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Alzheimers sjukdom

 Den vanligaste formen av demens

 Nervceller dör

 Försämrat minne

 Ålder är största riskfaktorn

 Över 30 million människor drabbade

 I Sverige kostar sjukdomen ca 50 miljarder/år  

 Nya behandlingar testas i kliniska prövningar
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Amyloida plack
Finns alltid vid Alzheimers sjukdom

D. Selkoe, Nature, 399, A23-31 (1999)

 Plack (pilar)

 Döda celler fyllda med 
proteintrådar (Tau-fibriller) 

 Inflammation

 Förlust av nervceller

 Kan vi lära oss om 
Alzheimers sjukdom genom 
att studera placken?



Placken är uppbyggda av tunna trådar - Fibriller

100 nm

Elektronmikroskopisk bild, Johan Thyberg, KI

• Fibrillerna är ca 10 nm i diameter
(ett hårstrå är 10 000 ggr tjockare)

• De är stabila och svåra att bryta ner

• Vad innehåller de?



Kongoröd-färgad
plack-kärna

Plack är uppbyggda av ett proteinfragment som kallas Aβ

Kan Aβ vara en måltavla för behandling av Alzheimers?

Spektrum (fingeravtryck) talar om 
vad som finns i placket

Spektrum av Aβ

Analysera med masspektrometer

Vilka molekyler finns plack?



Så bildas Aβ

 Klipps ut från moderproteinet

 Första klyvningen utförs av β-sekretas

 Andra klyvningen av γ-sekretas
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 Man kan stoppa sekretas-aktiviteten med
hjälp av små molekyler (inhibitorer)

 Dessvärre ger dessa biverkningar i kliniska
prövningar

 Vi behöver veta mer om Aβ
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Fluorescens-mikroskopibild av nervcell

Stav = 10 µm (0.01 mm)

Ny Teknik, så kallad superupplöst mikroskopi, gör det möjligt att ta ännu skarpare bilder.
Nu kan vi ta reda på exakt var i cellen Aβ finns!



Yu et al, Life Science Alliance, 2018

Superupplöst bild av Aβ i synapsen
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Antikroppsbehandling mot Aβ plack

PET-kamera
Start Efter 1 år

Rött = mycket plack
Blått = lite plack



Tack till:


