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Sammanfattning 

Det finns ett stort intresse för omega-3 idag på grund av dess många hälsogivande 
egenskaper. Brist på vissa typer av fett i kosten kan vara en viktig faktor för kognitiv 
nedsättning, demens och Alzheimers sjukdom. Dokosahexaensyra (DHA) är den 
dominerande omega-3-fettsyran i hjärnan. Det finns många faktorer som förklarar 
varför fettsyraintaget kan påverka kognitiva funktioner och risken att bli dement. 
Obduktionsstudier visar att patienter med Alzheimer har mindre mängd DHA i hjärnan 
än kognitivt intakta individer. Dessutom är serumkoncentrationerna av DHA 
reducerade i relation till sjukdomens svårighetsgrad. Vad som är orsak och verkan i 
denna process är dock inte klart. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka i 
vilken utsträckning omega-3 kan förebygga demens hos friska medelålders eller äldre 
(> 50 år) personer. Av de sex studier som inkluderades var två randomiserade kliniska 
prövningar (RCT), tre longitudinella och en tvärsnittsstudie. Två av mina utvalda 
studier stödjer hypotesen att omega-3 skyddar mot demens hos friska äldre, två av 
studierna hittar inga bevis för att omega-3 skyddar mot demens. De två randomiserade 
kontrollerade försök som jag hittat undersöker inverkan av omega-3 på den kognitiva 
förmågan och det ena försöket hittar ingen generell effekt av omega-3 på den kognitiva 
förmågan och det andra försöket kommer fram till att omega-3 utövar positiva effekter 
på den kognitiva förmågan hos friska äldre. Inga näringsrekommendationer är möjliga 
att ge med hjälp av denna studie.  
 
Nyckelord: omega-3, demens, Alzheimers sjukdom och kognitiv förmåga 
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Förkortningar 

 
AD Alzheimers sjukdom 
 
APOE Apolipoprotein E genen 
 
AVLT Auditary verbal learning task 
 
BMI Body mass index 
 
CES-D The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (en depressionsskala) 
 
DHA Dokosahexaensyra 
 
EPA Eikosapentaensyra 
 
GMS Geriatric mental state 
 
HR riskkvot (=RR) 
 
MMSE Mini-mental stateundersökning 
 
PC fosfatidylkolin 
 
RCT Randomiserat kliniskt försök 
 
RR Riskkvot, relativ risk (=HR). Den relativa risken tar sin utgångspunkt i 

exponeringsförhållanden och jämför prevalens eller incidens bland sådana som 
är utsatta för en exponering med sådana som inte är utsatta för en exponering. 

 
TMT Trail making test 
 
w veckor 
 
y år  
 
 
 



2 
 

 

Introduktion 

 
Kunskapen om omega-3 började med att danska forskare för cirka 40 år sedan 
formulerade en hypotes att eskimåer på Grönland hade lägre grad av hjärtsjukdomar 
än eskimåer som flyttat till Danmark på grund av att de hade en högre konsumtion av 
val, säl och fisk än andra grupper av människor i samhället [1]. Sedan dess har det 
uppstått ett ansenligt intresse för omega-3-fettsyror och hälsa eftersom omega-3 har 
visat sig också ha flera positiva egenskaper än att enbart förebygga hjärtsjukdomar. 
Fiskolja innehåller upp till 30 % av de fleromättade fettsyrorna eikosapentaensyra (eng. 
eicosapentaenoic acid, EPA) och dokosahexaensyra (eng. docosahexaenoic acid, DHA). 
Ett samlingsnamn för EPA och DHA är omega-3-fettsyror. Omega-3-fettsyror har en 
dubbelbindning på tredje kolatomen räknat från slutet av kolkedjan medan omega-6 
fettsyror har en dubbelbindning på sjätte kolatomen från slutet av kolkedjan. Däggdjur 
kan inte själva tillverka omega-3-fettsyror utan måste få i sig dem via födan. Den 
kortkedjiga omega-3-fettsyran, alfalinolensyra (ALA), som finns i vissa växter är en 
essentiell fettsyra och den kan omvandlas till EPA och DHA, men effektiviteten är bara 
några få procent. Detta kan man se i de låga, men stabila nivåerna av DHA som kan ses 
hos veganer som inte äter omega-3-fettsyror och hos förmågan hos gnagare som får 
ALA att behålla DHAnivåerna i hjärnan. Således behövs det ett direkt intag av DHA för 
att nå nivåer som hänger ihop med kognitivt skydd.  
 
Brist på vissa typer av fett i kosten kan vara en viktig faktor för kognitiv nedsättning 
och demens [2]. DHA är den dominerande omega-3-fettsyran i hjärnan och är en 
väsentlig del av fosfolipider i neuralmembranen [3]. Både DHA och EPA kan reducera 
oxidativ stress, ha en antiinflammatorisk verkan och ha ett samband med 
neuronfunktioner, inklusive neurotransmission, membranfluiditet, jonkanals- och 
enzymreglering och genuttryck [4]. Sammansättningen av dessa fettsyror i 
hjärnmembranen återspeglar vad man får i sig via maten [5]. Resultat från 
djurmodeller av Alzheimers sjukdom stödjer hypotesen att omega-3 har en skyddande 
roll [6]. Åldersrelaterad nedsättning av kognitiva funktioner anses vara en stor 
riskfaktor för att utveckla demens [7]. 
 
Alzheimers sjukdom (AD) beskrevs första gången 1906 av den tyske psykiatrikern Alois 
Alzheimer som observerade onormala klumpar (β-amyloidplack) och trassliga buntar 
(neurofibrillära härvor) av protein i hjärnan hos en patient som led av minnesförluster, 
språksvårigheter och onormalt beteende [8]. Vid Alzheimers sjukdom skadas 
nervcellerna i ett eller flera hjärnområden, vilket påverkar de kognitiva funktionerna 
såsom minne, orienteringsförmåga, språk, tanke och planering [9]. Olika områden i 
hjärnan har olika funktioner. Beroende på vilken lob som drabbas, yttrar sig sjukdomen 
på olika sätt. De flesta fall av AD har sen debut (efter 65 års ålder) där ungefär 75 % är 
sporadiska och antagligen orsakade av en genetisk predisponering i kombination med 
miljöfaktorer. De återstående 25 % av de med sen debut har en familjehistorik av AD 
där flera gener har varit inblandade [10]. Än så länge är det bara apolipoprotein E 
genen (APOE) som vid upprepade tillfällen har visat sig vara kopplad till AD med sen 
debut [11, 12]. Emellertid är det varken tillräckligt med APOE, eller så att det krävs, för 
att AD ska utvecklas eftersom inte alla fall av AD har en APOE ε4 allel och inte alla 
individer med en APOE ε4 allel kommer utveckla AD. Därför är det antagligen så att 
flera, ännu inte identifierbara gener, krävs. Risken för att utveckla demens ökar 
exponentiellt med åldern och är den vanligaste orsaken till demens och den vanligaste 
neurodegenerativa sjukdomen hos äldre. Prevalensen hos 65-74-åringar är 3 % och 
stiger till 19 % hos 75-85-åringar och nästan 50 % för de som är över 85 år [13]. AD är 
vanligare hos äldre, men det är inte en del av det normala åldrandet. När den globala 
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befolkningen blir allt äldre förväntas prevalensen av AD stiga från 36 miljoner till 115 
miljoner 2050 [13]. 
 
Demens innebär en stor ekonomisk belastning, både genom direkta (medicinsk vård 
och socialt omhändertagande) och indirekta kostnader (obetald vård genom familj och 
vänner). 2010 beräknades den globala kostnaden för demens för samhället till 604 
biljoner US$, varav 89 % av kostnaden uppstår i höginkomstländer [13]. I en engelsk 
studie som gjordes på uppdrag av Alzheimer’s Research Trust såg man att samhällets 
kostnader för demens var nästan likvärdiga med de för cancer, hjärtsjukdomar och 
stroke kombinerat och trots detta fick demensforskning bara 2 % av forskningsmedlen 
som cancer och hjärtsjukdomar fick [13]. Om demensepidemin kommer att fortsätta 
över hela världen tillsammans med diabetes och kardiovaskulära sjukdomar kommer 
den ekonomiska kostnaden för vården att bli ohållbar. Därför finns det ett akut behov 
av att försöka förebygga eller försöka förhindra demens i ett tidigt skede. De 
behandlingar som finns idag fokuserar på symtomen och det finns inga läkemedel som 
botar sjukdomen.  
 
Varför det är viktigt att göra den här studien? 
Demens är ett stort globalt hälsoproblem och det finns ett stort behov av att förebygga 
demens. Dieten kan vara en stor riskfaktor som går att påverka när det gäller demens 
och av de olika näringsämnen som undersökts tillhör omega-3 de med bäst bevis. På 
apotek idag säljs mycket omega-3 kosttillskott och man får många frågor från kunderna 
om omega-3/fiskolja, så för blivande farmaceuter kan det vara av intresse att lära sig 
mer om detta område. Det här examensarbetet sammanfattar de senaste studierna som 
gjorts på effekten av omega-3 för att förebygga demens hos friska äldre personer.  
 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i vilken utsträckning omega-3 kan 
förebygga demenssjukdom. Det som kommer undersökas i detta arbete är om hjärnans 
degeneration, exemplifierad av demens, Alzheimers sjukdom eller nedsatt kognitiv 
förmåga, kan förebyggas med omega-3-produkter, vare sig det är i form av fisk eller 
som omega-3-fettsyror hos friska medelålders eller äldre (> 50 år) personer.  
 

Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som utgår från originalartiklar sökta i PubMed enligt 
nedanstående tabell 1. En litteraturstudie valdes för att uppmärksamma och visa vilken 
kunskap som i dagsläget finns inom det valda ämnet.  
 
Tabell 1. Artikelsökningar i PubMed. 
 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

"Alzheimer 
Disease"[Mesh Major 
Topic]) AND "Fatty 
Acids, Omega-
3"[Mesh Major Topic] 

Humans, 
English, 
published in the 
last 10 years 

83 [22] 

"Dementia"[Mesh 
Major Topic] AND 
"Fatty Acids, Omega-
3"[Mesh Major Topic] 

Humans, 
English, 
published in the 
last 10 years 

102 [18, 21]  
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Sökningarna är gjorda under perioden 2016-01-18 till 2016-03-01. Genom att läsa 
funna studiers sammanfattning valdes de studier som var mest relevanta för att besvara 
frågeställningen. Vidare har referenslistorna från de artiklar som hittats studerats och 
artiklar har även hämtats från dessa listor. Så nya artiklar som möjligt valdes ut för att i 
störst utsträckning få aktuella artiklar grundade på aktuell forskning. Några äldre men 
fortfarande relevanta artiklar valdes också ut. 
 
Följande inklusions- och exklusionskriterier har använts. 
 

- Studien ska ha utförts på friska medelålders eller äldre (> 50 år). 
- Intaget av omega-3-fettsyror, fisk eller skaldjur ska vara en variabel som 

mäts i studien. 
- Incidensen av demens eller AD ska vara en variabel som mäts. 
- Studien ska ha gjorts på människor. 
- Artiklar äldre än 2005 eller som var baserade på arbeten på tidigare studier 

inom området exkluderades. 
- Artiklar skrivna på något annat språk än engelska exkluderades. 

 
Senare under arbetets gång modifierades inklusionskriterierna till att även innefatta 
effekten på kognitiva funktioner för att kunna få med några randomiserade 
kontrollerade studier (RCTs), vilket förhoppningsvis skulle kunna ge lite mer klarhet 
om orsak och verkan. 
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Resultat 

Av de sex studier som inkluderats är två randomiserades kliniska prövningar (RCT) och 
tre är prospektiva longitudinella studier och en är en tvärsnittsstudie. Studierna är 
utförda i fyra olika länder mellan åren 1970 och 2013 och omfattar totalt 8956 
personer. En sammanfattande tabell över de olika studierna visas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Summerande tabell över studierna som ligger till grund för detta arbete. 

