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Leder

Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler faktorer som kan ha betydning for etiologien 
eller patogenesen ved Parkinsons sykdom. Dessuten diskuteres viktige symptomer som tap av 
luktesans, depresjon og MCI og demens hos pasientene.

Lasse Pihlstrøm fra gruppen for Parkinson-genetikk ved Oslo universitetssykehus beskriver i sitt 
innlegg status for kunnskapen om genetiske risikofaktorer ved Parkinsons sykdom og omtaler 
spesielt studiet av genetiske risikovarianter som man tror i samspill med hverandre og med evt. 
andre ytre faktorer sammen kan forårsake at sykdommen oppstår. De beskriver også funnene fra 
en stor skandinavisk helgenoms-assosiasjonsstudie. 

En annen mulig mekanisme i patogenesen er et samspill mellom amyloid og synuclein i 
dannelsen av Lewy legemer, slik at individer som har en patologisk prosessering av amyloid får 
en mer alvorlig variant av Parkinsons sykdom. Dette omtales av Guido Alves ved NKB.

Bjørg Johanne Warø og Krisztina Kunszt Johansen fra Trondheimsgruppen diskuterer funn 
relatert til tap av luktesansen ved Parkinsons sykdom og omtaler en egen studie om den mulige 
betydning dette kan ha for tidlig diagnostikk av sykdommen. Dessverre synes det som om test av 
luktesans er en dårlig biomarkør på sykdommen og derfor neppe er egnet til bruk i longitudinelle 
studier.

Depresjon er kanskje det hyppigste og viktigste ikke-motoriske symptom ved Parkinsons 
sykdom. Antonie Beiske gir en oversikt over epidemiologi og mulige årsaksmekanismer til 
depresjon hos pasientene. Dessuten omtaler hun en ny studie som for første gang viser at 
medikamenter har effekt i behandlingen.

Ole-Bjørn Tysnes beskriver MCI generelt og hvordan begrepet skal forstås ved Parkinsons 
sykdom. De omtaler også funn fra ParkVest studien som viser at pasienter med MCI ved 
diagnosetidspunktet har en betydelig økt risiko for å utvikle demens 3 år senere i forhold til de 
uten MCI. Svein Ivar Bekkelund følger opp dette med en beskrivelse av demens ved Parkinsons 
sykdom. Det er viktig å vurdere oppstart av medikamentell behandling av pasientene som 
utvikler dette.

Jan Petter Larsen
Professor/Forskningssjef NKB

Stavanger Universitetssykehus
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Genetiske studier har de siste par tiår bidratt 
betydelig til større innsikt om årsakene til Parkinsons 
sykdom (PS). De fleste tilfeller av PS opptrer 
sporadisk og skyldes sannsynligvis et komplekst 
samspill mellom ulike miljøfaktorer og genetiske 
risiko varianter. Hos en mindre andel pasienter kan 
imidlertid tilstanden forekomme i familier og følge 
mønstrene for mendelsk arvegang. 

Det første Parkinson-genet ble identifisert ved hjelp 
av koblingsanalyse i 1997 [1]. I en stor familie med 
dominant parkinsonisme fant man at sykdommen 
var knyttet til en mutasjon i genet SNCA, som 
koder forα-synuclein. Dermed ble søkelyset satt på 
-synucleins rolle i sykdomsprosessen ved PS. Det 
ble snart klart at dette proteinet utgjør hovedbe-
standdelen i Lewy-legemer, et dominerende funn i 
hjernevev ved mikroskopisk undersøkelse av snitt fra 
pasienter med PS.

Senere har flere andre former for arvelig PS blitt 
kartlagt. Litt avhengig av hva som bør regnes med, 
teller listen nå tre dominante og fire recessive gener. 
Selv om sykdomsfremkallende mutasjoner i disse 
genene som en hovedregel bidrar lite til den totale 
forekomsten av PS i de fleste populasjoner, har 
kunnskapen vært viktig for å identifisere proteiner og 
signalveier som kan være sentrale i sykdomsutvik-
lingen. Dette har blant annet ført til en økt oppmerk-
somhet omkring mitokondrienes rolle ved PS.

Majoriteten av pasienter med PS har ikke én genetisk 
årsak. Derimot kan genetisk variasjon i en rekke 
risikoområder samlet gjøre den enkelte mer eller 
mindre disponert for sykdom. Slike risikomodu-
lerende gener kartlegges gjennom assosiasjons-
studier, som sammenligner forekomsten av varianter 
hos pasienter og friske kontrollpersoner. Fra omlag 

2005 har særlig såkalte helgenoms-assosiasjonsstudier 
vært dominerende innen forskning på komplekse 
sykdommers genetikk. Her undersøkes opptil flere 
millioner markører spredt utover hele genomet 
i tusenvis av prøver, noe som krever moderne 
laboratorieteknologi og utstrakt internasjonalt 
samarbeid i store konsortier.

En rekke helgenoms-assosiasjonsstudier og 
metaanalyser har nå samlet sett knyttet omlag 20 
genområder til risiko for PS [2]. Her dreier det seg 
om en svært liten effekt fra hver variant. Likevel 
kan funnene danne grunnlag for nye hypoteser og 
stimulere videre forskning. For eksempel har det vist 
seg at variasjon i HLA-regionen påvirker PS-risiko. 
Dette tyder på at immunsystemet kan ha en viktigere 
rolle i sykdommen enn tidligere antatt.

Ved genetiske assosiasjonsstudier finnes det mange 
mulige kilder til skjevheter i resultatene og falskt 
positive funn. Dette gjaldt særlig tidlige studier 
med få deltakere, men fortsatt er det en god regel 
at assosiasjonsfunn bør reproduseres i uavhengige 
studier før de regnes som pålitelige. Samtidig er 
det slik at genetiske varianter kan ha ulik forekomst 
i forskjellige befolkningsgrupper. Studier fra en 
homogen populasjon i et begrenset geografisk 
område kan belyse denne variasjonen i genetisk 
arkitektur.

Vi har nylig gjennomført en studie der vi følger opp 
funn fra helgenoms-assosiasjonsstudier ved PS i et 
større skandinavisk materiale [3]. Forskningsgrupper 
fra Oslo, ParkVest, Gøteborg, Linköping og Umeå 
bidro med prøver, som samlet utgjorde 1345 
pasienter og 1225 kontrollpersoner. Vi undersøkte 
varianter i 22 genområder og fant støtte for en 
assosiasjon med PS i 11 av disse.

Økende kunnskap om genetiske  
risikofaktorer ved Parkinsons sykdom
Lasse Pihlstrøm, Mathias Toft og professor Espen Dietrichs
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus
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Genetiske assosiasjonsstudier påviser bare 
samvariasjon mellom sykdom og en genetisk markør. 
Oftest vil ikke denne ha noen effekt i seg selv, men 
forekomme sammen med en ukjent, kausal variant 
i samme område. En viktig og vanskelig utfordring i 
etterkant av helgenoms-assosiasjonsstudier er derfor 
å kartlegge hvilke varianter som faktisk betyr noe for 
sykdom og hvilke mekanismer som formidler den 
økte risikoen. Dette vil oftest dreie seg om variasjon 
i ikke-kodende DNA, som ikke endrer aminosyrese-
kvensen i proteinet, men påvirker geners funksjon på 
andre måter.

I gruppen for Parkinson-genetikk ved Oslo universi-
tetssykehus interesserer vi oss spesielt for SNCA. 
Robuste funn fra tallrike studier har vist at dette genet 
ikke bare kan forårsake sjeldne arvelige former for PS 
som diskutert ovenfor, men også er med å modulere 
risiko for sporadisk sykdom. Mekanismene her vet 
man foreløpig lite om, selv om flere tidligere studier 
har lansert aktuelle hypoteser [4]. Vi arbeider for tiden 
med et prosjekt der vi blant annet benytter moderne 
gensekvensering og studerer genuttrykket gjennom 
ekspresjonsanalyser. Håpet er å kunne løse noen 
gåter knyttet til dette viktige genet ved å kombinere 
mange ulike datakilder i det samme materialet.

