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Alzheimers sykdom (AD) har en prevalens på 10–30 % i befolknin
gen (1) og er i økning. Den sporadiske formen, som er den vanligste, 
utgjør > 95 % av tilfellene og rammer personer i alderen 80–90 år (1). 
Epidemiologiske undersøkelser har vist at gingivitt og periodontitt 
kan fordoble risikoen for AD over en 10års periode (2).

Vi har nylig utført «16S rDNA high throughput» sekvensering 
av DNA ekstrahert fra hjernevev hos personer (aldersog kjønnsav
passet) med og uten AD. 10 personer hadde AD, 10 personer hadde 
ikke tilstanden. Funnene viste at 4 personer (40 %) med AD hadde 
bakterier i sine hjerner, mot 6 personer (60 %) uten AD. Bakteriene 
stammet fra både munnhule og tarm. Imidlertid ble bakteriene 
Actinomycetales og Prevotella (markør for gingivitt) og Treponema 
og Veillonella (markører for periodontitt) funnet utelukkende hos 
personer med AD. Ettersom både gingivitt og periodontitt kan ut
løses av tannbelegg, støtter funnene studier fra mennesker og dyr 
som har vist at disse tilstandene kan være forbundet med utvikling 
av AD. Dessuten, ettersom både gingivitt og periodontitt kan fore
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bygges ved å fjerne tannbelegg, kan man ikke se bort fra at plakk
profylakse også kan motvirke AD hos enkelte personer.

Artikkelen «High Throughput Sequencing Detects Gingivitis 
and Periodontal Oral Bacteria in Alzheimer’s Disease Autopsy 
Brains» av Huma Siddiqui, Emenike RK Eribe, Sim K Singhrao og 
Ingar Olsen er publisert i Neuro Research 1(1): 3, 110, 2019  
(https://www.jneuro.org/)
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