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Leder

Denne nyhetsbulletinen innledes med nyheten om at «Interessegruppen for Parkinsons 
sykdom i Norge» nedlegges. Opp av asken vil forhåpentligvis et livskraftig NORMODIS oppstå. 
Bakgrunnen for endringen er dels å gjøre parkinsonarbeidet i Norge åpent for alle, men det 
representerer nok også begynnelsen på et generasjonsskifte blant norske parkinsonnevrologer. 
Nyhetsbulletinen vil allikevel fortsette å eksistere, men vil i fremtiden bli utgitt av NKB i 
samarbeid med den nasjonalt oppnevnte referansegruppen for kompetansetjenesten.

En internasjonal gruppe har arbeidet med å lage retningslinjer som kan hjelpe til i arbeidet med 
å velge riktig «avansert behandling» når dette blir nødvendig. Espen Dietrichs har deltatt i denne 
gruppen og gir i dette nummeret en oversikt over utfordringene. Apomorfinbehandling er ett 
eksempel på avansert parkinsonterapi og parkinsonsykepleier Sigrid Andersen beskriver hvordan 
dette tilbudet fungerer i Trondheim. 

Ole-Bjørn Tysnes stiller spørsmålet «Finnes diagnostiske eller prognostiske biomarkører ved 
Parkinsons sykdom?». Svaret er vel nei, men funn fra ParkVest-studien kan tyde på at noe er på 
gang. Et annet område med mange ubesvarte spørsmål er sammenhengen mellom Parkinsons 
sykdom, melanomer og den dopaminerge behandling. Antonie Beiske klarer allikevel å gi en 
tydelig anbefaling om hvordan dette skal håndteres.

Kaffe er en ikke-selektiv adenosin antagonist, og kan blokkere Adenosin reseptoren A2 i nevroner 
som inneholder signalstoffet GABA i striatum. Dette er en virkemekanisme som forsøkes ut i nye 
anti-parkinson medikamenter. Svein Ivar Bekkelund beskriver kaffes påvirkning av forekomsten 
av Parkinsons sykdom og mulige nye behandlingsmuligheter.

Den nye generasjon parkinsonnevrologer er i dette nummeret av nyhetsbulletinen representert 
med tre innlegg. Krisztina Johansen diskuterer om Parkinsons sykdom er en mitokondrie-
sykdom, Mathias Toft beskriver nye genetiske årsaker til dystoni og Kristoffer Haugarvoll omtaler 
genetikk og tremor.

God lesing!

Jan Petter Larsen, redaktør
Professor/Forskningssjef NKB
Stavanger Universitetssykehus





Nyhetsbulletin nr. 2 / 2013
årgang 18 

Innhold
Leder  3

«Interessegruppen for  
Parkinsons sykdom i Norge»  
nedlegges og NORMODIS  
skal overta 6
 
Behandlingsvalg ved  
langtkommet Parkinsons sykdom 7

Apomorfinbehandling ved  
avansert Parkinsons sykdom 10
 
Finnes diagnostiske eller  
prognostiske biomarkører  
ved Parkinsons sykdom? 13

Parkinsons sykdom og kaffe 18

Er Parkinson’s sykdom  
en mitokondriesykdom? 20

Nye genetiske årsaker  
til dystoni 24

Genetikk og tremor 26

 



6

«Interessegruppen for Parkinsons sykdom i 
Norge» ble stiftet av Johan Aarli, Rita Nilsen og 
undertegnede i 1992. Arbeidsformen og medlemmer 
i gruppen har variert noe over tid, men vi var den 
første interessegruppen for en nevrologisk sykdom 
og vi tror vi har bidratt til kompetanse og interesse 
omkring Parkinsons sykdom blant nevrologer og 
andre som arbeider med denne sykdommen. I flere 
år har vi to ganger i året utgitt Nyhetsbulletinen og 
annet hvert år har vi arrangert et minisymposium 
under Nevrodagene.

«Interessegruppen» har vært en mer eller 
mindre selvoppnevnt arbeidsgruppe og en mer 
«demokratisk» og åpen organisasjon har vært 
etterspurt med jevne mellomrom. I Danmark og 
Sverige har man valgt å opprette DANMODIS 
og SWEMODIS som underorganisasjoner til 
den europeiske seksjonen av det internasjonale 
Movement Disorder Society (MDS). Disse sammen 
med representanter fra Interessegruppen har utgjort 
SCANMODIS som var nødvendig for å søke om og 
som var grunnlaget for at vi sammen fikk arrange-
mentet av MDS kongressen i Stockholm i 2014. 