 
Referens Design Deltagare Längd Mängd  

ω-3/fisk 
(mg/d) 

Land År Ålder 

[18] prospektiv 
longitudinell 

899 9,1 y* 130* USA 1976-
1986 

76* 

[19] prospektiv 
longitudinell 

2009 max. 
35 y 

- Sverige 1970-
2005 

50-85 

[21] prospektiv 
longitudinell 

5395 9,6 y* 82001 
296002 

Holland 1990-
2004 

≥ 55 

[22] tvärsnitt 286 - 40-240 USA 2004-
2013 

89,9 

[16] RCT 302 26 w 400/1800 
mg 

Holland 2006 70* 

[14] RCT 65 26 w 2200 Tyskland - 63,9* 
* medelvärde 
1tertil nummer 2 
2tertil nummer 3 
y=år, w=veckor 

 
Deltagare och studiedesign 
I den tyska studien [14] rekryterades deltagarna via annonser i Berlin. 
Exklusionskriterierna var svåra sjukdomar inklusive diabetes mellitus typ 2, 
neurologiska sjukdomar, psykiatrisk medicinering, en mini-mental state-undersökning 
(MMSE; [15]) <26 poäng, BMI <25 kg/m2 eller >30 kg/m2, intag av acetylsalicylsyra, 
daglig konsumtion av >50 g alkohol, >10 cigaretter, eller >6 koppar kaffe, icke flytande 
tyska och vänsterhänthet. Försökspersonerna åt inte kosttillskott som innehöll fiskolja 
innan försöket startade. Deltagarna randomiserades till tre grupper: (1) omega-3 
(n=40), (2) placebo (n=40), och (3) en separat studie som testar kognitiva effekter av 
kalorirestriktioner (n=41). Omega-3 gruppen fick fiskoljekapslar i 26 veckor som 
bestod av 2200 mg omega-3 (1320 mg EPA + 880 mg DHA). Personer i 
kontrollgruppen fick placebokapslar (solrosolja). Alla kapslar var lika i färg och form. 
Tolv personer hoppade av och tre personer misslyckades med att följa kostriktlinjerna, 
vilket resulterade i 65 personer (medelålder: 63,9 år ± 6,6, från 50 till 75 år, 30 
kvinnor, medelBMI: 27,6 kg/m2 ± 1,7, med 10-22 år av formell utbildning, medelvärde 
16,3 år ± 3) för analys. Försökspersonerna genomgick medicinsk undersökning innan 
baslinjetesterna som inkluderade neuropsykologiska tester, MRI (magnetic resonance 
imaging) av hjärnan, och blodparametrar. De personer som var inkluderade i analysen 
skiljde sig inte med hänsyn till ålder, kön eller utbildning från de som exkluderats. 
Karaktäristiska värden från baslinjen skiljde sig inte mellan grupperna. När 26 veckor 
gått upprepades de neuropsykologiska testerna, MRI och blodproverna. 
 
I det andra randomiserade kontrollerade försöket som gjordes av van de Rest och 
medarbetare [16] var studiedeltagarna personer över 65 år och som i huvudsak kom 
från en databas av volontärer. Det huvudsakliga uteslutningskriterierna var 1) >16 på 



6 
 

CES-D (en depressionsskala) [17]; 2) <21 på MMSE [15]; 3) nyligen (< 4 veckor) använt 
fiskoljetillskott; 4) ett intag på mer än 800 mg EPA-DHA från fisk per dag som har 
uppskattats ur ett frågeformulär om fiskkonsumtionen; 5) nuvarande bruk av 
antidepressiva eller demensmediciner; eller 6) bruk av mer än fyra glas alkohol per dag.  
 
En oberoende person randomiserade försökspersonerna och de stratifierades efter 
ålder, kön, MMSEpoäng och CES-D screeningtestpoäng. Personerna fördelades 
slumpmässigt för att få en daglig dos av fiskolja som innehöll antingen cirka 400 mg 
eller cirka 1800 mg EPA-DHA eller placebo (solrosolja med en hög halt av oljesyra) 
under 26 veckor. Medelvärdet av EPA-DHA ± SD bestämdes från tjugo prover som togs 
regelbundet under studien. Kapslarna med fiskolja eller placebo gick inte att skilja 
utseendemässigt. Personalen och deltagare var ovetande om behandlingsmetod. 
Följsamheten bedömdes genom att räkna kapslar som returnerades och genom en 
dagbok där deltagare registrerade glömda kapslar. Varje behandlingsgrupp innehöll 
100 personer.  
 
The Framingham Heart Study [18] är en prospektiv longitudinell studie där personer 
har undersökts 1976 till 1986. Demensstudien började med att deltagarna fick genomgå 
olika neuropsykiatriska test. Studiepopulationen bestod av 899 personer som 
bedömdes vara demensfria och som man hade tagit fosfatidylkolinfettsyraprover på. 
Denna population bestod av 36,5 % män, med en medelålder (SD) på 76 (5) år och 68,2 
% hade gått ut gymnasiet. För att undersöka sambandet mellan DHA, fiskintag och 
risken för demens bildades en subgrupp på 488 deltagare som fick svara på frågor 
angående sina kostvanor.  
 
The Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM) [19] är också en prospektiv 
longitudinell studie. Alla män som var födda 1920-1924 och boende i Uppsala län bjöds 
in att delta i en hälsoundersökning vid 50 års ålder. Av de inbjudna 2841 männen 
deltog 2322 (82 %) vid baslinjeundersökningen och 2009 män hade fullständiga 
fettsyredata. Undersökningen bestod också av ett medicinskt frågeformulär, mätningar 
av blodtryck, BMI, fasteglukos och serumkolesterol [20]. Rökstatus (rökare eller icke-
rökare) och utbildningsnivå (grundskola, gymnasium eller universitet) fastställdes 
genom intervjufrågor. Apolipoprotein E (APOE) ε4 genotypbestämdes genom 
minisekvensering hos 919 av personerna som deltog i uppföljningsundersökningen vid 
70 års ålder. 
 
