
Alzheimers er en neurodegenerativ terminal sygdom, der ofte
udvikler sig langsomt og normalt har et sygdomsforløb på
7-10 år (1). De første symptomer på Alzheimers ligner ofte
Symptomer, mange oplever i forbindelse med stress. Såsom
Formidlingsproblemer og at glemme navne og ting de lige har læst
eller hørt. Derfor sker det ofte at sygdommen først bliver opdaget
sent i forløbet. Jo tidligere man diagnosticerer sygdommen jo
hurtigere kan den ramte komme i behandling, derfor er man
interesseret i at finde biomarkører for at diagnosticere
sygdommen tidligt i forløbet. De typiske biomarkører for
Alzheimers kan ses ved en PET-skanning, her kan en overaktiv
glukosemetabolisme, og en høj forekomst af beta-amyloid-plak
i hjernen indikerer om en patient lider af Alzheimers.
Derudover kan man ved hjælp af en lumbalpunktur undersøges om der er forhøjede 
mængder af beta-amyloid, total-tau-protein og phosphoryleret tau-protein i spinalvæsken 
(2). Senere i sygdomsforløbet vil symptomerne forværre og den ramte vil opleve, at evnen til 
at udføre fysisk essentielle ting som at gå, side eller bare synke forsvinder. Ofte vil den ramte 
også opleve at glemme personlige informationer, adfærdsændringer og samt manglen på 
social kunnen. Derudover er den sygdomsramte mere udsat for infektioner og til sidst vil 
Alzheimers dræbe det ramte individ, dette sker ofte ved en form for infektion, hyppigst 
lungebetændelse (3). Alzheimers er den hyppigste demenssygdom med 30 millioner 
mennesker i verden der lider af Alzheimers. Det gør Alzheimers til en af det 21. århundredes 
største sygdomsplager. Derfor har Medicinalvirksomheder
brugt milliarder kroner på forskning (4).

Der findes mange forskellige formodede årsager til Alzheimers. Men en af de årsager som forårsager symptomer i 
en særlig ung alder er mutationen R406W. Denne mutation forekommer på kromosom 17 i MAPT genet som koder 
for produktionen af Tau-protein. Tau spiller en stor rolle i dannelsen og opretholdelsen af neuronets mikrotubuli, 
som udgør neuronets cytoskelet. Mikrotubuli er essentielt for transport af materialer inde i cellen og derfor også 
cellens næringsstoffer (5, 6). Det antages at denne mutation er skyld i 10-20% af genetisk forekommende 
Alzheimers forløb (7). Mutationen nedarves autosomalt og dominant. Det er en missens mutation, hvor cytosin (C) 
udskiftes med thymin (T) og kodonet skifter derfor fra CGG til TGG (8). Mutationen fører til en ændring i den rumlige 
struktur, som forøger interaktionerne mellem Tau og tau-tubulin kinase 1 (Den Kinase som phosphorylerer tau). Tau 
bliver derfor hyperphosphoryleret (9). Det hyperphosphoryleret tau klumper sig sammen og bliver til neurofibrillary
tangles (NFT'er). Det gør at tau ikke længere kan stabilisere mikrotubulien, og cellen ikke længere er i stand til at 
opretholde basale ting som stofskifte forekommer celledød via apoptosis. Dette kan ses på figur 2, hvor NFT'er fører 
til et “sygt neuron”(9).

Mutation R406W

Hvad er Alzheimers? Nuværende Behandling
På nuværende tidspunkt er der ingen helbredende medicin mod Alzheimers. Der findes flere godkendte 
behandlingsstoffer (Donepezil, Galantamin, Rivastigmin ), som fungerer ved at udsætte sygdomsforløbet, normalt 
6 til 12 måneder, hvorefter medicinen gradvist ikke længere vil have effekt (10). Den overvejende mængde af 
præparater hæmmer acethylcholinesterase, som normalt nedbryder acethylcholin i synapsekløften. Dermed 
opretholder man aktiveringen af de postsynaptiske neuroner der står for hukommelsen mm (15).
En ting er dog tydeligt; ingen af de nuværende behandlingsmuligheder er helbredende, og heller ingen af dem 
lader til at have en decideret indvirkning/hæmning på hyperphosphoryleret tau-protein og dannelsen 
af neurofibrillary tangels. Derfor har man de seneste år fokuseret forskningen på tau-tubulin kinase 1 (TTBK1), 
som er den kinase der katalyserer overførelsen af en phosphatgruppe fra ATP til tau-proteinet (11). Derfor har 
man forsøgt at benytte sig af tau-kinase hæmmere, som kan hæmme hyperphosphoryleringen af tau-
proteinet. Men fordi netop denne kinase har indflydelse på mange andre processer i kroppen, vil 
en kinase hæmmer også have en uønsket effekt på mange andre områder i kroppen, hvilket vil give for mange 
bivirkninger i forhold til den gavnlige effekt (12).
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Lægemiddel skal afprøves på en sikker måde hvorpå man finder ud af om phosphatasen har samme effekt 
på mennesker med R406W som musene med samme mutation. Dette skal udføres ved et 
randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret studie. Her udvælges tilfældigt patienter med Alzheimers, med tegn 
på hyperphosphoryleret tau-protein. De individer skal findes via en ny metode hvorpå man ved hjælp 
af screeningsstudier, kan identificere Alzheimers ud fra 3 biomarkører i blodets plasma, hvori en af de 3 
biomarkører er phosphoryleret tau på threonin 181. (16)
Deltagerne i studiet deles igen tilfældigt op i to grupper, hvor kun den ene gruppe modtager medicinen og 
den anden gruppe fungerer som kontrolgruppe. På den måde undgår man at en placebo effekt skulle have 
indflydelse på forsøget. Derudover ved hverken forskere eller deltagere hvem der modtager medicinen og hvem 
der modtager placebo. På den måde sikres det at data bliver behandlet objektivt og forsøget ikke bliver skubbet 
i retning af forventet data. Der skal dog tages højde for at alle deltagerne i forsøget vil modtage den 
nuværende medicin sideløbende med forsøget, således ingen går uden nogen form for behandling. Løbende vil 
man se om behandlingen med phosphatase virker ved at kigge på de tre biomarkører. Hvis behandlingen virker, 
forventes det at af de tre biomarkører, særligt tau-biomarkøren vil nærme sig normale værdier. For patienter 
med en genetisk mutation der fører til hyperphosphorylering, vil det være interessant at undersøge hvordan og 
hvor hurtigt i forløbet der er muligt at diagnosticere den ramte med genetisk Alzheimers. Først og fremmest vil det 
være vigtigt at spore og holde øje med mutationen i familier hvor den forekommer. Det kan man for eksempel 
gøre ved løbende at undersøge biomarkører på familiemedlemmer. Derudover kan man udføre genom-
undersøgelser som undersøger om individer har genotypen der koder for genetisk Alzheimers. Her er det 
interessant også at videre undersøge om medicinen ikke kun kan bruges til Alzheimers patienter, 
med hyperphosphoryleret tau-protein, men også andre demenssygdomme hvor hyperphosphorylering af tau-
protein er til stede (14) .

