 

 

F=8.3,  η2=.08, (<.001) 

 

<.0001 

 

n.s 

 

<.01 

CSF Aβ1-42 

Mean (SD) 

 

1055 (230) 

 

932 (310) 

 

1022 (296) 

 

F=3.9,  η2=.04, (<.05) 

 

<.01 

 

n.s 

 

n.s 

CSF t-tau 

Mean (SD)   

 

324 (152) 

 

335 (210) 

 

364 (181) 

 

F=0.7, (n.s) 

 

n.s 

 

n.s 

 

n.s 

CSF p-tau 

Mean (SD)   

 

53 (19) 

 

57 (30) 

 

59 (23) 

 

F=1.0, (n.s) 

 

n.s 

 

n.s 

 

n.s 



SCD som har besøkt legen, men ikke blitt viderehenvist til
hukommelsesklinikken? 
Espenes R., Kirsebom BE., Eriksson C., Waterloo K., Hessen E., Johnsen SH., Selnes P. & Fladby T. Journal of Alzheimer’s 
disease, submitted (2019) 

SCD help-seekers har høyere frekvens av amyloide plakk, men også pasienter med symptomer på depresjon (GDS>6) 
uten plakk. 

 SCD  

Help-seekers 

n (%) 

SCD  

non-help-seekers 

n (%) 

 

χ2 (P) 

Aβ- Dep- 37 (55 %) 36 (82 %) χ2=73.0, 

p<.0001 

Aβ+ Dep- 18 (27 %) 7 (16 %) χ2=25.0, 

p<.0001 

Aβ- Dep+ 12 (18 %) 

 

0 (0 %) * 

Aβ+ Dep+ 0 (0 %) 

 

1 (2 %) * 

 

 

  χ2 / η2/ (P) Dunn’s pairwise 

comparisons (P) 

 1. SCD-HS  

 Aβ-Dep- 
n=37 

2. SCD-HS  

Aβ+Dep- 
n=18 

3. SCD-HS  

Aβ-Dep+ 
n=12 

 1 vs 

2 

1 vs 

3 

2 vs 

3 

Age  

Mean (SD) 

 

 

60.7 (7.6) 

 

 

64.5 (8.3) 

 

 

55.8 (8.4) 

 

  χ2=7.7,  η2=.09,  

(<.05) 

 

n.s 

 

n.s 

 

<.05 

CERAD Learning T-score   

 Mean (SD)  

 

 

47.4 (10.2) 

 

 

48.8 (8.7) 

 

 

43.2 (8.6) 

 

  χ2=3.4, (n.s) 

 

* 

 

* 

 

* 

CERAD Recall T-score 

Mean (SD)  

 
 

47.8 (9.2) 

 
 

47.4 (9.3) 

 
 

47.1 (7.5) 

 

  χ2=0.9, (n.s) 

 

* 

 

* 

 

* 



Artikkel 2:

Nye biomarkører for identifikasjon av SCD som
skyldes Alzheimers sykdom?

• Tap av synapser er en tidlig hendelse i sykdomsforløpet (Alberdi et al., 2010; Dennis J. Selkoe, 2002) 

og er tett knyttet til kognitiv funksjon (Terry et al., 1991).

• Tidlig tap av synapser kan kanskje knyttes til de tidligste tegnene på kognitiv 
svekkelse (inkludert SCD?) selv før en ser substansielt tap av nevroner (Lleo et al., 2019). 

• Biomarkører for synapseaffeksjon i både SCD og MCI faser av sykdommen kan bidra 
til å identifisere og måle sykdomsprogresjon. I tillegg kan det bidra til økt forståelse 
av tidlige sykdomsmekanismer.



Tap av synapser grunnet toksisitet av Aβ oligomerer?

BACE1 kløyver “amyloid precursor
protein (APP)”. BACE1 aktivitet 
sentral i produksjon av Aβ.

Aβ-oligomerer kan bidra til NMDAR 
dysfunksjon, degenerasjon av spina og 
synapser som fører til økt CSF 
Neurogranin (Alberdi, et al. 2009; Lacor, 
et al. 2007)

Økt Neurogranin relativt til BACE1 aktivitet (Ng/BACE1 ratio) 
kan potensielt reflektere tap av synapser tilknyttet toksiske Aβ-oligomerer.