Mange utfordringer må overvinnes før vi har en 
utfyllende forståelse av den genetiske arkitekturen 
ved PS. Vi tror likevel vi vil se mange interessante 
og viktige, nye resultater innen dette feltet i årene 
som kommer. På lengre sikt er det også et håp at 
kunnskap basert på genetisk forskning kan bidra til 
utvikling av ny terapi og komme pasienter til gode.
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Parkinsons sykdom (PS) kjennetegnes av et motorisk 
syndrom, men man har i lengre tid vært kjent med 
at sykdommen kan føre til en rekke ikke-motoriske 
symptomer. Mange pasienter vil gjennom sykdoms-
forløpet bli kognitivt svekket. Prevalensen av 
demens ved PS anslås til 30 %.[1] Langtidsstudier 
indikerer at 75–80 % av pasientene vil kunne utvikle 
demens, noen av disse relativt tidlig etter motorisk 
debut, andre etter mange års sykdom.[1] Kjente 
risikofaktorer for utvikling av demens ved PS er høy 
alder, mild kognitiv svekkelse (MCI), og en motorisk 
profil som kjennetegnes av dominerende rigiditet, 
akinesi, og gang- og balanseproblemer («PIGD: 
postural instability and gait difficulties»).[1] Det er 
tidsmessig nær relasjon mellom utvikling av PIGD 
symptomer og demens ved PS, som kan indikere 
felles underliggende patologiske mekanismer.[2,3] 

Demens ved PS innebærer en betydelig belastning 
for pasienter og deres pårørende, samt helseøko-
nomisk.[1] Det har derfor vært stor interesse i å 
forstå underliggende patologiske mekanismer, og å 
identifisere biologiske markører for tidlig prediksjon 
av demens ved PS. En rekke patologiske studier 
har vært utført ved PS. Mange av disse finner at 
beta-amyloid avleiringer og tau patologi, altså 
hjerneforandringer som kjennetegner Alzheimers 
sykdom (AS), i tillegg til Lewy legemer i limbiske 
stukturer og hjernebarken, er viktige årsaker til 
demens ved PS.[4–7] Flere klinisk-patologiske studier 
viser for øvrig at graden og omfanget av beta-amyloid 
avleiringer i hjernen korrelerer med tiden til demens 
inntreffer ved PS.[4–6] 

På bakgrunn av dette har det de senere årene vært 
økt interesse i å studere betydningen av beta-amyloid 
(Aβ) ved PS in vivo, altså hos levende mennesker. 
Studiene ved PS har vært begunstiget av tilgang 

til surrogatmarkører for Aβ som har vært utviklet 
og omfattende validert av Alzheimers forskere på 
1990- og 2000-tallet, spesielt spinalvæskemarkøren 
Aβ42 og PET-markøren «Pittsburgh Compound B» 
(PiB). Endringene i disse markørene korrelerer godt 
med hverandre og med graden av Aβ patologi ved 
autopsi, og kan påvises lenge – muligens mer enn 20 
år – før kliniske symptomer på demens utvikles.[8] 
Dette gjør at disse markørene også er interessante 
som prognostiske markører ved PS.

Initiale studier av disse markørene viste 
inkonsistente funn ved sammenligning av 
PS-pasienter og kontrollpersoner, men mange 
av disse studiene manglet tilstrekkelig statistisk 
styrke og hadde andre metodologiske svakheter. 
I 2006 rapporterte Mollenhauer og medarbeidere 
om signifikant lavere Aβ42 konsentrasjoner i 
spinalvæsken hos pasienter med PS demens enn 
kontrollpersoner.[9] Lignende funn ble senere gjort 
av andre grupper, som i tillegg viste en moderat 
reduksjon av Aβ42 konsentrasjoner i spinalvæsken 
hos PS-pasienter med MCI.[10, 11] I den første 
longitudinelle studien fulgte Siderowf og kolleger 45 
PS-pasienter over 1–3 år og fant at lave Aβ42 verdier 
i spinalvæsken ved studiestart predikerte raskere fall 
i kognitiv funksjon, bedømt ved Mattis Dementia 
Rating Scale.[12] I 2009 viste målinger i ParkVest-
materialet lavere konsentrasjoner av Aβ42 og andre 
Aβ fragmenter (Aβ40 og Aβ38) i spinalvæsken 
hos mer enn 100 nydiagnostiserte PS-pasienter 
sammenlignet med kontrollpersoner av samme alder 
og kjønn. Videre viste studien at konsentrasjonen av 
alle 3 Aβ markørene i spinalvæsken korrelerte med 
graden av hukommelsessvikt i pasientgruppen.[13] 
Samlet sett indikerer disse studiene, i tråd med 
patologiske studier, økt hyppighet av Aβ patologi 
hos PS-pasienter med demens, samtidig som det 

Beta-amyloid ved Parkinsons sykdom
Guido Alves
Overlege, PhD
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser og nevrologisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus
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også påvises Aβ avvik hos ikke-demente og til og 
med helt nydiagnostiserte pasienter. Dette har ført 
til flere studier som har undersøkt sammenhengen 
mellom Aβ markører og motorisk funksjon ved PS. 
I ParkVest-materialet har man nylig kunnet vise en 
assosiasjon mellom abnormale Aβ konsentrasjoner 
og PIGD symptomer hos nydiagnostiserte pasienter 
med PS.[14] Lignende funn har blitt gjort av Müller 
og medarbeidere ved bruk av PiB-PET.[15] Disse 
studiene tilsier at Aβ patologi har betydning for PS 
ikke kun i forhold til kognitive men også motoriske 
symptomer, og dermed tidligere i sykdomsforløpet 
enn antatt før. Dette støttes videre av arbeidet til 
Aasly og medarbeidere som nylig har kunnet påvise 
en sammenheng mellom Aβ42 konsentrasjoner i 
spinalvæsken og graden av dopaminerg dysfunksjon, 
målt ved PET, i striatum hos LRRK 2-bærere, hvorav 
de fleste enda ikke hadde utviklet PS.[16]

Det kan konkluderes med at in vivo studier har økt 
vår kunnskap om og endret vårt syn på Aβs betydning 
ved PS. Av spesiell interesse er funn som tilsier at 
endringer i Aβ kan påvises veldig tidlig i sykdoms-
forløpet og synes å påvirke det motoriske system ved 
PS. Det er videre bemerkelsesverdig at flere studier 
finner en sammenheng mellom Aβ og en motorisk 
profil som er forbundet med økt demensrisiko ved 
PS. De fleste in vivo studiene har imidlertid vært 
tverrsnittstudier. Et viktig spørsmål forblir derfor om 
Aβ markører vil kunne brukes for å predikere demens 
hos pasienter med PS. Longitudinelle studier vil være 
nødvendig for å avklare dette. 
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oppstart av behandlingen, dette går vanligvis over i løpet av de første ukene. Apomorfin er forbundet med søvnighet. Svimmelhet/ørhet er også rapportert. Mindre vanlige: Apomorfin kan indusere dyskinesier under ”on”-perioder, og det kan være alvorlig i noen tilfeller.  Hos noen få pasienter
kan dette medføre seponering av behandlingen. Karsykdommer Mindre vanlige: Postural hypotensjon sees sjelden og er vanligvis forbigående. Respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Vanlige: Gjesping. Mindre vanlige: Pustevansker. Gastrointestinale Vanlige: Kvalme og oppkast, særlig
ved begynnelsen av behandling med apomorfin. Årsaken er vanligvis unnlatelse av behandling med domperidon. Hud- og underhud Mindre vanlige: Lokalt og mer generelt utslett. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært vanlige: Reaksjoner på injeksjonsstedet, særlig
ved kontinuerlig bruk. Disse kan omfatte subkutane noduler, indurasjon, erytem, ømhet og pannikulitt. Forskjellige andre lokale reaksjoner (irritasjon, kløe, blåmerker og smerter) kan også forekomme. Mindre vanlige: Nekrose og ulcerasjoner på injeksjonsstedet. Ikke kjent: Perifert ødem. 
Undersøkelser Mindre vanlige: Positive Coombs prøve.  Advarsler og forsiktighetsregler *: Apomorfin bør gis med forsiktighet til pasienter med renal, pulmonal eller kardiovaskulær sykdom og personer som er plaget av kvalme og oppkast. Det anbefales ekstra varsomhet under igangsetting
av behandling hos eldre og/eller svekkede pasienter. Apomorfin kan gi hypotensjon, og selv når det gis etter forbehandling med domperidon, bør det utvises forsiktighet hos pasienter med eksisterende hjertesykdom eller hos pasienter som tar vasoaktive legemidler (f.eks. antihypertensiva),
særlig hos pasienter med eksisterende postural hypotensjon. Apomorfin er forbundet med lokal subkutan påvirkning. Dette kan enkelte ganger reduseres ved å bytte injeksjonssted eller, dersom tilgjengelig, ved bruk av ultralyd på områder med knuter og indurasjon. Britaject inneholder
natriumbisulfitt som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner og bronkospasme. Det er rapportert tilfeller av anemi og trombocytopeni hos pasienter som behandles med apomorfin. Det bør tas regelmessige hematologiske prøver som med levodopa, når levodopa gis 
samtidig med apomorfin. Det bør utvises forsiktighet når apomorfin kombineres med andre legemidler, særlig legemidler med smal terapeutisk bredde. Nevropsykiatriske problemer finnes hos mange pasienter med Parkinsons sykdom. Det foreligger bevis for at nevropsykiatriske forstyrrelser
kan forverres av apomorfin hos enkelte pasienter. Det skal utvises særlig forsiktighet når apomorfin brukes til disse pasientene. Apomorfin er forbundet med søvnighet, og andre dopaminagonister kan forbindes med episoder av plutselig innsoving, særlig hos pasienter med Parkinsons 
sykdom. Pasienter under behandling med apomorfin skal informeres om dette og oppfordres til å utvise forsiktighet ved bilkjøring eller betjening av maskiner. Pasienter som har opplevd søvnighet skal avstå fra bilkjøring eller betjening av maskiner. Dernest kan en dosereduksjon eller 
avslutning av behandling vurderes. Patologisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet er rapportert hos pasienter som behandles med dopaminagonister for Parkinsons sykdom, inkludert apomorfin. Interaksjoner: Pasienter som utvelges til behandling med apomorfin behandles 
sannsynligvis også med andre legemidler for sin Parkinsons sykdom. I de innledende fasene av behandling med apomorfin bør pasienten overvåkes for uvanlige bivirkninger eller tegn på potensering av effekt. Nevroleptiske legemidler kan ha en antagonistisk effekt hvis de brukes sammen
med apomorfin. Det foreligger også en potensiell interaksjon mellom klozapin og apomorfin, imidlertid kan klozapin også anvendes for å redusere symptomene på nevropsykiatriske komplikasjoner. Mulige effekter av apomorfin på plasmakonsentrasjoner av andre legemidler er ikke studert.
Derfor bør det utvises forsiktighet når apomorfin kombineres med andre legemidler, særlig legemidler med smal terapeutisk bredde. Antihypertensive legemidler og legemidler som påvirker hjertet: Selv når det gis sammen med domperidon kan apomorfin potensere den antihypertensive 
effekten av slike legemidler.  Graviditet og amming: Det finnes ingen erfaring med bruk av apomorfin hos gravide kvinner.
Reproduksjonsstudier på dyr indikerer ikke noen teratogene effekter, men toksiske doser gitt til drektige rotter kan føre til respirasjonssvikt hos den nyfødte. Den potensielle risikoen for mennesker er ikke kjent. Britaject skal ikke brukes under graviditet med mindre det er strengt nødvendig.
Det er ukjent om apomorfin blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apomorfin skal avsluttes/avstås fra.  Påvirkning av evnen
til å kjøre bil og bruke maskiner: Apomorfin kan ha en sedativ virkning, og pasienter som påvirkes bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienter som behandles med apomorfin og som opplever søvnighet skal oppfordres til å avstå fra å kjøre bil eller utøve aktiviteter (f.eks. betjene 