Den tredje prospektiva longitudinella studien är Rotterdamstudien [21]. Kohorten 
startade 1990 när alla invånare i Ommoord (ett distrikt i Rotterdam) ≥55 år inbjöds att 
delta och 7983 (78 %) valde att delta i undersökningen. Från 1990 till 1993 genomgick 
deltagarna en baslinjeundersökning för att få information om deltagarnas hälsa och 
livsstil. Efterföljande uppföljningsundersökningar ägde rum 1993-1994, 1997-1999 och 
2002-2004 och kohorten följdes kontinuerligt med avseende på mortalitet och 
morbiditet. Av de 7983 individer som valde att delta genomgick 7046 (88 %) kognitiv 
screening och var demensfria på baslinjen. 125 deltagare uteslöts från 
kostvaneundersökningen på grund av ifrågasatt kognitiv status, vilket skulle kunna leda 
till opålitlig rapportering. Ytterligare 477 individer uteslöts eftersom de bodde på ett 
vårdhem och det var svårt att få uppgifter om kosten. Av resterande 1049 deltagare (16 
%) fanns ingen information om kosten. Populationen som kunde användas till analys 
bestod av 5395 deltagare och som var demensfria och gav kostinformation vid 
baslinjen. 
 
Den senast publicerade studien var en tvärsnittsstudie från the Rush Memory and 
Aging Project (MAP) [22]. Proverna bestod av obducerade fall från avlidna deltagare i 
MAP som dog mellan november 2004 och november 2013 och som hade fyllt i ett 
frågeformulär om kostvanor. MAP är ett pågående klinisk-neuropatologisk 
kohortstudie av äldre som började 1997 och inkluderar personer i Chicago som bor på 



7 
 

äldreboenden eller i subventionerade bostäder. Vid rekryteringen var deltagarna 
demensfria och hade gått med på årliga kliniska neurologiska utvärderingar och 
obduktion av hjärnan. Metoderna för hjärnobduktion finns beskrivna på annat håll 
[23]. 
 
Diagnos av demens och AD 
I the Framingham Heart Study [18] undersöktes deltagarna vartannat år med en Mini-
Mental State-screeningundersökning. De personer som fick poäng som var under 
speciella utbildningsgränser eller som hade sjunkit minst 3 poäng på Mini-Mental 
Stateundersökningen jämfört med föregående test kallades till ytterligare en utredning 
med neurologisk och neuropsykologisk utredning. Vidare utreddes också tidpunkten 
för demensen genom bland annat telefonintervju med familjer eller vårdgivare och 
genom att kolla på testresultaten från tidigare MMSEundersökningar. 
Demensdiagnosen ställdes utifrån kriterier i Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition [24]. AD diagnostiserades när kriterierna enligt the 
National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke – 
Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association var uppfyllda. Alla bekräftade 
fall av demens som hade hittats gavs en longitudinell uppföljningstid på upp till 16 år 
och med ett medelvärde på 9,1 år. Alla personer med tecken på demens innan den sista 
undersökningen uteslöts från uppföljningsstudien.  
 
I ULSAM studien gick man igenom alla patientjournaler. AD, den primära slutpunkten 
för studien, diagnostiserades enligt the National Institute of Neurological and 
Communicative Diseases and Stroke and the Alzheimer’s disease and Related Disorders 
Association criteria [25]. Dessutom fanns magnetisk resonanstomografi eller 
datortomografi tillgänglig för 89 % av de med AD. Demens av olika orsaker som var 
den huvudsakliga sekundära slutpunkten för studien definierades enligt kriterier från 
the Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders, fjärde upplaga (DSM IV) 
[24].  
 
I Rotterdamstudien ställdes demensdiagnos genom att följa ett 3-stegsprotokoll vid 
baslinjen och vid uppföljningsundersökningarna [26]. Först gjordes en kombinerad 
MMSE [15] och GMS (Geriatric Mental State) [27] för att screena alla personer. I andra 
hand fick de med MMSE poäng <26 eller GMS poäng >0 genomgå Camdex [28]. 
Slutligen fick personer som misstänktes lida av demens utvärderas av neurolog och 
neuropsykolog. Dessutom övervakades hela kohorten kontinuerligt för minnesproblem 
och demens. Diagnoserna gjordes enligt DSM-III-R [29] för demens och NINCDS-
ADRDA [25] för AD. 
 
Bedömning av kognitiv förmåga 
I den tyska studien [14] bedömdes kognitiv förmåga med neuropsykologiska tester som 
the Verbal Fluency Test, trail making test (TMT), Stroop Color-Word test, auditory 
verbal learning task (AVLT), och forward and backward digit spans.  
 
Den andra RCT-studien [16] utförde kognitiva tester vid baslinjen och efter 13 och 26 
veckor. De kognitiva testerna bestod av fem tester som har rapporterats vara bra för att 
hitta små kognitiva skillnader [30]. De tester som användes var the World Learning 
Test, the forward test of the Wechsler Digit Span Task, the Trail Making Test, the 
Stroop Color-Word Test och the Verbal Fluency Test. Deltagarna testades av samma 
forskningsassistent i 69 % av fallen efter 13 veckor och i 56 % av fallen efter 26 veckor 
och de genomgick testen på samma veckodag och på samma tid på morgonen. Ett 
standardformulär användes och alla test gjordes i samma tysta rum och utan 
uppenbara distraktioner.  
 
Kostvanor 
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I den tyska studien [14] var deltagarna tvungna att fylla i ett detaljerat näringsprotokoll 
under en sjudagarsperiod vid baslinjen, efter tolv veckor och igen efter 26 veckor för att 
övervaka intaget av fettsyror. Deltagarna instruerades att inte ändra sina kostvanor 
under försökstiden.  
 
Den andra RCT-studien [16] uppskattades fiskintaget under de tidigare tre månaderna 
med hjälp av ett frågeformulär. Fiskarna sorterades in i mager, medium-fet och fet fisk. 
Sen samlade man in information om hur fisken åts: som huvudmål, som tilltugg eller 
som pålägg på en smörgås. EPA-DHA intag beräknades genom att multiplicera 
frekvensen av fiskportionerna med en omvandlingsfaktor. 
 
I the Framingham Heart Study [18] användes ett semikvantitativt 
matfrekvensfrågeformulär [31] för att kunna uppskatta intaget av DHA och fisk från 
maten. Fiskintag angavs i portioner per vecka.  
 