BACE1 Neurogranin

Amyloid precursor protein 
(APP)

Økte CSF konsentrasjoner av
Neurogranin spesifikt ved
Alzheimer’s sykdom.



Artikkel 2: Deltakere og problemstillinger
Cerebrospinal fluid neurogranin/β-site APP-cleaving enzyme 1 predicts cognitive 
decline in preclinical Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: TRCI, 2018;(4)
Kirsebom BE., Nordengen K., Selnes P., Waterloo K., Torsetnes Bøen S., Gísladíottir B., Brix B., Vanmechelen E., Bråthen G., 
Hessen E., Aarsland D & Fladby T. 

• SCD (n=18) med positive CSF biomarkører for amyloid plakk (lav CSF Aβ1-42)

• MCI (n=20) med positive CSF biomarkører for amyloid plakk (lav CSF Aβ1-42) 

• APOE-e4÷ Lav-risiko kontroller (n=20) med normal CSF

• APOE-e4+ Høy-risiko kontroller (n=16) med normal CSF. 

1. Sammenligne nivåer av CSF Ng/BACE1 ratio mellom overnevnte grupper – er 
Ng/BACE1 økt i SCD og MCI?

2. Er baseline Ng/BACE1 ratio relatert til hippocampus & amygdala volum (MRI)?

3. Er baseline Ng/BACE1 assosiert med kognisjon? Spesielt læring og 
hukommelse?

4. Er baseline Ng/BACE1 assosiert med kognitivt svikt ved 2-års oppfølging i SCD 
og MCI med amyloid plakk?



Neurogranin/BACE1 ratio var like mye økt i både SCD og 
MCI sammenlignet med kontrollgruppene.

Det var ingen forskjeller i Ng/BACE1 ratio mellom høy-risiko 
og lav-risiko kontrollene. 

Artikkel 2: resultater
Cerebrospinal fluid neurogranin/β-site APP-cleaving enzyme 1 predicts cognitive 
decline in preclinical Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: TRCI, 2018;(4)



Ng/BACE1 ratio var også den eneste
biomarkøren som var relatert til lavere 
baseline hippocampus og amygala volum.
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Ng/BACE1 ratio var den eneste biomarkøren 
som var relatert til baseline MMSE and CERAD 
ordliste læring og utsatt gjenkalling.
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Artikkel 2: Resultater
Cerebrospinal fluid neurogranin/β-site APP-cleaving enzyme 1 predicts cognitive 
decline in preclinical Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: TRCI, 2018;(4)



Både Ng/BACE1 og total tau var assosiert med reduksjon i kognitiv funksjon etter 2 år. 

Artikkel 2: Resultater
Cerebrospinal fluid neurogranin/β-site APP-cleaving enzyme 1 predicts cognitive 
decline in preclinical Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: TRCI, 2018;(4)



Tolkning?

• Ng/BACE1 ratio kan være en Alzheimers spesifikk markør (mulig) knyttet til amyloid patologi. 

• Siden Ng/BACE1 var relatert til kognitiv funksjon ved både baseline og ved follow-up, så kan det 

kanskje være nyttig som markør for klinisk progresjon/endring i intervensjonsstudier.

• Økt Ng/BACE1 kan reflektere tidlig tap av synapser ved preklinsk SCD som enda ikke har ført til

klinisk kognitiv svikt, og reflekter muligens et potensielt vindu for intervensjon. 

Artikkel 2: Konklusjoner: 
Cerebrospinal fluid neurogranin/β-site APP-cleaving enzyme 1 predicts cognitive 
decline in preclinical Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: TRCI, 2018;(4)



Artikkel 3: Nye normer for CERAD 10-ords 
hukommelsestest

• Når vi jobbet med artikkel 1 så oppdaget vi at normene i DDI studien for 
denne testen (Sotaniemi et al., 2012) estimerte opptil 1SD over 
gjennomsnittet for friske kontrolldeltakere. 
(Basert på eldre og lavere utdannede kohort sammenlignet med DDI)

• Vi besluttet derfor å gjøre en Norsk normstudie for denne testen. 



Artikkel 3: 
Regresjonsbaserte normer

• Konvensjonell normering benytter
referansegrupper – og krever store 
utvalgsstørrelser (særlig når en skal
justere for flere variabler). 

• Regresjonsnormering benytter
koeffisienter fra regresjonsanalyser som
kan benyttes til estimere relative effekter
av flere demografiske variable (alder, 
kjønn, utdanning) samtidig (Testa et al., 
2009). 