maskiner) hvor svekket oppmerksomhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre inntil pasientene har kommet over episodene av søvnighet. Overdosering: Det eksisterer lite klinisk erfaring med overdosering av apomorfin ved
subkutan injeksjon.  Symptomer på overdosering kan behandles empirisk som foreslått nedenfor: Utstrakt oppkast kan behandles med domperidon. Respirasjonsdepresjon kan behandles med nalokson. Hypotensjon: Hensiktsmessige tiltak som f.eks. heving av 
fotenden på sengen bør iverksettes. Bradykardi kan behandles med atropin.
Refusjon: ingen refusjon. Pakninger og priser pr. 11.08.2012: INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 10 mg/ml, 5 × 3 ml: 1580,70 (priser finner du på www.felleskatalogen.no)
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Britaject 10 mg/ml, Apomorfinhydroklorid. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. 1 ml inneholder 10mg apomorfinhydroklorid. Indikasjoner: Behandling av invalidiserende motoriske fluktuasjoner (”on-off-fenomen”) hos pasienter med Parkinsons sykdom som vedvarer til tross for
individuelt titrert behandling med levodopa (med en perifer dekarboksylasehemmer) og/eller andre dopaminagonister. Dosering*: Voksne. Utvelgelse av pasienter som er egnet til injeksjoner med Britaject: Pasienter som velges ut til behandling med Britaject skal kunne gjenkjenne hvordan
”off”-symptomene debuterer. Vedkommende må være i stand til å injisere legemidlet selv eller ha tilgang til en ansvarlig omsorgsperson som kan injisere pasienten ved behov. Det er svært viktig at behandling med domperidon er etablert, vanligvis 20mg tre ganger daglig, og at denne 
behandlingen har vart i minst to dager før pasienten starter opp behandling med Britaject. Oppstart av apomorfinbehandling bør foregå i kontrollerte omgivelser i en spesialisert sykehusavdeling. Behandlingen bør overvåkes av en lege som har erfaring med behandling av Parkinsons sykdom
(f.eks. nevrolog). Levodopabehandling av pasienten (med eller uten dopaminagonister) bør være optimalisert før igangsetting av behandling med Britaject. Bestemmelse av terskeldose: Den hensiktsmessige dosen for hver pasient etableres ved trinnvise dosejusteringer.  Følgende skjema 
foreslås: 1 mg apomorfin (0,1 ml) (tilsvarende ca. 15-20 mikrogram/kilo) injiseres subkutant under en hypokinetisk periode eller ”off”-periode. Pasienten observeres deretter i 30 minutter for motorisk respons. Dersom responsen uteblir eller er utilstrekkelig, kan en ytterligere dose på 2 mg
apomorfin (0,2 ml) injiseres subkutant. Pasienten observeres deretter for adekvat respons i ytterlige 30-minutter. Dersom motorisk respons fremdeles uteblir eller er utilstrekkelig kan dosen økes ved trinnvise injeksjoner (som beskrevet over) med minst 40 minutters mellomrom inntil det er
oppnådd tilfredsstillende respons. Etablering av behandling: Når den hensiktsmessige dosen er bestemt, kan det gis en enkelt subkutan injeksjon i nedre del av abdomen eller på utsiden av låret ved de første tegn på en ”off”-episode. Det kan ikke utelukkes at absorpsjonen kan variere med
forskjellige injeksjonssteder på en og samme person. Følgelig bør pasienten observeres i den påfølgende timen etter injeksjon for å vurdere kvaliteten på behandlingsresponsen. Doseforandringer foretas i overensstemmelse med pasientens respons. Den optimale dosen av apomorfin varierer
fra person til person, men når den først er etablert fortsetter den å være relativt konstant for hver enkelt pasient. Forsiktighetsregler ved behandling: Den daglige dosen av Britaject varierer fra person til person, typisk i området mellom 3-30 mg gitt som 1-10 injeksjoner og noen ganger så
mye som 12 adskilte injeksjoner hver dag. Det anbefales at den totale daglige dosen med apomorfin ikke overstiger 100 mg, og at de enkeltvise bolusinjeksjonene ikke overstiger 10 mg. I kliniske studier har det vanligvis vært mulig å foreta dosereduksjon av levodopa. Denne effekten varierer
dog betraktelig mellom ulike pasienter, og en eventuell dosereduksjon skal av den grunn håndteres med stor nøyaktighet av en erfaren lege. Når behandlingen er etablert kan domperidonbehandlingen gradvis reduseres hos noen pasienter, men vellykket eliminasjon med fravær av oppkast
eller hypotensjon sees bare hos noen få pasienter. Nedsatt nyrefunksjon: Et doseskjema som tilsvarer anbefalingene for voksne og eldre kan følges. Kontraindikasjoner: Hos pasienter med respiratorisk depresjon, demens, psykotiske sykdommer eller nedsatt leverfunksjon. Intermittent 
behandling med apomorfin passer ikke for pasienter som har en ”on”-respons på levodopa og som er preget av alvorlig dyskinesi eller dystoni. Overfølsomhet for apomorfin eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene i legemidlet. Britaject er kontraindisert hos barn og unge under 18 år. 
Bivirkninger *: Svært vanlige (≥1/10) Vanlige (≥1/100 til <1/10) Mindre vanlige (≥1/1 000 til <1/100) Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1 000) Svært sjeldne (<1/10 000) Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Blod og lymfatiske organer Mindre vanlige: Anemi og trombocytopeni.
Sjeldne: Eosinofili. Immunsystemet Sjeldne: På grunn av forekomsten av natriumbisufitt kan allergiske reaksjoner (inkludert anafylaksi og bronkospasme) forekomme. Psykiatriske lidelser Vanlige: Nevropsykiatriske forstyrrelser er vanlige hos parkinsonpasienter.  Britaject bør brukes med
særlig forsiktighet hos disse pasientene. Nevropsykiatriske forstyrrelser (inkludert mild forbigående forvirring og visuelle hallusinasjoner) har forekommet under behandling med apomorfin. Ikke kjent: Det er rapportert at pasienter som behandles med dopaminagonister for Parkinsons sykdom,
inkludert apomorfin (særlig i høye doser) har vist tegn på patologisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet som vanligvis er reversibelt ved dosereduksjon eller seponering. Nevrologiske sykdommer Vanlige: Det kan forekomme forbigående sedasjon med hver dose av apomorfin ved
oppstart av behandlingen, dette går vanligvis over i løpet av de første ukene. Apomorfin er forbundet med søvnighet. Svimmelhet/ørhet er også rapportert. Mindre vanlige: Apomorfin kan indusere dyskinesier under ”on”-perioder, og det kan være alvorlig i noen tilfeller.  Hos noen få pasienter
kan dette medføre seponering av behandlingen. Karsykdommer Mindre vanlige: Postural hypotensjon sees sjelden og er vanligvis forbigående. Respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Vanlige: Gjesping. Mindre vanlige: Pustevansker. Gastrointestinale Vanlige: Kvalme og oppkast, særlig
ved begynnelsen av behandling med apomorfin. Årsaken er vanligvis unnlatelse av behandling med domperidon. Hud- og underhud Mindre vanlige: Lokalt og mer generelt utslett. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært vanlige: Reaksjoner på injeksjonsstedet, særlig
ved kontinuerlig bruk. Disse kan omfatte subkutane noduler, indurasjon, erytem, ømhet og pannikulitt. Forskjellige andre lokale reaksjoner (irritasjon, kløe, blåmerker og smerter) kan også forekomme. Mindre vanlige: Nekrose og ulcerasjoner på injeksjonsstedet. Ikke kjent: Perifert ødem. 
Undersøkelser Mindre vanlige: Positive Coombs prøve.  Advarsler og forsiktighetsregler *: Apomorfin bør gis med forsiktighet til pasienter med renal, pulmonal eller kardiovaskulær sykdom og personer som er plaget av kvalme og oppkast. Det anbefales ekstra varsomhet under igangsetting
av behandling hos eldre og/eller svekkede pasienter. Apomorfin kan gi hypotensjon, og selv når det gis etter forbehandling med domperidon, bør det utvises forsiktighet hos pasienter med eksisterende hjertesykdom eller hos pasienter som tar vasoaktive legemidler (f.eks. antihypertensiva),
særlig hos pasienter med eksisterende postural hypotensjon. Apomorfin er forbundet med lokal subkutan påvirkning. Dette kan enkelte ganger reduseres ved å bytte injeksjonssted eller, dersom tilgjengelig, ved bruk av ultralyd på områder med knuter og indurasjon. Britaject inneholder
natriumbisulfitt som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner og bronkospasme. Det er rapportert tilfeller av anemi og trombocytopeni hos pasienter som behandles med apomorfin. Det bør tas regelmessige hematologiske prøver som med levodopa, når levodopa gis 
samtidig med apomorfin. Det bør utvises forsiktighet når apomorfin kombineres med andre legemidler, særlig legemidler med smal terapeutisk bredde. Nevropsykiatriske problemer finnes hos mange pasienter med Parkinsons sykdom. Det foreligger bevis for at nevropsykiatriske forstyrrelser
kan forverres av apomorfin hos enkelte pasienter. Det skal utvises særlig forsiktighet når apomorfin brukes til disse pasientene. Apomorfin er forbundet med søvnighet, og andre dopaminagonister kan forbindes med episoder av plutselig innsoving, særlig hos pasienter med Parkinsons 
sykdom. Pasienter under behandling med apomorfin skal informeres om dette og oppfordres til å utvise forsiktighet ved bilkjøring eller betjening av maskiner. Pasienter som har opplevd søvnighet skal avstå fra bilkjøring eller betjening av maskiner. Dernest kan en dosereduksjon eller 
avslutning av behandling vurderes. Patologisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet er rapportert hos pasienter som behandles med dopaminagonister for Parkinsons sykdom, inkludert apomorfin. Interaksjoner: Pasienter som utvelges til behandling med apomorfin behandles 
sannsynligvis også med andre legemidler for sin Parkinsons sykdom. I de innledende fasene av behandling med apomorfin bør pasienten overvåkes for uvanlige bivirkninger eller tegn på potensering av effekt. Nevroleptiske legemidler kan ha en antagonistisk effekt hvis de brukes sammen
med apomorfin. Det foreligger også en potensiell interaksjon mellom klozapin og apomorfin, imidlertid kan klozapin også anvendes for å redusere symptomene på nevropsykiatriske komplikasjoner. Mulige effekter av apomorfin på plasmakonsentrasjoner av andre legemidler er ikke studert.
Derfor bør det utvises forsiktighet når apomorfin kombineres med andre legemidler, særlig legemidler med smal terapeutisk bredde. Antihypertensive legemidler og legemidler som påvirker hjertet: Selv når det gis sammen med domperidon kan apomorfin potensere den antihypertensive 
effekten av slike legemidler.  Graviditet og amming: Det finnes ingen erfaring med bruk av apomorfin hos gravide kvinner.
Reproduksjonsstudier på dyr indikerer ikke noen teratogene effekter, men toksiske doser gitt til drektige rotter kan føre til respirasjonssvikt hos den nyfødte. Den potensielle risikoen for mennesker er ikke kjent. Britaject skal ikke brukes under graviditet med mindre det er strengt nødvendig.
Det er ukjent om apomorfin blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apomorfin skal avsluttes/avstås fra.  Påvirkning av evnen
til å kjøre bil og bruke maskiner: Apomorfin kan ha en sedativ virkning, og pasienter som påvirkes bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienter som behandles med apomorfin og som opplever søvnighet skal oppfordres til å avstå fra å kjøre bil eller utøve aktiviteter (f.eks. betjene 

