
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Elderly committing suicide can be in a �preclinical phase� of dementia. Depressive symptoms may indicate a risk to 
develop a disease of dementia, for example Alzheimer�s Disease. Today almost 10% of the Swedish population older 
than 65 years suffer from a cognitive impairment diagnosed as dementia. Symptoms of dementia are associated with 
degenerative changes in the brain caused by a deposition of amyloid, leading among others things to a nerve cell death. 
A clinical diagnosis can be hard to set, and a definitive diagnose can only be set after a pathological examination, 
which only is possible after death. For this study we used Congo red staining of brains sections to find amyloid in 
autopsies from elderly people committing suicide. 35 cases (>60 year) were studied. Of the 35 cases 1/3 showed to be 
positive for amyloid deposition. This result in addition to other studies suggest that depressive symptoms is a 
�preclinical phase� of dementia, and therefore the suicide risk for this group must be consider to be elevated. 
However, more reliable prospective studies most be done to confirm this retrospective study. 
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Introduktion 
Självmord, suicid, hos äldre kan bero på demensassocierade förändringar i hjärnan, vilket kan ses innan en försämring av de 
kognitiva funktionerna, som exempelvis minnesförlust uppkommer.  

Självmord är idag en av de vanligaste dödsorsakerna och enligt Socialstyrelsens rapporter är självmord och annan avsiktligt 
självdestruktiv handling den vanligaste dödsorsaken hos män i åldern 25-44. Hos kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst 
vanligaste efter tumörsjukdomar. Självmord bland äldre, över 65 år, är också en vanlig dödsorsak, även om det hos dem är 
sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och tumörsjukdomar, som orsakar flest dödsfall.  

En viktig bakomliggande riskfaktor till självmord är depressioner. Orsaker till en depression kan vara mycket varierande från 
fall till fall. Depressioner kan även vara plötsliga eller ha pågått en längre tid. Diagnostiserade depressioner är vanligare hos äldre. 
En naturlig förklaring till detta kan vara att hjärnans funktioner försämras i och med åldrandet, och det kan då leda till depression. 
Även andra sjukdomar blir vanligare med åldern, vilket kan påverka en persons psykiska tillstånd. Depression är också ett vanligt 
symptom vid demens. Studier som gjorts pekar på möjligheten att depressiva symptom hos äldre skulle kunna utgöra en riskfaktor 
att utveckla demens [1]. 
 
Demens är ett sjukdomstillstånd och beror på sjukliga förändringar i hjärnan som gör att vissa psykiska funktioner försämras vilket 
yttrar sig genom olika symptom. Sjukdomar som orsakar demens kallas demenssjukdomar och den vanligast förekommande är 
Alzheimers sjukdom (AD) som ger upphov till mer än hälften av alla demenser. Prevalensen av demens ökar med stigande ålder, 
och uppkommer oftast hos personer över 65 års ålder. Man räknar idag med att cirka 5-10 procent av alla personer över 65 års ålder 
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i Sverige lider av någon form av demenssjukdom [2]. I och med att medellivslängden ökar så kommer förekomsten av 
demenssjukdomar troligtvis också att öka.  

Normalt sker en viss försämring av hjärnans funktioner i och med åldrandet, men det anses inte som sjukligt så länge det inte 
ger störningar i personens dagliga liv. Andra sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande hos äldre kan även förväxlas med 
demens, exempelvis förvirringstillstånd och s.k. pseudodemens (falsk demens). Demens kan även orsakas av yttre faktorer som 
trauma, bristtillstånd t.ex. på olika B-vitaminer, infarkter och blödningar, eller vissa infektioner, vilket då inte räknas som 
åldersrelaterad demens.  
 