AFPRØVNINGE AF LÆGEMIDELET 

Et bud på en mere effektiv behandling vil være en phosphatase. 
Modsat kinase fjerner phosphatase phosphatgrupper på phosphorylerede substrater, som i denne undersøgelse 
altså er tau-protein. Da de kinase isoformer der phosphorylerer tau også phosphorylerer andre substrater, vil 
man med en kinase hæmmer også stoppe for de nødvendige phosphoryleringer som disse kinase isoformer laver 
(12). Derfor vil en tau-targeted phosphatase fungere bedre. Dette skyldes at den tau-specificerede phosphatase, 
vil kunne gå ind og fjerne phosphatgrupper på det hyperphosphorylerede tau - ideelt set; inden tau når at 
blive hyperphosphoryleret. Af den grund virker phosphatasen bedre 
end kinasehæmmere fordi phosphatasen kan laves meget mere specifik og target-orienteret, derfor hæmmer 
man ikke kinasen i dets andre phosphyleringer, men fjerner blot phosphatgrupperne
fra de specifikke sites på tau-proteinet (12). En blanding af phosphataserne PP1, PP2A og PP2B ville sammen 
kunne dephosphorylere den hyperphosphorylerede tau (13) .

BEHANDLING MED PHOSPHATASEDette sker hovedsageligt i områderne 
i hjerne som er ansvarlig for 
hukommelse, indlæring og 
kommunikation som særligt er cortex
og hippocampus, og fører derfor til 
hukommelsestab. Det ses i R406W 
mutationen, at individet bliver ramt 
af symptomerne i en meget ung 
alder, ofte omkring 30-40 års 
alderen. Her er det også særligt 
interessant at en homozygot oplever 
et tidligere (omkring 30 år) og 
kortere sygdoms forløb 
(gennemsnittet vides ikke) med flere 
symptomer. Hvorimod en 
heterozygot oplever et senere (ca. 60 
år ) og længere sygdomsforløb (ca. 13 
år) (5).

FIGUR 2: Forskellen 
mellem en rask hjerne 
og en hjerne med 
Alzheimers 
(Modificeret med 
Biorender ) 

FIGUR 1: Viser en SNPen i MAPT genet der fører til en konformationsændring i Tau der dermed 
hyperphorsphoryleres (Lavet med Biorender).

Behandlingen skal via en musemodel teste hvor 
effektiv phosphatase behandling er. Der laves et
kontrolforsøg med en eller flere mus med R406W
mutationen, for at se hvornår de pågældende
Alzheimers symptomer forekommer. Biomarkører,
som forhøjede mængder af beta-amyloid, total-tau
og phosphoryleret-tau i spinalvæsken, bruges til at 
sammenligne med behandlingen og
dermed se om samme fænotype forekommer i
musene behandlet med phosphatase. Der skal 
løbende testes for hyperphosphoryleret tau og 
NFT'er, og dermed også løbende teste i hvilket 
omfang phosphatase modvirker hyperphosphoryleri
ng af tau-protein. Dette kan tjekkes ved hjælp af
immunohistokemi på hjernepræperater (8). Det er
svært at sige noget om hvor lang tid sygdommen vil
blive udskudt ved denne behandling. Men i teorien 
vil man med phosphatase behandlingen 
undgå NFT’er og hyperphosphoryleret tau, dermed 
også neuron død. Derfor vil vores behandling 
i teorien være helbredende så længe man tager sin 
medicin.

BEHANDLING MED PHOSPHATASE FIGUR 3: Musemodel, der viser sygdomsforløbet af 
en ubehandlet og behandlet mus med R406W 
(Lavet med Biorender)

Figur 0: Viser forskellen 
mellem en sund hjerne og en 
mad fremskreden Alzheimers 
(modificeret med Biorender).
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