maskiner) hvor svekket oppmerksomhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre inntil pasientene har kommet over episodene av søvnighet. Overdosering: Det eksisterer lite klinisk erfaring med overdosering av apomorfin ved
subkutan injeksjon.  Symptomer på overdosering kan behandles empirisk som foreslått nedenfor: Utstrakt oppkast kan behandles med domperidon. Respirasjonsdepresjon kan behandles med nalokson. Hypotensjon: Hensiktsmessige tiltak som f.eks. heving av 
fotenden på sengen bør iverksettes. Bradykardi kan behandles med atropin.
Refusjon: ingen refusjon. Pakninger og priser pr. 11.08.2012: INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 10 mg/ml, 5 × 3 ml: 1580,70 (priser finner du på www.felleskatalogen.no)
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Bør ikke dopaminerg kontroll være kontinuerlig?

Kontinuerlig dopaminerg terapi.1 Effektiv symptomkontroll.2

Requip Depot «GlaxoSmithKline»
Antiparkinsonmiddel.             ATC-nr.: N04B C04
DEPOTTABLETTER 2 mg, 4 mg og 8 mg: Hver de-
pottablett inneh.: Ropinirolhydroklorid tilsv. ropinirol 
2 mg, resp. 4 mg og 8 mg, laktosemonohydrat, hjel-
pestoffer. Fargestoff: 2 mg: Gult og rødt jernoksid (E 
172), titandioksid (E 171). 4 mg: Indigotin (E 132), 
paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). 8 mg: Gult, 
rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Filmdrasjert. Indikasjoner: Behandling av Parkinsons 
sykdom enten alene eller i kombinasjon med levodopa 
og dekarboksylasehemmer hos pasienter som ikke 
kan stabiliseres med levodopa og dekarboksylase-
hemmer, spesielt pasienter med «on-off»-fluktua-
sjoner. Dosering: Individuell dosetitrering iht. effekt 
og toleranse. Ved ubehagelig søvnighet skal dosen 
titreres ned, uansett dosenivå. Ved andre bivirkninger 
er det vist at en nedtitrering av dosen etterfulgt av 
en gradvis opptitrering er gunstig. Skal tas 1 gang 
daglig, og på samme tidspunkt hver dag. Startdose 
er 2 mg 1 gang daglig den 1. uken. Dosen økes der-
etter til 4 mg 1 gang daglig fra 2. uke av behand-
lingen. Terapeutisk respons kan oppnås med 4 mg 
1 gang daglig. Pasientene bør behandles med lavest 
mulig dose som gir symptomatisk kontroll. Dersom 
ikke fullgod symptomatisk kontroll oppnås eller ikke 
kan opprettholdes med 4 mg 1 gang daglig, kan den 
daglige dosen økes med 2 mg pr. uke eller med len-
gre intervaller til opptil 8 mg 1 gang daglig. Dersom 
ikke fullgod symptomatisk kontroll oppnås eller ikke 
kan opprettholdes med 8 mg 1 gang daglig, kan den 
daglige dosen økes med 2 mg med 2 ukentlige eller 
lengre intervaller. Maks. daglige ropiniroldose er 24 
mg. Dersom behandlingen blir avbrutt i mer enn noen 
få dager, bør den gjenopptas med dosetitreringen 
beskrevet ovenfor. Ved bruk av depottabletter som 
tilleggsbehandling til levodopa, kan dosen levodopa 
reduseres gradvis iht. klinisk respons. I kliniske 
studier er levodopadosen redusert med 30%. Sepo-
nering av ropinirol skal skje gradvis ved å redusere 
antall doser pr. dag over 1 ukes tid. Nedsatt nyre-
funksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved mild 
til moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 
30-50 ml/minutt). Til pasienter i hemodialyse anbefa-
les initielt 2 mg/dag, og doseøkning opp til maks 18 