Symptomen vid demens varierar beroende på bakomliggande sjukdom och även på var i hjärnan en degenerativ förändring skett, 
d.v.s. sjukdomens yttrande är individuellt. Dock kan inte alltid ett visst symptom direkt associeras med en specifik skada i hjärnan. 
De flesta symptomen beror på störningar i kognitiva, emotionella och centrala senso-motoriska funktioner. Det allra vanligaste är 
minnesförlust, men för diagnos krävs även minst två andra symptom. Dessa skall även ha varit påtagliga i minst sex månader. 
Andra symptom kan vara försämrad uttrycksförmåga genom tal och skrift, svårigheter att klara vardagliga handlingar såsom 
skötandet av hygien, ätande och påklädning, försämrad orienteringsförmåga, nedsatt tankeförmåga och personlighetsförändringar. 
Personlighetsförändringar kan visa sig i aggressivitet, depression, förvirring eller känslomässig avtrubbning vilket kallas �icke-
kognitiva symptom�, och går under samlingsnamnet BPSD (beteendestörningar och psykologiska symptom vid demens), som även 
innefattar bl.a. motorisk hyperaktivitet och synhallucinationer . Demensen kommer oftast smygande p.g.a. en oftast långdragen och 
fortskridande process.   

Demens kan delas upp i tre olika svårighetsgrader, beroende på hur pass allvarligt sjukdomen påverkar en person, och dess 
ADL (acticities of daily living), �det dagliga livets aktiviteter�, som omfattar grundläggande vardagliga funktioner och en persons 
förmåga att utföra dessa. Den första och mildaste graden är �lindrig demens� vilket kan ge knappt märkbara symptom. I detta 
stadium är personen ofta medveten om sina problem och har då möjlighet att dölja dem. Vid �medelsvår demens� börjar personen 
bli mer beroende av anhöriga för att kunna upprätthålla sina rutiner, bl.a. hygien och näringsintag, då personen oftast glömt eller 
känner ovilja till att utföra dem. Den svåraste graden är �svår demens� då personen behöver kontinuerligt stöd och hjälp för att klara 
av saker som är livsnödvändiga.  

Vid en utredning av en eventuell demenssjukdom bedöms patientens alla kliniska symptom, för att på så sätt ställa en klinisk 
diagnos och vilken typ av demenssjukdom som patienten lider av. Det första som görs i en utredning är en anamnes som grundar sig 
på uppgifter både från patienten själv och från eventuella anhöriga. Beteende och praktiska kunskaper bedöms, och de kognitiva 
funktionerna bedöms genom ett speciellt test, s.k. MMI, �mini mental test�. Man ser även till patientens status, om andra sjukdomar 
finns närvarande. Laboratorietester utförs för att upptäcka eventuella bakomliggande sjukdomar, exempel på prover är Hb, TSH och 
B12. Teknisk apparatur som kan användas är EEG (elektroencefalografi), CT (datortomografisk undersökning), MRT (magnetisk 
resonans tomografi) och PET (positron emissions tomografi) för att bl.a. undersöka hjärnans elektriska aktivitet, morfologi och 
blodflöde (ämnesomsättning). Sjukdomen kan sedan graderas efter vissa kriterier och för det finns internationella 
rekommendationer. Dock är en patologisk undersökning av hjärnan endast möjlig vid obduktion, och först då kan en definitiv 
diagnos ställas. Åldersrelaterade demenser såsom AD kan idag ej botas, utan behandling som ges är endast avsett att bromsa 
sjukdomsutvecklingen, d.v.s. symptomen. 

De sjukliga förändringarna som sker i hjärnan vid en demenssjukdom kan som sagt variera. Men de som uppstår och är 
associerade till AD är s.k. senila plack (SP) med central amyloid kärna, amyloida inlagringar i blodkärl (s.k. kongofil angiopati) och 
neurofibrillära �tangles� (NFT). Det som kallas senila plack utgörs av inlagringar med en viss proteinstruktur, amyloid, som är en 
generell benämning för proteiner eller polypeptider som inlagras i vävnad i s.k. β-pleated sheet struktur och detta bildar en 
svårlöslig makromolekyl (amyloidfibrillen). Amyloida plack (AP) uppstår extracellulärt mellan nervcellerna i hjärnan. 
Kärlinlagringarna sker mellan cellerna i endotelet i hjärnans blodkärl. NFT uppstår intracellulärt i själva nervcellskroppen, och är 
uppbyggt av det mikrotubuliserade proteinet tau.  Vid bildandet av plack vid nervcellerna försämras nervcellernas funktion, d.v.s. 
signalsubstanser som genom synapser skall skicka information (impulser) hämmas, vilket leder till degenerering. 
Amyloidinlagringarna som sker i blodkärlen försvårar ämnesomsättningen vilket påverkar vävnaden runt dessa. Till slut leder denna 
funktionsnedsättning och energirubbning till celldöd, vilket innebär att den del eller det område i hjärnan som detta sker i får 
försämrad funktion bl.a. kognitiva funktioner, som minnet. Distributionen och uppsättningen av placken varierar från en individ till 
en annan [3]  