Tiden syntes derfor nå moden for å legge ned 
Interessegruppen og opprette et NORMODIS. Målet 
er derfor at det under Nevrodagene i 2014 vil bli 
gjennomført et stiftelsesmøte med fremlegging av 
forslag til vedtekter. Det er opprettet et interimstyre 
som skal arbeide frem forslag til vedtekter. Dette 
ledes av Mathias Toft og dessuten er Krisztina 
Johansen, Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes, 
Espen Dietrichs og Jan Aasly med i interimstyret. 
NKB vil hjelpe til med sekretariatsfunksjoner og 
økonomisk støtte i en oppstartsfase.

Jeg håper denne endringen blir vellykket og til 
beste for parkinsonarbeidet i Norge. Samtidig vil 
referansegruppen for NKB bestå som før. Denne 
består av medlemmer som er oppnevnt av de ulike 
RHF-ene og har diverse oppgaver pålagt av departe-
mentet i forhold til nasjonale kompetansetjenester. 
I tillegg vil referansegruppen overta utgivelsen av 
Nyhetsbulletinen.

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.

«Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge»  
nedlegges og NORMODIS skal overta
Jan Petter Larsen 
Professor/forskningssjef 
NKB 
Stavanger Universitetssjukehus
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Behandlingsvalg ved langtkommet Parkinsons sykdom
Espen Dietrichs  
Professor 
Nevrologisk avdeling  
Oslo universitetssykehus

Motoriske, og i en del tilfeller også ikke-motoriske, 
fluktuasjoner kan være et stort problem ved 
langtkommet Parkinsons sykdom. Vi har i dag 
tre aktuelle former for avansert behandling av 
Parkinsons sykdom: Dyp hjernestimulering og 
pumpebehandling med Duodopa eller apomorfin. 
Men hvilken av disse tre behandlingene skal vi 
velge når de vanlige medikamentene ikke lenger er 
tilstrekkelige til å holde fluktuasjonene i sjakk? De 
tre metodene har delvis overlappende indikasjoner, 
men i mange tilfeller finnes det argumenter som kan 
hjelpe oss til å gjøre et hensiktsmessig valg. Det er 
derfor viktig at pasientene får en god vurdering før én 
av metodene blir valgt.

Levodopa er grunnstenen i symptomatisk 
behandling av Parkinsons sykdom, men etter 
hvert som sykdommen progredierer - og etter 
lang tids behandling med levodopa - utvikler de 
fleste pasientene motoriske fluktuasjoner. Vanligst 
er doseavhengig forverring (”wearing-off”) og/
eller overdoseringshyperkinesier. I tillegg opplever 
en del pasienter fluktuerende smerter og andre 
ikke-motoriske fluktuasjoner. Behandling med 
langtidsvirkende dopaminagonister, MAO-B-hemmer 
og COMT-hemmer er med på å redusere fluktua-
sjonene, men er sjelden tilstrekkelig til å eliminere 
dem. Hvor plagsomme fluktuasjonene er, varierer 
fra pasient til pasient, men for mange pasienter kan 
kraftige fluktuasjoner dominere sykdomsbildet i en 
slik grad at mer avanserte behandlingsstrategier 
bør vurderes. Men hvem egner seg for nevrokirurgi, 
og hvem er kandidater for pumpebehandling med 
Duodopa eller apomorfin?

Dyp hjernestimulering (DBS) gir vanligvis god 
kontroll på motoriske fluktuasjoner, og dosen 
av dopaminerge medikamenter kan reduseres. 

Nucleus subthalamicus (STN) er fortsatt det best 
dokumenterte målområdet ved behandling av 
fluktuerende Parkinsons sykdom, og risikoen for 
kirurgiske komplikasjoner er forholdsvis liten. Men 
det er alltid en viss infeksjonsrisiko ved implantat-
kirurgi, og hos en liten andel av pasientene må deler 
av eller hele systemet fjernes midlertidig på grunn 
av infeksjon. Hos pasienter som er over 70-75 år på 
operasjonstidspunktet, synes komplikasjonsrisikoen 
å være større og behandlingseffekten dårligere. Alder 
over 70 år er derfor relativ kontraindikasjon mot 
STN-DBS. Dessuten kan begynnende kognitiv svikt 
og eksisterende psykiatriske plager bli forverret av 
behandlingen. Det diskuteres om risikoen er mindre 
ved andre målområder, for eksempel indre segment 
av Globus pallidus (GPi), men dokumentasjonen for 
dette er fortsatt begrenset.