I Rotterdamstudien mättes kosten vid baslinjeundersökningen genom ett 2-
stegsprotokoll som var designat för att maximera noggrannheten vid kostrapportering 
hos äldre [32]. Data från frågeformuläret omvandlades till energi och näringsinnehåll. 
Totalt fiskintag och intag av olika fisktyper (t.ex. lax) beräknades för varje deltagare. 
Den vanligaste fisken i den här populationen var torsk – en mager fisk. Fiskarna 
sorterades in i ”feta fiskar” (med åtminstone 1 g EPA+DHA/100 g) och ”magra fiskar” 
(med <1 g EPA+DHA/100 g). Kostintaget av omega-3-fettsyror (EPA, DHA och ALA) 
beräknades för varje person. I den här kohorten berodde variationen mellan personer 
på EPA- och DHA-nivåer i huvudsak på makrill (79 % för EPA och 89 % för DHA). 
  
I MAP studien [22] fick man en uppskattning av kostintaget genom ett semikvantitativt 
frågeformulär som hade validerats för att användas av äldre Chicagoinvånare [33]. 
Dagligt intag av EPA, DHA och ALA räknades ut genom att multiplicera 
näringsinnehållet i all mat med frekvensen och sen summera alla bidrag. 
Frågeformuläret inkluderade en fråga om fiskoljetillskott.  
   
Resultat av de olika studierna 
Många, fast inte alla, epidemiologiska studier visar att intag av fisk och skaldjur har ett 
samband med minskad risk för demens. I the Framingham Heart Study [18] följdes 
försökspersonerna upp under en medeltid på 9,1 år. 99 personer utvecklade demens 
under uppföljningsperioden (inklusive 77 fall av AD). Den justerade relativa risken 
(RR) för demens av olika orsaker var 0,80 (95 % konfidensintervall [CI], 0,65–1,00; 
P=0,047). Efter justering för ålder och kön, hade personer i den högsta kvartilen en RR 
på 0,53 (95 % CI, 0,29–0,98; P=0,04), jämfört med de i kvartil 1. Efter ytterligare 
justeringar för ε4 allelen till apolipoprotein E, homocysteinkoncentration och 
utbildningsnivå sjönk RR till 0,52 (95 % CI, 0,26–1,04; P=0,07). Dessa data tyder på en 
rejäl minskning i risk för demens av olika orsaker i den högsta kvartilen. Den RR för att 
utveckla AD varierade mellan 0,59 och 0,61 när den högsta kvartilen jämfördes med 
övriga kvartiler. Ytterligare justeringar för body mass index (BMI), hypertoni, diabetes 
mellitus, rökning, alkoholintag och strokehistorik förändrade inte dessa resultat 
märkbart (RR för demens 0,54 [95 % CI, 0,29–0,98; P=0,04]; RR för AD 0,62 [95 % 
CI, 0,32–1,22; P=0,017]). Liknande analyser gjordes för att bedöma den RR för demens 
och AD för EPA, men där såg man ingen signifikant skillnad. För att ytterligare 
undersöka förhållandet mellan omega-3 och risken för demens, så gjordes analyser av 
hur mycket fisk man får i sig via maten. Efter justering var den RR för att utveckla 
demens för personer som åt fisk mer än två gånger i veckan 0,56 (95 % CI, 0,23–1,40; 
P=0,22) jämfört med de som åt fisk max två gånger i veckan. För samma grupp var den 
RR för AD 0,63 (95 % CI, 0,23–1,72; P=0,37).  
 
Den senaste publicerade studien från i år [22] utfördes med 286 deltagare som 
slutförde ett kostfrågeformulär och fick en hjärnobduktion utförd. Denna grupp 
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representerar 51,6 % av alla avlidna MAPdeltagare. Gruppen som analyserades hade en 
medelålder (SD) på 89,9 (6,1) år vid bortgång och bestod till stor del av kvinnor (67 %; 
n=193), hade en utbildningstid på 14,6 (2,7) år i genomsnitt och 22,7 (0,65) % var 
positiva till APOE ε4 allelen. Man kunde inte se någon korrelation mellan fisk- och 
skaldjurskonsumtion eller fiskoljetillskott och neuropatologi när man tittade på alla 
deltagare. Däremot hade deltagarna i den lägsta omega-3 tertilen något högre nivå av 
neuropatologi. Individer som var APOE ε4 positiva och åt minst en fisk- eller 
skaldjursmåltid i veckan eller hade ett högre intag av omega-3 hade mindre fall av AD 
jämfört med de som åt mindre mängder. Däremot fanns det ingen korrelation mellan 
fisk- och skaldjurskonsumtion och neuropatologi bland de som var APOE ε4 negativa. 
 
I den tyska studien [14] kunde man efter interventionen se att personer i omega-3 
gruppen hade signifikant högre andel av DHA och EPA mätt i erytrocytmembran i 
perifert blod (omega-3 index; [34]) jämfört med de som fick placebo. Särskilt kunde en 
signifikant ökning av andelen EPA ses av de som fått omega-3-tillskott, medan 
signifikant minskning noterades för placebogruppen. Omega-3-intag baserat på 
fiskkonsumtion var måttlig och jämförbar mellan grupperna. De flesta personer åt fisk 
en gång i veckan. Dessa vanor ändrade sig inte under försökets gång. Omega-3-
kosttillskott förbättrade exekutiva funktioner med 26 %, medan den kognitiva 
förmågan fortsatte att vara konstant för de som fick placebo. Förbättringar i ett av 
subtesterna, dvs ”letter fluency” är korrelerat med ökningen i omega-3 index. Angående 
den sammansatta poängen för minnet sågs det att bägge grupperna visade en likande 
inlärningseffekt vid uppföljningen, dvs när testerna gjordes vid senare tillfälle sågs 
bättre resultat. När analyserna fokuserade på de med bäst svar jämfört med de som fick 
placebo (enligt förändringar i omega-3 index), visades en selektiv interaktionseffekt för 
minneskonsolidering, som visade en trend för förbättring efter omega-3 intag, men inte 
efter placebo. Även för sensomotorisk hastighet kunde inlärningseffekter märkas och 
de skilde sig inte mellan grupperna. Inga signifikanta effekter kunde ses för 
uppmärksamheten (eng. attention).  
 