• Siden en benytter hele hele utvalget i
samme analyser, krever denne metoden
5 – 6  ganger mindre utvalgsstørrelse! 
(Oosterhuis et al., 2016). 



Artikkel 3: 
Demographically adjusted CERAD wordlist test norms in a Norwegian sample 
from 40 to 80 years. The Clinical Neuropsychologist: 2019
Kirsebom BE., Espenes R., Hessen E., Waterloo K., Johnsen SH., Gundersen E., Botne Sando S., Rolfseng Grøntvedt G.,
Timón S.& Fladby T.

1. Vi utviklet regresjonsbaserte normer for 
CERAD ordliste test basert på n=227 friske
kontroller.

2. Deretter testet vi normene i et uavhengig
utvalg med MCI pasienter (n=168) fra DDI 
kohorten.



• Regresjonsanalysene våre viste at økende alder var assosiert med svakere skårer, 
antall år utdanning var assosiert med bedre skårer og kvinner gjorde det i tillegg 
bedre enn menn på CERAD ordliste læring og utsatt gjenkalling. 

• Vi testet deretter normene våre i MCI populasjonen (n=168) hvor analysene våre 
viste at normene adekvat justerte for demografiske effekter i et uavhengig utvalg. 

Artikkel 3: Resultater
Demographically adjusted CERAD wordlist test norms in a Norwegian 
sample from 40 to 80 years. The Clinical Neuropsychologist: 2019



Artikkel 3: Resultater
Demographically adjusted CERAD wordlist test norms in a Norwegian 
sample from 40 to 80 years. The Clinical Neuropsychologist: 2019

 

Table 1. Cumulative percentiles for the CERAD WLT recognition subtest 

 
 Non-Geriatric (≤64 years)  Geriatric (≥65 years) 

 Male 

n=33 

Female 

n=52 

Total 

n=85 

 Male 

n=26 

Female 

n=34 

Total 

n=60 

Age range 

(mean) 

45-64 

(57.8) 

40-64 

(54.8) 

40-64 

(55.9) 

 65-80  

(70.4) 

65-78 

(69.6) 

65-80 

(69.9) 

Mean (SD) 19.2 (1.1) 19.8 (0.6) 19.6 (0.9)  19.0 (1.7) 19.2 (1.2) 19.1 (1.4) 

Range 16.0-20.0 17.0-20.0 16.0-20.0  13.0-20.0 15.0-20.0 13.0-20.0 

2% 16 17 17  13 15 13 

5% 17 19 17  14 17 15 

10% 17 19 19  16 18 17 

25% 19 20 19  19 19 19 

50% 20 20 20  20 20 20 

75% 20 20 20  20 20 20 

90% 20 20 20  20 20 20 
Notes. n = Number of participants;  SD = Standard Deviation 

Tak-effekt på CERAD gjenkjenning: ikke mulig å lage regresjonsnormer. 



Dette er de første demografisk justerte normene I en
Norsk sample for aldersspennet 40 – 80 år. 

Vi tok høyde for at regresjonsnormer kan være
vanskelige å benytte ved å tilby en gratis online 
kalkulator: https://uit.no/ressurs/uit/cerad/cerad-
calc.html

Artikkel 3: Konklusjoner
Demographically adjusted CERAD wordlist test norms in a Norwegian 
sample from 40 to 80 years. The Clinical Neuropsychologist: 2019

https://uit.no/ressurs/uit/cerad/cerad-calc.html


Normer for flere tester er på vei!

• Min kollega professor Erik Hessen og jeg, har etablert et samarbeid
med Universitetet i Gøteborg (Anders Wallin og Marie Eckerström). 

• Normative data fra friske kontrolldeltakere fra DDI og “the 
Gothenburg MCI study”. Aldersspenn 40 – 84 år.

• Psykolog/stipendiat Jacob Espenes (UiT/Tromsø) har utviklet normer for 
Trail making test A&B (manuskript submitteres for publikasjon 2019/2020).

• Normer for RAVLT og RCFT (for å nevne noen) er også underveis!
• Psykologer/stipendiater: Ingvild Vøllo Eliassen (UiO/Ahus),  Jacob Espenes (UiT/UNN) og

Fredrik Öhrman (Universitetet i Gøteborg)