Duodopa (også kalt LCIG – levodopa-carbidopa 
intestinal gel) er oppløst levodopa som tilføres 
kontinuerlig i tynntarmen - fra en portabel pumpe 
og gjennom en PEG via ventrikkelen og ned i 
tynntarmen. De fleste stopper pumpen og kobler 
systemet fra om natten. Metoden gir vanligvis god 
kontroll på motoriske fluktuasjoner, men det kan av 
og til oppstå problemer knyttet til pumpesystem og 
PEG, slik som dislokasjon av sonde, pumpesvikt og i 
sjeldne tilfeller peritonitt.

Apomorfin er en dopaminagonist som kan 
tilføres kontinuerlig subcutant gjennom pumpe. 
Siden apomorfin er sterkt kvalmefremkallende, 
må pasientene også behandles med det perifert 
dopaminblokkerende stoffet domperidon, men 
dette kan ofte seponeres etter uker eller få måneder. 
Apomorfin virker vevsirriterende i underhuden, 
og den subcutane nålen må derfor flyttes hver 
dag.  I motsetning til de to andre metodene, er 
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dette en ikke-invasiv behandling og er således 
ikke forbundet med risiko for alvorlige kirurgiske 
komplikasjoner. Likevel slutter mange pasienter med 
apomorfinpumpe etter få år, blant annet på grunn av 
subcutane forandringer. Men disse forandringene kan 
til en viss grad forebygges, for eksempel med ultralyd-
behandling. Medikamentinduserte hallusinasjoner, 
økt søvntendens på dagtid og nedsatt impulskontroll 
er andre relative kontraindikasjoner mot apomorfin.

Hva er indikasjonen?  
Langtkommet Parkinsons sykdom med fluktuasjoner 
forårsaket av svingninger i hjernens dopaminnivå, 
er den viktigste indikasjonen for alle de tre typene av 
avansert behandling. Både Duodopa og apomorfin er 
jo dopaminerge legemidler, og det er derfor naturlig 
at disse bare virker på symptomer som skyldes 
dopaminmangel. Hvorfor det samme også gjelder 
for DBS, er ikke like lett å forstå, men erfaring har 
vist at effekten av STN-DBS gjenspeiler effekten av 
dopaminerg behandling, og at symptomer som ikke 
lar seg påvirke av levodopa, heller ikke blir bedre 
ved STN-DBS. Behandlingsresistent tremor er dog 
et unntak til denne regelen, og DBS kan derfor være 
et alternativ hos pasienter med invalidiserende 
tremor selv om denne ikke bedres av dopaminerge 
medikamenter. Men for behandling av fluktuerende 
Parkinsons sykdom er en god ”beste medikamen-
teffekt” en forutsetning for oppstart av alle de tre 
alternative metodene. En levodopatest er derfor 
en nyttig undersøkelse for å vurdere om pasienten 
er kandidat for avansert behandling. Pasienten 
vurderes klinisk med blant annet scoring av Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale - UPDRS - etter 12 
timers medikamentfaste (langtidsvirkende dopamina-
gonister bør helst ha vært seponert i lengre tid på 
forhånd), og deretter på ny for eksempel 45 minutter 
etter inntak av en ekstra stor dose levodopa i form av 
Madopar solubile. Testen gir både et inntrykk av hvor 
dårlig pasienten kan være i ”off”-fase, og hvor god 
effekten av dopaminerg stimulering er. En betydelig 
funksjonshemning i ”off”-fasen og en markert 
forskjell i funksjonsnivå mellom ”off” og ”on” 
(gjerne rundt halvering av UPDRS-score) er begge 
nødvendige forutsetninger for å utrede videre med 
tanke på avansert behandling. 

Hva kan påvirke valg av metode?  
Dokumentasjon av behandlingseffekt er best for 
STN-DBS og mest sparsom for apomorfinpumpe, 

men det finnes ingen gode sammenlignende studier, 
og det er derfor vanskelig å si generelt at én av 
metodene skiller seg positivt eller negativt ut. Jeg 
har selv vært med i en internasjonal gruppe som har 
prøvd å lage noen retningslinjer som kan hjelpe ved 
valg av avansert behandling. To av medlemmene i 
gruppen, Per Odin og Dag Nyholm, har viderefor-
midlet noen av disse rådene. Følgene punkter er 
modifisert etter deres liste (1):

1. Slå fast at pasienten har idiopatisk Parkinsons 
sykdom – ingen av disse metodene er særlig 
egnet ved andre parkinsonistiske tilstander.