I studien av van de Rest [16] var de behandlade grupperna jämnt fördelade vid 
baslinjen med avseende på demografi, antropometriska faktorer och livsstilsfaktorer 
och poängen på de kognitiva testerna var jämförbara för de tre grupperna. I allmänhet 
förbättrades poängen för de kognitiva testerna, men skillnaderna var inte signifikant 
olika för grupperna och berodde troligen mest på inlärningseffekter eftersom poängen 
för placebogruppen ökade lika mycket. När det kom till uppmärksamhet (eng. 
attention) fanns det en interaktion mellan behandling och APOE genotyp, dvs APOE ε4 
bärare i lågdosgruppen och i högdosgruppen visade en förbättring efter 26 veckor 
jämfört med placebo. En interaktionseffekt kunde också ses mellan behandling och kön 
när det kom till uppmärksamhet, dvs en förbättring för män efter 26 veckors 
behandling för lågdosgruppen jämfört med placebo.  
 
Rotterdamstudien [21] hittade inget samband mellan totalt fiskintag och risken för 
demens eller AD i varken de ålders- eller könsjusterade eller multivariatjusterade 
modellerna. Särskilt i de multivariata modellerna kunde man se att de med ett högre 
fiskintag hade en risk för demens som motsvarade de deltagare som vanligtvis inte åt 
någon fisk [riskkvot (HR)=0,95; 95 % CI, 0,76, 1,19]. Detsamma kunde ses när de 
undersökte intaget efter fisktyp. Ingen skillnad i demensrisk när deltagare som åt fet 
fisk jämfördes med de som vanligtvis inte åt någon fisk (HR: 0,98; 95 % CI: 0,77, 1,24). 
Resultatet blev väldigt likt när AD valdes som utfall, vilket kan förväntas eftersom de 
flesta demensfall (78 %) orsakades av AD i den här kohorten. Ökat kostintag av omega-
3 hade inget samband med långtidsrisken för demens eller AD oavsett om justering 
gjordes för bara ålder eller multipla potentiella störfaktorer (eng. confounders). Om 
deltagare i den lägsta tertilen av omega-3 intag jämfördes med de i den högsta tertilen 
kunde det visas att de hade en liknande risk för demens (HR: 0,97; 95 % CI: 0,77 1,21) 
efter justering för möjliga störfaktorer (confounders). Resultaten blev också noll för 
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kostintag av EPA och DHA separat. I multivariatjusterade modeller observerades ingen 
skillnad i AD risk om de i den högsta tertilen av omega-3 jämfördes med de i den lägsta 
tertilen av omega-3-fettsyror (HR: 1,05; 95 % CI: 0,81, 1,36). Inte heller förhållandet 
omega-3 till omega-6 hade något samband med demensrisken. Ingen skillnad hittades 
heller i sambandet mellan fiskintag och demensrisk när olika ålderskategorier 
jämfördes (≥75 jämfört med <75 år). 
 
Rönnemaa och medarbetare [19] studerade 2009 män under en uppföljningstid på 
maximalt 35 år och fann att 213 män utvecklade demens och av dessa utvecklade 91 
AD. Serumproportionerna vid baslinjen presenteras för de totala fettsyrevärdena och 
de visar att det inte finns några skillnader i serumproportionerna för omega-3-fettsyror 
för personer som drabbats av Alzheimer och demensfria personer i kohorten. I de Cox 
proportional-hazardanalyser som gjorts var serumproportionerna av omega-3-fettsyror 
inte associerade med AD. Ingen signifikant association mellan fettsyreproportioner 
eller demens kunde heller ses. Riskkvoten blir ett för DHA. Sambandet mellan 
serumproportioner för omega-3 och antingen AD eller demens var liknande för APO ε4 
positiva (n=287) och negativa (n=632) personer. 
 
 

Diskussion 

Det behövs fler studier för att förstå sambandet mellan olika blod- och 
plasmabiomarkörer för omega-3-fettsyror och hur de påverkar neurodegenerationen. 
Avvikelserna i litteraturen kan bero på längden på uppföljningen eller på skillnaderna 
mellan olika typer av fisk som har konsumerats, olika studiedesign, mängd omega-3 
som försöksdeltagarna har fått, åldrar på deltagarna och APOE ε4 genotyp. DHA, den 
primära lipiden i hjärnan, minskar med åldern som ett resultat av lipidperoxidation 
[35]. DHA metabolismen kan påverkas av en rad faktorer som ålder, APOE genotyp, 
BMI, kön, alkoholkonsumtion, vilket kanske skulle kunna förklara skillnaderna mellan 
olika studier [36]. Prospektiva epidemiologiska studier har rapporterat att det finns ett 
samband mellan ökade nivåer av fosfatidylkolin i plasman och skydd mot demens [18], 
men inte för kolesterylestrar [19]. 
 