Den amyloid som finns vid AD är av β-struktur (β-amyloid) och polypeptiden består av 39-42 aminosyror. Den är i sin tur en 
del av ett större protein, amyloidprekursorproteinet (APP), som består av cirka 700 aminosyror. APP är ett protein som finns 
normalt i hjärncellernas cellmembran hos friska personer. Men vid AD så har det skett en aggregering av β-amyloid vilket bildar 
placken och kärlamyloiden. I placken finns även andra ämnen som aluminium, kisel och andra strukturer från nervceller vilka 
tillsammans med amyloiden bildar olösliga plack. Amyloid kan histologiskt färgas med flera olika färgningsmetoder, t.ex. alkalisk 
kongofärgning. 

Färgämnet kongo rött binder till amyloid, och ger då fluorescerande aktivitet, vilket i ett polarisationsmikroskop ses som en 
lysande gulgrön färg. Färgningen kan användas i diagnostiskt syfte för att se förekomst av amyloidinlagring i ett vävnadssnitt. 
 
Syftet med denna studie var att se om det förekommer ett samband mellan AD och självmord, d.v.s. om det finns patologiska 
förändringar hos individer som genom en självdestruktiv handling avlidit. Andra studier har visat en förekomst av depressiva 
symptom i den prekliniska fasen av AD [4,5], alltså att depressiva symptom uppkommer innan en klinisk diagnos av AD är möjlig. 
Liknande studier har även konstaterat en överpresentation av patologiska fynd i hjärnan hos äldre individer som begått självmord 
[6]. 
 

 
 



 Tabell 1. Antal fall och deras ålders- och 
könsfördelning 

Metod och Material 
De fall som användes i studien var personer som begått självmord, och som var över 55 år vid tidpunkten för dödsfallet. 
Tillvägagångssättet vid självmordet var antingen hängning eller förgiftning.  

För att kunna diagnosticera eventuella förändringar som associeras med AD hos de fall som kom att ingå i studien användes 
hjärnpreparat från obduktionerna, där bitar från hjärnan tagits tillvara och fixerats, bäddats in i paraffin och snittats. Det framgick 
inte av materialet från vilken del av hjärnan som bitarna kom från, och detta fanns inte heller dokumenterat, utan de fall som 
matchade kriterierna för ålder och dödsorsak och där det fanns hjärnpreparat sparade fick ingå i studien. Fördjupning av 
bakgrundsinformation gjordes inte heller innan diagnostiken, därför fanns ingen information om fallen, exempelvis om personen 
hade en diagnostiserad demens innan dödsfallet eller annan letal sjukdom. 

Fall som inkluderades blev sammanlagt 35 stycken (se tabell för ålder- och könsfördelning). 
Hjärnpreparaten som hade sparats var bevarade i paraffinklossar, 

då de använts för mikroskopisk undersökning vid utredningen av 
dödsfallet. Efter det att man funnit godtagbara preparat så kunde fallen 
delas in efter kön och ålder (se tabell 1).  
 
Preparaten snittades med en slädmikrotom så att 8µm tjocka snitt 
erhölls. Snitten sträcktes ut i ett vattenbad (42C) och placerades på 
objektglas som sedan fick torka i värmeskåp. För att avparaffinera 
preparaten inkuberades de i följande lösningar: Xylen (2x5min), absolut 
alkohol (2x3min), 95 % alkohol (3min), 80 % alkohol (3min) och 
kranvatten (2min). Preparaten färgades sedan med Alkaliskt Kongo rött 
(Kongorot C.I nr 22120) [7]. Modifieringar som gjordes av orginalrecept 
var; 1min i Mayer�s hematoxylinlösning (Mayer�s hematoxylin, BiO-
Optica) och därefter sköljning 1min i rinnande kranvatten efter Mayer�s.  

