
Den nyeste forskning tyder på at risikofaktorer for hjertekarsygdom også er risikofaktorer for 

demens. Sammenhængen mellem flere af disse risikofaktorer og risiko for demens varierer 

afhængigt af hvilket tidspunkt i livet, de er målt. Dette har ført til forvirring omkring deres 

mulige kausale roller i demenspatogenesen. At forstå hvorvidt disse risikofaktorer er kausalt 

associeret med risiko for demens er af stor betydning for at kunne forebygge denne invaliderende 

neurodegenerative sygdom. 

 Den mest hyppige form for demens er Alzheimer’s sygdom og den næst hyppigste form 

er vaskulær demens. Igennem lang tid har disse to sygdomme været set som ”rene” former, men 

mere og mere evidens tyder på, at de måske bedre skal forstås som et spektrum af sygdomme 

med forskellige grader af vaskulære komponenter. Uspecifik demens er en anden klinisk 

demensdiagnose, og da vaskulære risikofaktorer er hyppige i denne demensform, giver det 

mening at kategorisere vaskulær demens og uspecifik sammen som ”non-Alzheimer demens”. 

 Formålet med denne afhandling er at belyse sammenhængen mellem kardiovaskulære 

risikofaktorer – især kropsmasseindeks (BMI) og triglycerider – og risiko for Alzheimer’s 

sygdom og non-Alzheimer demens. To originalartikler vil blive diskuteret i relation til den 

eksisterende litteratur i form af et review. I den første artikel undersøgte vi sammenhængen 

mellem BMI og risiko for Alzheimer’s sygdom ved at bruge et Mendelsk randomiserings 

studiedesign. I det andet studie undersøgte vi sammenhængen mellem plasma triglycerid 

koncentration og risiko for non-Alzheimer demens, Alzheimer’s sygdom og iskæmisk 

hjerneinfarkt. 

 I de observationelle analyser fandt vi at lavt BMI var associeret med høj risiko for 

Alzheimer’s sygdom, men vi fandt ingen sammenhæng mellem genetisk prædikteret lavt BMI og 

risiko for Alzheimer’s sygdom. Observationelt var høje plasma triglycerider associeret med høj 

risiko for at udvikle non-Alzheimer demens og iskæmisk hjerneinfarkt. 

 Den observationelle sammenhæng mellem lavt BMI og høj risiko for Alzheimer’s 

sygdom skyldes sandsynligvis revers kausalitet. For at bestemme om den observationelle 

sammenhængen mellem høje plasma triglycerider og risiko for non-Alzheimer demens er kausal 

vil fremtidige Mendelske randomiseringsstudier være nødvendige. Derudover, vil blive 

nødvendigt med mere forskning for at kunne udrede de kardiovaskulære risikofaktorers rolle i 

udviklingen af demens. 