mg/dag. Barn <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende 
data vedrørende sikkerhet og effekt. Eldre: Ropinirol-
clearance avtar hos pasienter ≥65 år, men krever ikke 
dosejustering. Doseøkningen bør være gradvis og iht. 
symptomatisk respons. Administrering: Kan tas med 
eller uten mat. Skal svelges hele, og må ikke tygges, 
knuses eller deles. Kontraindikasjoner: Overfølsom-
het for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) uten jevnlig 
hemodialyse eller nedsatt leverfunksjon. Graviditet 
og amming. Forsiktighetsregler: Pasienter med psy-
kiske eller psykotiske sykdommer bør bare behandles 
med dopaminagonister hvis de potensielle fordelene 
er større enn risikoen. Forsiktighet ved behandling 
av pasienter med alvorlige kardiovaskulære syk-
dommer, spesielt koronarinsuffisiens. Blodtrykkso-
vervåkning anbefales, spesielt ved behandlingsstart, 
pga. risikoen for postural hypotensjon. Symptomer 
på redusert impulskontroll, inkl. tvangshandlinger 
som spillegalskap og unormal høy seksualdrift er 
rapportert, fortrinnsvis hos pasienter med Parkinsons 
sykdom, dosert med høye doser. I noen tilfeller med 
faktorer som tidligere problemer med tvangshand-
linger eller samtidig behandling med andre dopami-
nerge midler. Reaksjonene er fortrinnsvis reversible 
ved dosereduksjon eller seponering. Preparatet er as-
sosiert med søvnighet og tilfeller av plutselig søvnan-
fall, spesielt hos pasienter med Parkinsons sykdom. 
Pasienten må informeres om dette, og anbefales å 
vise forsiktighet ved bilkjøring og betjening av mas-
kiner. Pasienter som er blitt søvnige og/eller har hatt 
tilfeller av plutselig søvnanfall må unngå bilkjøring og 
betjening av maskiner. Dosereduksjon eller avslut-
ting av behandlingen kan vurderes. Pasienter med 
en sjelden arvelig galaktoseintoleranse (lapp-lakta-
semangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør 
ikke behandles med ropinirol. 4 mg depottabletter 
inneholder paraoransje som kan gi allergiske reaksjo-
ner. Interaksjoner: Forhøyet plasmakonsentrasjon av 
ropinirol har vært observert ved samtidig behandling 
med høye østrogendoser. Pasienter som allerede 
er under hormonbehandling, kan starte behandling 
med ropinirol på vanlig måte. Det kan imidlertid bli 
nødvendig å justere ropiniroldosen i samsvar med 
den kliniske responsen dersom hormonbehandlingen 

stanses eller introduseres under behandling med 
ropinirol. Det er mulighet for interaksjon mellom 
ropinirol og inhibitorer av cytokrom P-450 CYP 1A2 
(ciprofloksacin, fluvoksamin, enoksacin og cimeti-
din). For pasienter som allerede får ropinirol kan do-
sejustering være nødvendig når disse medikamentene 
introduseres eller seponeres. Graviditet/Amming: Se 
Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Sikkerheten 
ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring 
fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier viser re-
produksjonstoksiske effekter. Overgang i morsmelk: 
Ropinirol kan hemme laktasjon. Ropinirol går over i 
morsmelk hos rotter og det er derfor sannsynlig at 
det også går over i morsmelk hos menneske. Bi-
virkninger: Ved monoterapi: Svært vanlige (≥1/10): 
Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Somnolens, 
synkope. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointesti-
nale: Dyspepsi, forstoppelse, magesmerte, oppkast. 
Nevrologiske: Svimmelhet (inkl. vertigo). Psykiske: 
Hallusinasjoner. Øvrige: Perifere ødem (inkl. anke-
lødem). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/
kar: Hypotensjon, postural hypotensjon. Psykiske: 
Impulskontrollforstyrrelser, psykotiske reaksjoner 
(forskjellig fra hallusinasjoner) inkl. vrangforestil-
ling, paranoia og delirium, spillegalskap, økt libido 
inkl. unormal høy seksualdrift. Svært sjeldne (<1/10 
000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner 
(inkl. urticaria, angioødem, hudutslett og pruritus). 
Nevrologiske: Plutselige søvnanfall, uttalt søvnighet. 
Ved kombinasjonsbehandling med levodopa: Svært 
vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Dyskinesi1. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, for-
stoppelse. Hjerte/kar: Hypotensjon, postural hypo-
tensjon. Nevrologiske: Somnolens, svimmelhet (inkl. 
vertigo). Psykiske: Forvirring, hallusinasjoner. Øvrige: 
Perifere ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Psykiske: Økt libido. 1Ved innledende dosetitrering 
av ropinirol hos pasienter med langtkommet Par-
kinsons sykdom. Kan forbedres ved dosereduksjon 
av levodopa.Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Generelt relatert til den dopaminerge aktiviteten. 
Behandling: Symptomene kan lindres ved adekvat 
behandling med dopaminantagonister som nevro-
leptika eller metoklopramid. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger N04B C04. Egenskaper: Klassifisering: 

Ikke-ergolin D2/D3-dopaminagonist. Virkningsmeka-
nisme: Ropinirol stimulerer dopaminreseptorene i 
striatum og hemmer utskillelsen av prolaktin gjennom 
sin effekt på hypothalamus og hypofysen. Absorp-
sjon: Biotilgjengelighet ca. 50%. Mediantid til maks. 
plasmakonsentrasjon er ca. 6 timer. Proteinbinding: 
10-40%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 6,7 liter/
kg. Halveringstid: Ca. 6 timer. Metabolisme: Hovedsa-
kelig oksidativ metabolisme via cytokrom P-450 CYP 
1A2. Hovedmetabolitten er minst 100 ganger mindre 
potent enn ropinirol. Utskillelse: Hovedsakelig i urin 
som metabolitter. Clearance ca. 58,7 liter/time.
 
Ved uønskede medisinske hendelser kontakt  
GlaxoSmithKline på telefon: 2270 20 00.

Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares i originalpakningen.

Sist endret: 27.06.2011

Requip Depot, DEPOTTABLETTER:

Referanser:
1. Tompson D et al. Clin Pharmacokinetics 2007; 29
   (12) : 2654 – 2666
2. Pahwa R et al. Neurology 2007:68:1108-1115
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Tap av luktesansen ved Parkinsons sykdom
Bjørg Johanne Warø, Lege, stipendiat, og Krisztina Kunszt Johansen, PhD, postdoc
Nevrologisk avdeling
St Olavs hospital og Institutt for Nevromedisin, NTNU, Trondheim

På attenhundretallet anførte James Parkinson i sitt 
essay om The Shaking Palsy at sansene ikke var 
påvirket, men i løpet av de siste knapt førti år har det 
blitt publisert en rekke studier som beskriver redusert 
luktesans, hyposmi, hos pasienter med Parkinson 
sykdom (PD) sammenliknet med friske kontroller. 
Prevalensen er opptil 90 % (1). Luktesansen er 
påvirket av alder og kjønn; yngre har bedre luktesans 
enn eldre og kvinner bedre enn menn; dette finner 
man også i normalbefolkningen. Redusert luktesans 
er imidlertid ikke spesifikt for PD. Tilsvarende sees 
ved Alzheimers sykdom, Downs syndrom, mental 
retardasjon og myasthenia gravis. Andre former for 
parkinsonisme som MSA, PSP, CBD har ikke like 
markant reduksjon av luktesansen som ved PD. 
Hyposmi hos PD pasienter synes ikke å være relatert 
til spesifikke lukter (2). Antiparkinsonmedikasjon 
har ingen innflytelse på hyposmien, og det er 
ingen klar sammenheng mellom sykdomsstadium 
eller sykdomslengde. Imidlertid vet vi lite om når 
luktesansen begynner å tape seg og hvordan dette 
utvikler seg med tiden.

De såkalte ikke-motoriske symptomer ved PD har 
fått økende fokus. Symptomer som angst, depresjon, 
fatigue, obstipasjon, smerter, søvnproblemer og 
redusert luktesans, fører til betydelig reduksjon av 
livskvalitet. I følge Braaks teori følger sykdomsutvik-
lingen ved PD et caudo-cranial ascenderende mønster 
basert på alpha-synucleinpatologi. Medulla oblongata 
affiseres i første stadium med forandringer i fremre 
nucleus olfactorius, bakre motoriske kjerne av n. 
glossopharyngeus og vagus samt zona reticulata. 
Senere, i andre stadium, affiseres raphe nuclei og 
coeruleus-subcoeruleus complekset. I tredje stadium 
ser man lesjoner i mesencephalon, substantia nigra, 
pars compacta. Man antar det er i dette stadiet 
pasientene utvikler sine motoriske symptomer, som 

fører dem til lege. På diagnosetidspunktet rapporterer 
mange, på direkte spørsmål, at de har hatt redusert 
luktesans i flere år. 