The Framingham Heart Study [18] är den första prospektiva studien som undersöker 
plasmanivåerna av fosfatitydylkolin(PC)-DHA och sambandet mellan uppkomsten av 
demens och AD. I denna studie kunde (PC)-DHA-nivåer i plasman förutsäga 
uppkomsten av demens, oberoende av ålder, kön, APOE ε4 genotyp, 
plasmahomocysteinkoncentration och utbildningsnivå. Personer med plasma(PC)-
DHA-nivåer i den övre kvartilen hade en signifikant, 47 % lägre risk, att drabbas av 
demens jämfört med personer i de tre lägre kvartilerna. Ingen annan plasma(PC)-
fettsyra var oberoende kopplad till risken för demens. I denna studie sågs en signifikant 
korrelation mellan plasma(PC)-DHA-innehåll och fiskintag, vilket tyder på att fisk är 
en viktig källa till DHA i maten. Det var även så att personer i den högsta kvartilen av 
plasma DHA innehåll var de med högst fiskkonsumtion. Trots detta stod fiskintaget för 
mindre än hälften av variabiliteten av DHAnivåerna. De huvudsakliga fettsyrorna i fisk 
är DHA och EPA. I denna studie kunde en 50 % minskning av risken för AD noteras 
hos de som åt mer än två portioner fisk i veckan. Studiens styrka är den prospektiva 
designen, den långa uppföljningstiden (9 år i medel), provstorleken, analysen av vad 
som har ätits tillsammans med mätningen av fettsyranivåer i plasma och sambandet 
med demens. Begränsningen med studien är att plasma PC-DHA-nivåerna bara 
uppmättes en gång, att kostvanorna bara fanns tillgängliga för ett subset av icke-
slumpvis utvalda personer (de som returnerade formulären), och att det bara fanns 99 
nya fall av demens och ännu färre fall av AD.  
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I tvärsnittsstudien av Morris et al. [22] visade det sig att fisk- och skaldjursintag och 
omega-3-fettsyror en gång i veckan var omvänt korrelerat med AD, men bara för APOE 
ε4 bärare. De kunde inte observera någon korrelation mellan fiskoljetillskott och 
hjärnneuropatologi även om användandet var väldigt begränsat. Resultaten i studien 
kommer från en kohort av individer som från början var demensfria och som 
observerades fram till deras bortgång. Designen minimerar risken för selektionsfel som 
kan uppstå i tvärsnittsstudier. Det relativt stora antalet hjärnor som har analyserats 
minskar sannolikheten att fynden beror på slumpen och ökade möjligheten att se 
förändringar beroende på APO ε4 status. Andra styrkor hos studien inkluderar 
standardiserade sätt att mäta kost och neuropatologi. En allvarlig begränsning av 
studien är observationsstudiedesignen som hindrar att orsaken till data hittas. 
Eftersom hjärnorna bara undersöktes vid dödsfall är det svårt med den tidsmässiga 
kopplingen till kostintaget. En annan begränsning hos studien är det subjektiva måttet 
på kostintag, även om frågeformuläret hade validerats för äldre [33]. Ett bevis på 
kostuppskattningens validitet är den positiva korrelationen mellan 
kvicksilverkoncentrationer (som också mättes i studien) och fisk- och 
skaldjurskonsumtionen. En annan studiebegränsning är att bara hälften av de avlidna 
MAP deltagarna genomgick obduktion och hade kostdata. Oro för snedvridning kunde 
minskas av det faktum att de analyserade proverna var jämförbara med alla avlidna 
personer när det kom till ålder, kön, utbildning och APO ε4 status. Fisk- och 
skaldjursintag i MAP studiepopulationen var måttlig och på grund av det kan dessa 
resultatet inte generaliseras till populationer med högre fiskkonsumtion.  
 
Witte et al.s randomiserade kliniska försök [14] visar förbättrade exekutiva funktioner 
hos friska äldre efter 26 veckor med höga nivåer av omega-3 jämfört med placebo. 
Kognitiva förbättringar korrelerar med ökningar av omega-3 index. Wittes resultat 
stödjer tidigare studier som har rapporterat om gynnsamma effekter av omega-3 på 
kognition [37, 38]. I motsats finns en dubbelblindad interventionsstudie på friska äldre 
som inte kunde påvisa specifika effekter på exekutiva funktione]. Emellertid var 
omega-3 intaget i den studien (maximalt 1800 mg/dag; Witte et al. [14] gav 2200 
mg/dag) kanske inte tillräckligt för att ge signifikanta effekter på kognition. Witte et al. 
[14] kunde inte observera signifikanta förbättringar med omega-3 på de sammansatta 
minnespoängen, vilket stämmer med tidigare studier. Däremot kunde en trend av 
bättre minneskonsolidering efter omega-3 jämfört med placebo ses i en subgrupp av de 
personer som bäst följde interventionerna. Positiva effekter av omega-3 på 
minnesfunktioner har beskrivits i interventionsstudier på friska personer [39]. Om 
omega-3 hade tagits under längre tid än 26 veckor kanske bättre effekter på 
minneskonsolidering skulle ha setts. Studiebegränsningar inkluderar antal 
försökspersoner och interventionslängden.  
 
I studien av van de Rest et al. [16] som beskriver randomiserade kontrollerade försök 
på äldre personer visade det sig att dagligt tillskott av EPA-DHA inte hade någon 
totaleffekt på någon av de olika kognitiva funktionerna. Men de kunde inte utesluta en 
positiv effekt av EPA-DHA på uppmärksamhet (attention) hos personer som är bärare 
av APOE-ε4 allelen eller hos män. Eftersom fiskintaget verkar vara lågt hos holländska 
äldre [40], var det troligt att många försökspersoner hade suboptimala EPA-DHA-
nivåer, vilket också reflekterades i låga plasmanivåer av EPA och DHA. 
Plasmakolesterylestrar anses i allmänhet reflektera intaget av fettsyror via maten under 
tidigare veckor [41]. Det har föreslagits att det kan vara för sent med kosttillskott för 
personer som redan lider av kognitiva brister eller demens för att motverka den 
kognitiva nedgången. I motsats till detta kan det vara så att den kognitiva funktionen i 
den här populationen var för god för att näringstillskott skulle vara effektivt. Däremot, i 
en annan studie av omega-3 hos patienter med mild till måttlig AD, var den kognitiva 
nedgången bara reducerad i subgruppen med de bäst bevarade kognitiva funktionerna 
[42]. van de Rest och medarbetare fann även en effekt av EPA-DHA-kosttillskott hos 
personer som bar APOE ε4 allelen, men bara när det kom till uppmärksamhet 
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(attention). Fiskolja kanske är fördelaktig för de personer som är mest känsliga för att 
utveckla demens. Det motsatta kunde observeras i en epidemiologisk studie där man 
såg att fiskkonsumtion hängde ihop med en minskad risk för AD bara hos de personer 
som saknade APOE allelen [43].  
En begränsning av den här studien är att studien kan ha varit för kort. Med en 
studielängd på 26 veckor är det bara möjligt att upptäcka korttidseffekter. En annan 
studie fann ingen effekt av ett dagligt tillskott av 1,7 g DHA och 0,6 g EPA efter sex 
månader, förutom i en subgrupp på 32 personer med väldigt mild kognitiv dysfunktion 
[42].  
 
