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Alzheimer - den spæde begyndelse

Den moderne hjerneforskning har afdækket, at Alzheimers sygdom begynder 
i den mediale temporallap (se Figur 1) (Braak & Braak, 1995). Specielt 

impliceret er en struktur ved navn perirhinal cortex. I denne struktur, og senere den 
tilgrænsende entorhinal cortex, fi nder man de første neuropatologiske forandringer 
ved Alzheimers sygdom (se Figur 2). Det har vist sig, at det er muligt at opdage disse 
patologiske forandringer, længe før man er i stand til at diagnosticere Alzheimer 
eller opdage dens forudgående syndrom, såkaldt Mild Cognitive Impairment. 

Figur 1Figur 1 - Mediale temporallapsstrukturer, herunder temporopolar cortex, hippocampus, entorhinal 
cortex, perirhinal cortex og parahippocampal cortex. Amygdala anføres med spørgsmålstegn, da det i dag cortex, perirhinal cortex og parahippocampal cortex. Amygdala anføres med spørgsmålstegn, da det i dag 
er uvist, om strukturen indgår i den mediale temporallap. Selve MTL defi nitionen er også problematisk, da er uvist, om strukturen indgår i den mediale temporallap. Selve MTL defi nitionen er også problematisk, da 
de forskellige strukturer hverken fungerer som en enhed eller er opstået på samme tid evolutionsmæssigt.de forskellige strukturer hverken fungerer som en enhed eller er opstået på samme tid evolutionsmæssigt.

PProblemet er, at man normalt kun har fundet denne tidlige patologi ved post 
mortem undersøgelser. Den neuropatologiske metode er således dårligt egnet 

til at opdage – og behandle – Alzheimers sygdom, så tidligt som muligt. Formålet til at opdage – og behandle – Alzheimers sygdom, så tidligt som muligt. Formålet 
med dette projekt er således at studere de forandringer som forekommer i mediale med dette projekt er således at studere de forandringer som forekommer i mediale 
temporallapsstrukturer. Studiet inkluderer fi re grupper; 1) raske unge, 2) raske ældre, temporallapsstrukturer. Studiet inkluderer fi re grupper; 1) raske unge, 2) raske ældre, 
samt patienter med 3) Mild Cognitive Impairment og 4) let Alzheimers sygdom.samt patienter med 3) Mild Cognitive Impairment og 4) let Alzheimers sygdom.

Der forventes her, at forbindelserne fra de mediale temporallapsstrukturer 
til øvrige dele af hjernen, vil forandres i takt med sygdommens forværring. 
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Aktivitetsmæssige forandringer i hjernen studeres med BOLD fMRI, og understøttes 
med perfusionsmålinger. Et af de centrale områder i dette projekt har til nu 

været at udvikle kognitive opgaver, som selektivt aktiverer perirhinal cortex. En 
sådan test vil muliggøre en direkte sammenligning af aktivitet i denne struktur mellem 
de forskellige grupper. Der antages, at aktivitet i perirhinal cortex vil kunne skelne 
mellem de fi re testgrupper: raske unge, raske ældre, MCI og Alzheimers patienter, 
og herigennem at aktivitetsmål kan have en prædiktiv værdi. Perfusionsmålingerne 
vil både blive anvendt til at måle og sammenligne blodgennemstrømningen i 
området og hjernen som helhed, samt som korrektiv til BOLD fMRI målingerne.

Figur 3 - Til venstre: Indlæringsparadigme hvor forsøgspersonen / patienten bliver bedt om : Indlæringsparadigme hvor forsøgspersonen / patienten bliver bedt om 
at indlære enten objekternes identitet eller deres position. I hver opgave bliver der først vist en at indlære enten objekternes identitet eller deres position. I hver opgave bliver der først vist en 
instruktion (“objekter” eller “placeringer”) efterfulgt af en 3 s. pause. Herefter bliver 6 objekter instruktion (“objekter” eller “placeringer”) efterfulgt af en 3 s. pause. Herefter bliver 6 objekter 
vist efter hinanden på forskellige placeringer, efterfulgt af en pause i 6 s. Til sidst bliver der vist vist efter hinanden på forskellige placeringer, efterfulgt af en pause i 6 s. Til sidst bliver der vist 
6 objekter eller positioner (jf. tidligere instruktion) efter hinanden. Personens opgave er her at 6 objekter eller positioner (jf. tidligere instruktion) efter hinanden. Personens opgave er her at 
svare, om det som bliver vist, er nyt eller noget som lige er blevet vist. Til højre: Eksempler på at : Eksempler på at 
aktivering ved objektindlæring (minus positionsindlæring) involverer perirhinal cortex (blåt kryds).aktivering ved objektindlæring (minus positionsindlæring) involverer perirhinal cortex (blåt kryds).

Vi har nu designet to kognitive paradigmer, som aktiverer perirhinale cortex. Det 
ene paradigme er en indlæringstest (se Figur 3), hvor opgaven består i at lære 

enten objekters placering eller identitet (Ramsøy et al. 2005). Den anden opgave er en 
kategoriseringstest (se Figur 4), hvor opgaven er at kategorisere objekter som enten 
»levende eller ikke-levende« eller ved mere specifi kke navne (f.eks. »and eller gås«). 
Med disse redskaber vil vi nu begynde at skanne de fi re grupper af forsøgspersoner, 
for at afdække strukturelle og funktionelle forskelle i aldring og Alzheimers sygdom.
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Det aktuelle projekt vil anvende 
forskellige metoder   med 

Magnetisk Resonans (MR) til 
at studere både strukturelle og 
funktionelle forandringer i hjernen ved 
aldring og degenerative sygdomme. 
Projektets formål er at undersøge, om 
vi med disse metoder vil være i stand 
til at måle de tidlige forandringer, som 
forekommer i hjernen ved Alzheimers 
sygdom. Denne prædiktive del af 
projektet vil fokusere på de raske 
ældre og MCI patienterne. Ved 
at måle de forskellige strukturers 
form og volumen forventes der at 
fi ndes  betydelige forandringer hos 
den gruppe som senere udvikler den gruppe som senere udvikler 
Alzheimers. Anvendelsen af 
såkaldt Diffusion Tensor  Imaging 
muliggør endvidere en kvantitativ 
sammenligning af forbindelserne 
mellem forskellige hjerneområder. 

Figur 2Figur 2 - De neuropatologiske ændringer i Alzheimers  - De neuropatologiske ændringer i Alzheimers 
sygdom forekommer først i grænseområdet mellem 
perirhinal og entorhinal cortex. Patologien kan opdages 
længe før traditionelle kliniske diagnostiske værktøjer, 
som først kan anvendes ved stadie IV og V. I de senere 
stadier involverer neuropatologien samtlige strukturer 
i den mediale temporallap (fra Braak & Braak, 1995)

Figur 4 - Til venstre: Kategoriseringsparadigme i to versioner:  “overfl adisk processering” eller : Kategoriseringsparadigme i to versioner:  “overfl adisk processering” eller 
“dyb processering”. I “overfl adisk processering” skal personen bestemme, om en fi gur forestiller “dyb processering”. I “overfl adisk processering” skal personen bestemme, om en fi gur forestiller 
en levende eller en ikke-levende genstand. I “dyb processering” skal personen vælge mellem to en levende eller en ikke-levende genstand. I “dyb processering” skal personen vælge mellem to 
semantisk relaterede svarmuligheder. I hvert tilfælde er kun ét svar det korrekte. Til højre ses et 
udvalg af områder som er mere aktive ved “dyb processering”, herunder perirhinal cortex (blåt kryds).
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