Undersøkelser av førstegrads slektninger av 
Parkinson pasienter avdekket redusert luktesans 
blant de som senere utviklet sykdommen. Det er 
antatt at hyposmi utvikler seg lenge før de motoriske 
symptomer debuterer og kan predikere fremtidig 
PD (3,4). Bildediagnostiske undersøkelser med 
DATscan har vist korrelasjon mellom hyposmi og 
isotopopptak i striatum hos pasienter i tidlig stadium 
av sykdommen5. Kombinasjon av lukttesting og 
dopamintransporterisotopundersøkelse ble foreslått 
å bruke i tidlig diagnostikk for å identifisere personer 
i tidligst mulig sykdomsfase med tanke på fremtidig 
nevroprotektiv behandling (6). 

De fleste tilfeller av PD er sporadiske, men monogene 
former av sykdommen er identifisert (7,8). Den 
vanligste av disse er forårsaket av mutasjoner i LRRK2 
genet. Pasienter med LRRK2 PD skiller seg klinisk 
ikke fra sporadisk PD, (sPD). Studier av friske bærere 
av patogene LRRK2-mutasjoner har bidratt til å kaste 
lys over de aller tidligste sykdomstegn ved Parkinsons 
sykdom. Friske bærere av LRRK2-mutasjoner kan 
vise betydelig patologi ved PET-scan mange år før de 
første kliniske tegn på sykdom opptrer. I våre studier 
i Trondheim har subkliniske tegn målt med UPDRS 
vist bedre korrelasjon med isotopundersøkelser enn 
testing av luktesansen (9). Hyposmi hos LRRK2-PD 
synes ikke å være så uttalt som det er i sporadisk 
form (10).

Ved nevrologisk avd. St Olavs Hospital har vi 
undersøkt luktesansen hos nærmere 350 individer. 
De aller fleste var pasienter med sPD. De fleste 
hadde hatt sykdommen i mange år, men om lag 
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90 pasienter ble testet ved diagnosetidspunkt. 
Vi har også studert mer enn 50 bærere av 
LRRK2-mutasjoner, hvorav ca. 1/3 hadde utviklet 
sykdom. Vi benyttet en 12-delt test (B-sit) ved 
sporadisk PD, mens alle LRRK2-bærere ble testet 
med tilsvarende test, men utvidet til 40 deler 
(UPSIT). Vi fant at luktesansen var markant redusert 
ved sPD, og utfallet var til stede allerede ved 
diagnosetidspunkt. Hyposmien holder seg også 
relativt stabil over tid. Pasienter med sporadisk 
PD hadde mer uttalt reduksjon av luktesans enn 
LRRK2-PD. Friske LRRK2-bærere hadde lett nedsatt 
luktesans, men skilte seg ikke signifikant fra kontroll-
gruppen av friske individer. 

Konklusjon: Hos pasienter med Parkinsons sykdom 
reduseres luktesansen lenge før diagnosetidspunkt. 
Pasienter med genetisk PD klarer seg jevnt over noe 
bedre. Det er store individuelle variasjoner og test av 
luktesans er en dårlig biomarkør på sykdommen som 
neppe er egnet til bruk ved longitudinelle studier.
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TABLETTER 1 mg: Hver tablett inneh.: Rasagilinmesilat tilsv. rasagilin 1 mg, 
hjelpestoffer. IndIkAsjonER: Behandling av Parkinsons sykdom, som mono-
terapi (uten levodopa) eller som tilleggsbehandling (med levodopa) hos pasi-
enter med doseavhengige fluktuasjoner. dosERIng: 1 mg 1 gang daglig med 
eller uten levodopa. Kan tas med eller uten mat. Eldre: Dosejustering er ikke 
nødvendig. Barn og unge (<18 år): Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt, og 
anbefales derfor ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. 
konTRAIndIkAsjonER: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Sam-
tidig behandling med andre monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere, 
inkl. reseptfrie legemidler og naturmidler, f.eks. johannesurt) eller petidin. Det 
må gå minst 14 dager mellom seponering av rasagilin og til behandling med 
MAO-hemmere eller petidin påbegynnes. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. FoRsIk-
TIghETsREgLER: Samtidig bruk av fluoksetin eller fluvoksamin bør unngås. Det 
bør gå minst 5 uker fra seponering av fluoksetin og til behandling med rasagilin 
påbegynnes. Det bør gå minst 14 dager mellom seponering av rasagilin og til behan-
dling med fluoksetin eller fluvoksamin påbegynnes. Samtidig bruk av dekstrometorfan 
eller sympatomimetika, som finnes i nasale og orale slimhinneavsvellende midler eller 
forkjølelsesmidler som inneholder efedrin eller pseudoefedrin, anbefales ikke. Forsiktig-
het bør utvises når behandling påbegynnes ved lett nedsatt leverfunksjon. Bør unngås ved 
moderat nedsatt leverfunksjon. Hvis pasientens tilstand forverres fra mild til moderat ned-
satt leverfunksjon bør rasagilinbehandling avsluttes. InTERAksjonER: Interaksjon ved sam-
tidig bruk av MAO-hemmere (inkl. reseptfrie legemidler og naturmidler, f.eks. johannesurt) og 
fluoksetin, fluvoksamin, sympatomimetika, dekstrometorfan, SSRI, SNRI, trisykliske og tetra-
sykliske antidepressiver. Fordi rasagilin har MAO-hemmende effekt, bør antidepressiver gis med 
forsiktighet. Samtidig administrering av ciprofloksacin (CYP 1A2-hemmer) øker AUC av rasagilin 
med 83%. Potente CYP 1A2-hemmere kan påvirke plasmanivået av rasagilin og bør administreres 
med forsiktighet. Risiko for at plasmanivået av rasagilin hos røykere kan bli nedsatt, pga. induksjon av 
CYP 1A2. Ved samtidig bruk av entakapon øker clearance for rasagilin med 28%. gRAvIdITET/AmmIng: 
Overgang i placenta: Kliniske data for eksponering under graviditet er ikke tilgjengelig. Forsiktighet anbe-
fales ved bruk til gravide. Overgang i morsmelk: Ukjent. Eksperimentelle data indikerer hemming av prolak-
tinsekresjonen, og melkeproduksjonen kan derfor hemmes. Forsiktighet anbefales når preparatet gis til        
ammende. BIvIRknIngER: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine (monoterapi), dyskinesi (kombina-
sjonsbehandling). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. Gastrointestinale: Flatulens, buksmerter, 
forstoppelse, kvalme, oppkast, munntørrhet. Hjerte/kar: Angina pectoris, ortostatisk hypotensjon. Hud: Dermatitt, 
utslett. Immunsystemet: Allergi. Infeksiøse: Influensa. Luftveier: Rhinitt. Muskelskjelettsystemet: Muskel- og 
skjelettsmerter, nakkesmerter, artritt, artralgi. Nevrologiske: Dystoni, karpaltunnelsyndrom, balanseforstyrrelse. 
Nyre/urinveier: Vannlatingsbesvær. Psykiske: Depresjon, hallusinasjoner, unormale drømmer. Stoffskifte/er-
næring: Redusert appetitt. Svulster/cyster: Hudkreft. Øre: Vertigo. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, ubehag, 
redusert vekt, fall. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hjerteinfarkt. Hud: Vesikulobulløst utslett. 
Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse. Psykiske: Forvirring. Rapportert etter markedsføring: Tilfeller av 
serotoninergt syndrom med agitasjon, forvirring, stivhet, feber og muskeltrekninger hos pasienter samti-
dig behandlet med antidepressiver/SNRI. Tilfeller av økt blodtrykk, inkl. sjeldne tilfeller av hypertensive 
kriser forbundet med inntak av en ukjent mengde tyraminrik mat, og ett tilfelle av økt blodtrykk hos en 
pasient som samtidig brukte karkontraherende øyedråper med tetrahydrozolinhydroklorid. ovER-
dosERIng/FoRgIFTnIng: Symptomer: Symptomer rapportert etter doser fra 3 mg til 100 mg inkl. 
dysfori, hypomani, hypertensive kriser og serotoninergt syndrom. Overdose kan være forbundet 
med signifikant hemming av både MAO-A og MAO-B. I en enkelt-dose-studie fikk friske 20 mg/
dag og i en 10-dagers studie fikk friske 10 mg/dag. Bivirkningene var milde til moderate og ikke 
relatert til rasagilinbehandling. I en dosefinnende studie av pasienter på kronisk levodopabe-
handling som ble behandlet med rasagilin 10 mg/dag, er det rapportert uønskede hjerte-
karreaksjoner (inkl. hypertensjon og postural hypotensjon) som forsvant etter avsluttet 
behandling. Disse symptomene kan ligne de en ser med ikke-selektive MAO-hemmere. 
Intet spesifikt antidot. Behandling: Pasienten overvåkes, og nødvendig symptomatisk og 
støttende behandling gis. Se Giftinformasjonens anbefalinger N04B D02. EgEnskA-
pER: Klassifisering: Selektiv MAO-B-hemmer. Virkningsmekanisme: Potent, irreversibel 
selektiv MAO-B-hemmer som kan gi økt ekstracellulært nivå av dopamin i striatum. 
Det forhøyde dopaminnivået, og derved den økte dopaminerge aktiviteten, er 
sannsynligvis årsaken til effektene på dopaminerg motorisk dysfunksjon. Absorp-
sjon: Raskt. C

max
 etter ca. 0,5 timer. Absolutt biotilgjengelighet   36%. Proteinbind-

ing: Plasmaproteinbinding ca. 60-70%. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjons-
volum 243 liter. Halveringstid: Terminal halveringstid 0,6-2 timer. Metabolisme: 
Nesten fullstendig i leveren via CYP 1A2. Rasagilin metaboliseres ved N-dealky-
lering og/eller hydroksylering til 1-aminoindan, 3-hydroksy-N-propargyl-
1-aminoindan og 3-hydroksy-1-aminoindan. Utskillelse: Primært via urin 
(62,6%), sekundært via feces (21,8%). Total utskillelse (84,4%) etter 38 dager. 
<1% skilles ut uforandret i urin. pAknIngER og  pRIsER: 28 stk. kr 916,80.   
112 stk. kr 3562,60.