I Rotterdamstudien [21] av äldre holländare kunde Devore och medarbetare inte finna 
något bevis för att ett högre intag av fisk och omega-3 hade något samband med 
långtidsrisken för demens under en uppföljningstid på i genomsnitt 10 år. Den stora 
styrkan hos Rotterdamstudien är dess stora prospektiva design och nästan fullständig 
uppföljning av demensfallen. Framför allt har den här studien en längre uppföljningstid 
och avsevärt fler demensfall jämfört med de tidigare två analyser av fisk och omega-3 
som har gjorts i den här kohorten, vilket bidrar med värdefull information om 
långtidsdemensrisken. I långtidsstudier har både den Cardiovascular Health Cognition 
studien [43] och Framinghamstudien [18] rapporterat om samband mellan fisk, 
omega-3-fettsyror och demensrisk med en uppföljningstid på ≥ 9 år. Även om dessa 
studier fann relativa risker under ett är resultaten svåra att tolka eftersom 
konfidensintervallen var ganska vida och icke-signifikant efter justering av viktiga 
störfaktorer. När vi utvärderade korttidsrisken jämfört med långtidsrisken för demens 
verkade det finnas en skillnad i demensrisk för fisk- och omega-3-intag. Korttidsrisken 
(0-8 år efter kostutvärdering) tenderade att hamna under ett, medan resultaten blev 
noll med längre uppföljningstid (9-14 år efter kostutvärdering). Ett annat bekymmer är 
att baslinjedieten kanske inte speglar långtidsdieten under den tio år långa 
uppföljningstiden. Största mängden av den fisk som åts av deltagarna var torsk, en 
mager fisk som vanligtvis steks i Holland och i stekningen har man ofta ohälsosamma 
mättade eller transomättade fetter. Det höga intaget av torsk begränsade förmågan att 
undersöka sambandet mellan intaget av fet fisk och risken för demens. På det hela taget 
fann de inget bevis för att stödja sambandet mellan måttligt fisk- och omega-3-intag 
med långtidsrisken för demens hos äldre i den här holländska kohorten.  
 
I ULSAMstudien [19] kunde forskarna inte finna stöd för hypotesen att omega-3 i 
serum skulle kunna skydda mot AD eller demens. Framinghamstudien [18] hittade ett 
samband mellan den högsta kvartilen av dokosahexaensyra och en minskad risk för 
demens, men inte AD. Den här studien hade en uppföljningstid som var tillräckligt lång 
för att få många fall av demens. Till skillnad från de två tidigare studierna [45, 46] som 
mätte fettsyror i medelåldern som hade en uppföljningstid på tre till sex år och använde 
kognitiva poäng som utfall i stället för demens. En nedgång i kognitiva poäng är 
ospecifik och det kan, men behöver inte indikera preklinisk AD eller någon annan 
sjukdom. Utbildningsnivå påverkar troligen kognitiva test och det finns också 
signifikant samverkan (confounding) mellan utbildning och kostvanor. Många 
epidemiologiska studier använder till exempel frågeformulär om matvanor och de har 
föreslagit att omega-3-fettsyror skulle ha ett samband med bättre kognitiva resultat, 
men studierna är inte konsekventa i mätmetoder eller i hur de tolkar resultaten [43]. 
Det finns viktiga begränsningar i den här studien. Fettsyrasammansättning på 
plasmakolosterolestrarna mättes vid ett enda tillfälle och speglar fettet som man har 
fått i sig via kosten under de senaste 7-14 dagarna i motsats till fettsyrasammansättning 
i erytrocyterna som visar intaget under 1-2 månader [47]. Långtidsexponeringen för 
fettsyror under den långa uppföljningstiden var inte möjlig att uppskatta i den här 
studien. En nackdel med ULSAM studien är att bara män i samma ålder med liknande 
etnisk bakgrund undersöktes, så det går inte att generalisera resultaten till kvinnor eller 
andra åldrar eller etniska grupper.  
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DHA, den primära lipiden i hjärnan, minskar med åldern som ett resultat av 
lipidperoxidation [35]. Således kan konsumtion av fisk och omega-3 vara mer 
gynnsamt i högre ålder. DHA metabolismen kan påverkas av en rad faktorer som 
inklusive ålder, APOE genotyp, BMI, kön och alkoholkonsumtion, vilket kanske skulle 
kunna förklara skillnaderna mellan olika studier [36]. 
 
Det är svårt att ge några allmänna näringsrekommendationer med hjälp av denna 
studie eftersom det inte fanns något samband mellan demens eller Alzheimers sjukdom 
och omega-3 samt eftersom observationsstudier behöver stöd från interventionsstudier 
innan man kan ge råd om förebyggande åtgärder. Tyvärr är primär prevention oerhört 
svår att bevisa eller motbevisa. Randomiserade kontrollerade studier (RCTs) prövar 
effekten och säkerheten av en behandling i en kontrollerad prospektiv studiedesign, 
men resultatet kanske inte exakt visar hur effektiv långtidsanvändning skulle vara. 
Observationsstudier ger inga orsakssamband, men om de är noggrant designade kan de 
ge omfattande, kostnadseffektiv information om sjukdomssamband. Djur- och in vitro 
studier kan ge information om verkningsmekanismer, men de är inte alltid de kan 
överföras till människor. 
 
 

Slutsats 

Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån de studier som jag baserat mitt 
arbete på och än så länge har det inte utkommit generella riktlinjer för omega-3 och 
demens eller AD. Två av mina utvalda studier stödjer hypotesen att omega-3 skyddar 
mot demens hos friska äldre (> 50 år) [18, 22], två av studierna hittar inga bevis för att 
omega-3 skyddar mot demens [19, 21]. De två randomiserade kontrollerade försök som 
jag hittat [14, 16] undersöker inverkan av omega-3 på den kognitiva förmågan och den 
ena studien hittar ingen generell effekt av omega-3 på den kognitiva förmågan medan 
den andra studien kommer fram till att omega-3 utövar positiva effekter på den 
kognitiva förmågan hos friska äldre.  
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