Vid dehydreringen användes följande lösningar: absolut alkohol (3x1min) och xylen (2x5min). Vid färgningen användes en positiv 
kontroll, för att kunna kontrollera färgreaktionen så att resultatet kunde säkerställas och kvalitetsbedömas. Den positiva kontrollen 
som användes var från en person med en diagnostiserad AD. Efter färgning monterades snitten (PERTEX Histolab poducts AB). 
Preparaten genomgick sedan en mikroskopisk bedömning i ett polarisationsmikroskop. Först bedömdes den positiva kontrollen och 
sedan bedömdes fallen där de dokumenterades för positiv eller negativ förekomst av amyloidinlagring. För de fall som blev positiva 
i den mikroskopiska bedömningen gjordes en fördjupning av bakgrundsinformation. Detta genom att fallens akter granskades. Det 
som dokumenterades från dessa var om det framkom att personen hade en klinisk diagnos av demens innan tidpunkten för 
dödsfallet eller intog läkemedel mot depression eller andra psykiska besvär. Man kunde då göra en viss utvärdering av olika 
faktorer och på så sätt möjliggöra en diskussion av studiens syfte och olika teorier som kunde begrundas.  
 
Resultat 
Av de 35 fallen visade sig 12 stycken vara positiva för någon form av amyloidinlagring (se tabell 2). I några sågs dessa endast i 
blodkärl, i några upptäcktes amyloida plack och i några fanns både amyloidinlagringar i blodkärl (se figur 1) och i form av plack (se 

figur 2). Oavsett form eller mängd av inlagring sammanställdes resultaten enbart som 
positiva respektive negativa (se tabell 3). Av de fall där amyloidinlagringar upptäcktes var 8 
stycken kvinnor och 4 stycken män. I gruppen kvinnor över 80 år var 67% positiva, och i     

motsvarande åldersgrupp för män var 50% positiva. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Antal fall   Könsfördelning 

Åldersintervall Man Kvinna
<60 2 2 - 
60-80 20 9 11
>60 13 4 9
Totalt 35 15 20

Negativa Positiva 
    23 12 

 Totalt 35 

Tabell 2. Antal fall med 
amyloidinlagringar. 

Figur1. Till vänster ses 
hjärnvävnad med blodkärl 
positiva för amyloid (rött), i 
vanligt ljusmikroskop. Till höger 
ses samma blodkärl fast i 
polariserat ljus.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid fördjupning av de positiva fallen uppmärksammades vissa faktorer. De faktorer som bedömdes var, förutom tidigare känd 
demens, om någon form av depression (nedstämdhet) var känd, vidare undersöktes om personen intog läkemedel mot depression, 
oro eller sömnsvårigheter d.v.s. mot psykiska funktionsstörningar. Dessutom noterades om det fanns andra allvarliga sjukdomar hos 
personen (se tabell 4) 
 

Tabell 4. Sammanställning av faktorer som framkom vid en fördjupning av bakgrundsinformationen, vilkas närvaro 
representeras av plustecken i tabellen. 

 
   

Kön     Man         Kvinna       
Ålder 75 76 84 94 77 78 81 81 84 89 89 90 

Känd demens  +                       
Uttalad livsleda  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Diagnosticerad depression          +  +    +        + 
Alkoholmissbruk              +           
Andra kända sjukdomar  +  +                +     
Läkemedel                         
Antidepressiva          +  +  +  +        + 
Smärtstillande          +    +      +     
Sömnmedel          +  +  +      +  +   
Lugnande, orostillande      +        +      +    + 

 
 
Med uttalad livsleda menas att personen av andra, bl.a. anhöriga, betraktades ha livsleda genom att de saknade livsgnista eller direkt 
uttalat att de inte ville leva längre, vilket alla på ett eller annat sätt gjort. Endast 1 person av de 12 positiva hade innan dödsfallet 
diagnosticerats med demens (känd demens). En person som hade diagnosticerad depression hade även försökt ta sitt liv 2 gånger 
tidigare inom loppet av 5 år. Vid vissa fall där en förgiftning var orsaken till dödsfallet hade det läkemedel som används för att 
behandla depressionen använts för intoxikation. Huruvida självmorden var planerade eller var hastiga handlingar kunde inte 
fastställas, dock fanns där avskedsbrev från några av personerna.  
 