T: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av Parkinsons sykdom, som tilleggsbe-
handling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktuasjoner. Refu-
sjonskode: ICPC: N87 Parkinsons sykdom/ICD: G20 Parkinsons sykdom. Vilkår nr 
44: Refusjon gis kun i kombinasjon med levodopa/dekarboksylasehemmer hos 
pasienter med fluktuerende Parkinsons sykdom og motoriske “end-of-dose”-fluktua-
sjoner som ikke kan stabiliseres med levodopa/dekarboksylasehemmer. 
Sist endret: 18.01.2011. Priser sist endret 01.03.2012.

*) Rascol O et al. Lancet 2005;365:947-54
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Depresjon ved Parkinsons sykdom  
– Bedre behandlingsmuligheter?
Antonie Giæver Beiske
daglig leder, nevrolog, PhD
MS-senteret Hakadal

Aarsland og medarbeidere angir i sin oversikts-
artikkel fra 2008 (1) at 10–20 % av pasientene med 
Parkinsons sykdom (PS) har alvorlig og 20–30 % 
mildere depresjon. I møtet med den enkelte pasient 
er naturligvis disse tall uinteressante, men dersom 
man som behandlende nevrolog av denne pasient-
gruppen ikke registrerer depressive symptomer 
hos bortimot halvparten, kan det tyde på en viss 
mistolking eller underdiagnostisering. Kan det tenkes 
at depresjonen oppfattes som apati hvilket ansees 
for å være like hyppig forekommende ved PS som 
depresjon? Og hvordan kan man som behandler 
skille disse tilstander som i tillegg ofte overlapper 
hverandre? Ved depresjon preges tilstanden av 
håpløshet, alt er trist og skyldfølelsen er ofte 
tyngende. Ved apati derimot, er de emosjonelle 
symptomer fraværende. Affektmatthet er derimot 
påfallende. Pasienten har det «ok» i sin passive 
tilværelse uten særlig interesse for om givelsene, 
stemningsleiet er nøytralt og behovet for adspredelse 
og ny-innlæring minimalt.

Selvutfyllingsskjemaer benyttes stadig mer i kliniske 
studier, og kunne sikkert også trekkes mer inn i 
klinisk diagnostikk. I en sammenlignende studie 
(2) av ni forskjellige skjemaer til diagnostisering 
av depresjon ved PS (229 pasienter inkludert, 93 
ble diagnostisert som deprimerte etter DSM-IV-TR 
kriteriene) kunne alle skjemaene anbefales med 
unntak av UPDRS – Depression Scale. Geriatric 
Depression Scale (GDS-30) ble fremhevet som den 
mest effektive fordi den ikke er så omfattende, de 
psykometriske egenskapene er gode og skjemaet er 
uten copyrights. 

Det hersker også uvisshet om hvorvidt depresjon 
ved PS bare er en reaksjon på det å ha fått diagnosen 
eller om depresjon er et selvstendig symptom ved 

PS. For behandleren er det neppe mulig å finne ut 
av det. Reaktivt, eget nevrobiologisk fenomen, eller 
begge deler? I flere retrospektive studier påvises 
depresjon i forkant av PS diagnosen, og depresjon 
øker odds ratio for å utvikle PS. Det må tas til inntekt 
for at depresjon ikke er en reaksjon på PS diagnosen 
i og med at den kom først, men det finns også 
publiserte retrospektive studier hvor dette ikke er 
tilfelle og prospektive studier mangler enn så lenge i 
dette henseende.

Hemmerle og medarbeidere (3) gir i sin oversikt en 
kort innføring i nevrobiologiske aspekter av stress og 
depresjon ved PS. Her påpekes sannsynligheten for 
at depresjon ved PS er forårsaket av en kombinasjon 
av patologi utenfor de nigrostriatale baner eller 
«environmental faktorer» som påvirker nigrostriatal 
patologi. Endret funksjon av noradrenerge og 
serotonerge nevroner ansees også å medvirke til 
depresjon ved PS. Særlig påpekes norepinefrin og 
serotonin som de to hyppigst assosierte nevrotrans-
mittere i utviklingen av depresjon. Artikkelen 
anbefales for den som ikke kjenner til dette feltet og 
som ønsker seg en rask innføring.

Men sannsynligheten for at årsaken til depresjon 
ved PS er multifaktoriell er stor og dermed 
må en forvente en blanding av respondere og 
non-respondere ved de forskjellige terapeutiske tiltak.
I Nyhetsbulletinen 2010 nr. 1, «Behandling 
av depresjon ved PS», påpeker Uwe Ehrt (4) 
også at behandlingsstrategien er kompleks, fra 
psykoterapeutiske metoder alene (ved identifisert 
dysfunksjonelle copingmekanismer), i kombinasjon 
med psykofarmaka eller psykofarmaka alene. Han 
konkluderer med at det vitenskapelige grunnlag 
for etablering av entydige behandlingsstrategier av 
depresjon ved PS er beskjedent. 
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Mye har ikke skjedd på området siden den gang, 
men det er gledelig at Richard og medarbeidere 
(5) har gjennomført en randomisert, dobbelt-
blindet, placebokontrollert sammenlignende 
studie av antidepressiv behandling av PS. Dette 
er en multi senterstudie fra USA og Canada med 
115 inkluderte deprimerte PS-pasienter. De ble 
randomisert til behandling med enten Paroxetin 
(Selektiv Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI), 
Venlafaxine (Serotonin og Norepinefrin Reuptake 
Inhibitor, SNRI) eller placebo i 12 uker. Studien 
konkluderte med at begge medikamentene bedret 
depresjonen signifikant sammenlignet med placebo 
uten å forverre den motoriske funksjon. Også i denne 
studien var det respondere og non-respondere. Den 
generelle helserelaterte livskvalitet bedret seg ikke 
(PDQ-39 og SF-36). Det er kanskje ikke å forvente på 
12 uker? Forbedringer ble for begge medikamenter 
kun påvist i enkelte emosjonelle/mentale subskalaer. 
For detaljer vises det til studien i sin helhet.

Dokumentasjon på at depresjon ved PS forringer 
helserelatert livskvalitet er tidligere entydig påvist i 
flere studier som ikke refereres spesielt her fordi det 
er ikke overraskende. Angsten hos behandleren for 
å forsterke motoriske symptomer ved PS ved å gi 
antidepressiva vil jeg tro er mye av årsaken til at bare 
halvparten av de deprimerte ved PS ble medisinert 
for depresjonen (6). Kanskje kan studien til Richard 
et al (4) oppmuntre til at flere får et tilbud om 
medisinering for sin depresjon og dermed bedret 
livskvalitet på sikt, men også at ytterligere studier 
iverksettes i en størrelsesorden stor nok til å kunne 
vurdere hva som kjennetegner den gruppen av 
pasienter som fikk effekt av SSRI og hva som gjør at 
andre igjen heller bør forskrives SNRI . 
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«Mild cognitive impairment» (MCI)  
ved Parkinsons sykdom
Ole-Bjørn Tysnes og Kenn Freddy Pedersen*
Avd. sjef, Prof. dr.med., Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
*Overlege, PhD, NKB og Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

«Mild cognitive impairment» (MCI) ble introdusert 
på begynnelsen av 90-tallet som en tilstand som 
innebar økt risiko for utvikling av Alzheimers 
demens (AD). Per definisjon skulle pasienter eller 
pårørende beskrive redusert hukommelse, men ikke 
av slik karakter at det gikk ut over funksjonsnivået 
i dagliglivet [1]. Begrepet fikk raskt utbredelse og 
det er vist at pasienter med MCI har 10–20 % risiko 
per år for å utvikle AD. I 2001 ble det foreslått å 
dele MCI-pasientene inn i forskjellige grupper 
hvor undergrupper av MCI representerte risiko 
for å utvikle en eller flere typer demenstilstander 
[2]. Amnestisk MCI ble koblet mot AD, MCI med 
affeksjon av to eller flere av de kognitive domener 
(oppmerksomhet, språk, hukommelse, eksekutive 
ferdigheter, visuospasielle funksjoner) var koblet 
mot AD eller vaskulær demens, mens svekkelse 
av enkeltdomener utenom hukommelse ble 
koblet mot andre degenerative sykdommer i CNS, 
inklusive Parkinsons sykdom (PS). I 2006 viste 
nevropsykolog Carmen Janvin at PS-pasienter fra 
Stavangermaterialet med MCI kunne klassifiseres i 
tre hovedgrupper: Amnestisk MCI, multidomene MCI 
og nonamnestisk enkeltdomene MCI. PS-pasienter i 
de to siste gruppene hadde økt risiko for demensut-
vikling, men forskjellig fra AD, var det ikke økt risiko 
for utvikling av demens i amnestisk MCI gruppen 
[3]. Siden har en rekke studier vist at MCI er hyppig 
ved PS, også ved helt nydiagnostisert sykdom. I 
ParkVest-materialet fant vi at 19 % av pasientene 
kunne klassifiseres som MCI på diagnosetidspunktet 
[4], og flere andre studier har siden vist liknende eller 
høyere tall.

Et viktig spørsmål som nylig er belyst i en oversikts-
artikkel i Movement Disorders er definisjonen av 
MCI ved PS [5]. Et kjernekriterium har vært at det ved 
MCI skal forekomme subjektiv opplevelse av kognitiv 

svekkelse, enten rapportert av pasientene selv eller 
deres nærmeste pårørende. Ved studier av MCI ved 
PS er dette kriteriet ofte utelatt. Argumentene har 
vært at kognitiv svekkelse både overrapporteres og 
underrapporteres når en spør pasienter og deres 
pårørende. En har derfor laget studier hvor MCI kun 
defineres ut fra redusert funksjon ved testing av ulike 
kognitive domener. Problemet med slike definisjoner 
på MCI, er at mange i normalpopulasjonen vil score 
patologisk. Dersom en benytter avvik på -1 SD, vil 
16 % av normalpopulasjonen score lavt på en enkelt 
test. Benyttes en cut-off på -2 SD, vil fortsatt 2,3 % 
score patologisk i hvert domene. Over 10 % vil derfor 
score patologisk i et av 5 kognitive domener. Det er 
således sannsynlig at en ved å utelate den subjektive 
oppfatningen av redusert kognitiv funksjon, vil 
kunne risikere å kategorisere mange PS-pasienter 
feilaktig med MCI. Dette reduserer muligheten til 
å benytte MCI ved PS som kriterium for å vurdere 
risikoen for utvikling av demens. Movement disorder 
society (MDS) publiserte i 2012 kliniske kriterier 
for MCI ved PS hvor dette problemet er nøye 
vurdert. Gruppen har blitt stående fast på at det 
skal foreligge informasjon om kognitiv svekkelse 
enten fra pasienten selv eller fra pårørende. Det 
er understreket at testing av 5 kognitive domener 
er nødvendig for å kunne subklassifisere MCI ved 
PS, og at det er dette som gir grunnlaget for å gi 
en prognostisk vurdering ved mistenkt PS-MCI. 
De fleste PS-pasienter med MCI ser ut til å kunne 
klassifiseres til gruppen nonamnestisk singel 
domene MCI [4]. Pedersen og medarbeidere i 
Stavanger har nylig fulgt opp MCI- pasienter fra 
ParkVest-studien (Archives of Neurology, in press). 
De fant blant annet at 27 % av pasienter med MCI 
versus 0,7 % av pasienter med normal kognisjon 
ved baseline utviklet demens i løpet av de 3 første 
årene etter parkinsondiagnosen. MCI-pasienter med 
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redusert oppmerksomhet og verbal hukommelse ved 
baseline hadde størst risiko for utvikling av demens. 
Samtidig ble det observert at 21.6 % av pasientene 
med MCI ved baseline ikke lenger hadde MCI ved 
nye tester etter 3 år. 

Det kan konkluderes med at nonamnestisk singel 
domene MCI er den vanligste undergruppen av MCI 
ved nydiagnostisert PS. De foreslåtte MCI-kriteriene 
ved PS ser ut til å ha høy prediksjonsevne vedrørende 
demensutvikling hos nydiagnostiserte PS-pasienter, 
men lengre oppfølgingstid er nødvendig for å 
undersøke om pasienter som ikke lenger oppfyller 
MCI-kriteriene etter noen års observasjonstid fortsatt 
har økt risiko for demensutvikling.
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Demens ved Parkinsons sykdom
Svein Ivar Bekkelund
Professor
Nevrologisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Demens forekommer hos ca. 1 av 3 pasienter 
med Parkinsons sykdom (PS), og den cumulative 
prevalensen av sykdommen ble beregnet til 80 
% etter 8 års sykdomsvarighet i et materiale fra 
Stavanger. Demens ved Parkinsons sykdom defineres 
ved at minimum 2 av 4 kognitive funksjoner; 
oppmerksomhet, executive funksjoner, hukommelse 
og visuospatiale egenskaper, er svekket i en slik 
grad at utførelse av dagliglivets gjøremål vanskelig-
gjøres. Symptomene utvikler seg oftest langsomt. 
Pasientene kan oppleve ulike kognitive problemer, 
men unormale executive funksjoner er spesielt typisk 
ved PS. Det innebærer vansker med planlegging, 
anvendelse av begreper og regler og problemer med 
arbeidshukommelsen. Det er også karakteristisk 
at symptomene forverrer seg dersom pasienten 
utfører andre handlinger samtidig. Dopaminerge 
medikamenter kan lindre symptomene til en viss 
grad, hvilket tyder på at medikamentene også 
påvirker frontostriatale dopaminerge baner på en 
gunstig måte. Andre kognitive symptomer som 
assosiativ læring og visuospatial hukommelse 
responderer dårligere på dopaminerg behandling. 
Senere kan pasientene utvikle en mer utbredt 
demenssykdom. Det finnes per i dag ingen 
supplerende undersøkelser, verken biomarkører 
eller billeddiagnostiske metoder, som kan avdekke 
tidlig demensutvikling ved PS. Høy alder ved 
sykdomsdebut, høy alder i seg selv, tilstedeværelse 
av andre ikke-motoriske forstyrrelser, spesielt 
hallusinasjoner, ikke-tremor dominant sykdom, 
er blant kjennetegn som assosieres med tidlig 
demensutvikling. 

Tradisjonelt er demens betraktet som et sent 
sykdomstegn ved PS i motsetning til for eksempel 
ved Lewy body demens der den kognitive svekkelsen 
gjerne opptrer samtidig med de parkinsonistiske 

tegnene. Det er også en erfaring at mange pasienter 
er kognitivt stabile den første tiden, før de deretter 
går over i en fase med utvikling av gradvis svekkede 
kognitive funksjoner. I dag vet vi at nedsatte kognitive 
funksjoner forekommer hos 15–20 % av parkinsonpa-
sientene allerede på diagnosetidspunktet, hvilket har 
gitt økt innsikt i sykdommens kompleksitet, spesielt 
i tidlig fase. Mild kognitiv svekkelse (MCI) ved PS er 
også ansett å være en forløper til parkinson-demens. 
Samtidig understreker disse funnene viktigheten av 
å undersøke kognitive funksjoner hos PS-pasientene 
også i tidlig sykdomsfase. 

De biologiske mekanismene som ligger til grunn 
for utvikling av kognitive problemer ved PS er lite 
forstått, og er et viktig målområde for forskning. 
Man antar at de kognitive symptomene skyldes 
kombinasjoner av ulike patologiske prosesser, 
deriblant «Alzheimer-relaterte» forandringer (Aβ 
amyloid), Lewy legemer samt svikt i cholinerge og 
dopaminerge systemer. Det er også gjort studier 
av spinalvæsken, der det blant annet er funnet lave 
nivåer av α-synuklein. I tillegg er det avdekket flere 
genetiske markører som er assosiert med demens 
(MAPT, BDNF, DYRK1A). Hvilken rolle de ulike 
patologiske prosesser spiller er uavklart, og det 
er fremdeles for lite kunnskap om biomarkørenes 
diagnostiske egenskaper til at de kan brukes for 
eksempel til å teste ut potensielle nevroprotektive 
medikamenter. MRI-studier har vist at pasienter med 
parkinson-demens har atrofi av grå substans, mens 
funnene blant de med PS uten demens og PS-MCI 
ikke viste tilsvarende funn.

Det foreligger begrenset kunnskap om behandling 
av parkinson-relatert demens. Flere randomiserte 
studier av ulike cholinesterase hemmere og 
memantine ved PS er utført. En dobbel-blind 
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multisenterstudie over 24 uker blant 541 pasienter 
med MMSE på 10–24 viste en gjennomsnittlig 
ADAS-cog skår på 2,1 poeng i rivastigmin-gruppen 
sammenlignet med 0,7 poeng i placebogruppen. 
Ingen av de andre studiene har klart å reprodusere 
dette funnet. Ingen av studiene har dokumentert 
effekt av noe medikament lengre enn 24 uker. Det er 
behov for flere behandlingsstudier. 
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