Åldersintervall Positiva
<60 (n=2) 0%
60-80 (n=20) 20%
>80 (n=13) 61%

Totalt (n=35) 34%

Figur 2. Till vänster ses ett �senilt plack� (pil) i hjärnvävnad i något polariserat ljus. Till höger ses samma plack 
(pil) i förstoring och mer polariserat ljus.

Tabell 3. Procentuell fördelning inom 
åldersgrupperna av de positiva fallen. 



Diskussion 
Vårt arbete stödjer sig på hypotesen att en deposition av β-amyloid i hjärnan, �amyloida plack�, är en faktor som orsaker de 
degenerativa förändringar i hjärnan som leder till demens [8].  

I resultaten kan man se att det kan finnas en antydan om att en depression kan finnas innan det är möjligt att en klinisk 
demensdiagnos kan ställas, alltså en �preklinisk demens�. Detta beroende på att 1/3 av fallen blev positiva, d.v.s. depression kan 
vara ett symptom på demens som uppträder innan försämrade kognitiva funktioner kan påvisas eller märkas, och att 
självmordsrisken för personer som befinner sig i denna fas är högre än för andra. Detta gäller även i förhållandet till de personer 
som befinner sig i senare (svårare) stadier av demens [9]. En kraftig kognitiv störning har också föreslagits kunna �skydda� 
personen från att begå självmord, då personen inte skulle vara kapabel att finna en sådan �utväg� [10]. Man har i tidigare studier 
funnit patologiska förändringar associerat med AD i hjärnan hos personer som före sin död genomgick tester som visade att de inte 
led av någon försämring av de kognitiva funktionerna [11]. Andra studier antyder även de att depressioner kan föregå en klinisk 
verifierad demens, d.v.s. en märkbar kognitiv försämring [4,5,12]. Dock har vissa försämringar av de kognitiva funktionerna setts 
parallellt med depressiva symptom eller en självmordsbenägenhet [13], men som inte är tillräckliga för en diagnos [14].  

En fråga som också blir relevant är hur sjukvården skall ställa sig om teorierna visas stämma. Bör denna �riskgrupp� tas mer 
på allvar? Bör rutinen av hälsokontroller av äldre ändras så att en eventuell självmordsrisk kan elimineras, genom att kanske ge en 
mer allvarlig syn på äldres depressioner? Det borde vara av samhällsekonomiskt intresse att en sådan undersökning kan göras så 
kostnadseffektivt som möjligt. 
 
Detta arbete kom bara att handla om positiva eller negativa fall, alltså inga kontrollfall användes. Därför bör det tilläggas att ingen 
statistisk analys kan utföras för att utvärdera resultatens signifikans. Och därför kan inte teorin om att patologiska förändringar som 
förknippas med demens har ett samband med suicid hos äldre styrkas.   

Val av fall berodde helt på om material fanns tillgängligt eller ej, vilket innebär att fallen inte kan jämföras på samma sätt som 
om man exempelvis vetat vilken del av hjärnan preparatet kom från. Nu kan man inte säga om just de snitt som användes var 
representativa för hela hjärnan eller inte, för en del av de negativa fallen skulle kanske ha blivit positiva om en annan del av hjärnan 
undersökts. Vid eventuella vidare studier behövs alltså ett mer tillförlitligt material, både kvantitativt och kvalitativt. Vid val av 
dödsorsaker, d.v.s. tillvägagångssättet för självmordet, gjordes inga betänkanden huruvida de skulle kunna påverka resultatet. 

Resultaten av denna retrospektiva studie kan endast användas som en vägledning för hur fler och större studier om ämnet 
skulle kunna göras. För att vidare få bevis för teorin om sambandet mellan demens och självmord bör en prospektiv studie göras, 
d.v.s. fall studeras redan innan en sjukdomsprocess börjar. Med det kan både händelseförloppet studeras noggrannare liksom den 
patologiska undersökningen efter en obduktion.  
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