2. Uttalt demens er regnet som kontraindikasjon 
for alle tre metoder. Behandlingseffekten er 
ofte dårlig hos demente, og ved DBS kan 
demens forverres. Forekomst av demens gjør 
det vanskelig å håndtere både pasienten og 
behandlingen – særlig der pasienten kan eller 
skal manipulere med behandlingsutstyret.

3. Alvorlig tremor: Medikamentelt behandlings-
refraktær tremor kan være indikasjon for DBS. 
Pumpebehandling gir ikke bedre effekt på tremor 
enn maksimal effekt av peroral behandling.

4. Levodopaeffekt: God maksimal effekt av peroral 
levodopa er en viktig prognostisk faktor for 
effekten av alle tre behandlinger. Det er god 
korrelasjon mellom klinisk effekt både av DBS og 
pumpebehandling og den maksimale effekten av 
levodopa (men med tremor som unntak).

5. Motoriske fluktuasjoner: Motoriske fluktua-
sjoner og dyskinesier er hovedindikasjonene 
for avansert behandling. Den største fordelen 
med de tre formene for avansert behandling, er 
at de stabiliserer symptomene ved Parkinsons 
sykdom og motvirker motoriske fluktuasjoner. 
Pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av 
oral behandling til tross for adekvat dosering, 
vil normalt heller ikke ha nytte av avansert 
behandling

6. Lett til moderat kognitiv svikt blir betraktet 
som en kontraindikasjon mot STN-DBS, men 
ikke mot pumpebehandling. Både Duodopa og 
apomorfin kan ha en klinisk meningsfull effekt 
hos slike pasienter.
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7. Biologisk alder over 70-75 år regnes de fleste 
steder som kontraindikasjon mot STN-DBS, 
både fordi behandlingseffekten synes å være 
dårligere og komplikasjonsrisikoen høyere. Høy 
alder er imidlertid ikke en kontraindikasjon mot 
pumpebehandling.

8. Invalidiserende dyskinesier: Antidyskinetisk 
effekt er best dokumentert for STN-DBS, og 
DBS regnes derfor som førstevalg ved denne 
indikasjonen. Men antidyskinetisk effekt har også 
vært dokumentert for begge typer pumpebe-
handling, og de er derfor aktuelle som alternative 
behandlingsvalg mot dyskinesier.

9. Signifikant depresjon: Depresjon som ikke 
lar seg kontrollere av peroral antidepressiv 
behandling, regnes som relativ kontraindikasjon 
mot STN-DBS. På den annen side er depresjon 
ikke kontraindikasjon mot pumpebehandling, 
og hos noen pasienter kan depresjon bli bedre 
under slik behandling.

10. Kirurgiske kontraindikasjoner mot hjernekirurgi: I 
slike tilfeller er bare pumpebehandling aktuelt.

11. Kirurgiske kontraindikasjoner mot 
abdominalkirurgi: I slike tilfeller er DBS og 
apomorfinpumpe de aktuelle alternativene.

Ved å følge listen over, mener Odin og Nyholm at 
én foretrukket metode vil peke seg ut for rundt to 
tredjedeler av pasientene, mens en siste tredjedel blir 
stående igjen der alle tre metoder fortsatt er aktuelle. 
I disse tilfellene vil det i stedet være pasientens 
personlige preferanser og eventuelle lokale, praktiske 
og økonomiske forhold som kan påvirke valget.

Listen gir en del råd, men er på ingen måte komplett. 
Alvorlige medikamentinduserte hallusinasjoner vil 
for eksempel være kontraindikasjon mot apomorfin 
og relativ kontraindikasjon mot Duodopa, mens 
STN-DBS kan være nyttig fordi det er gode utsikter til 
å redusere medikamentdosene. Men siden alvorlige 
psykiatriske symptomer er en kontraindikasjon mot 
DBS, er det svært viktig å slå fast at eventuelle hallusi-
nasjoner virkelig er medikamentinduserte.

Alle de tre formene for avansert behandling er 
ressurskrevende på forskjellige måter, og kvalifiserte 
team for pasientoppfølging er påkrevd for dem alle. 

Pumpebehandling er forbundet medøkte medikamen-
tomkostninger. Ved DBS er det omkostninger til 
implantat, mens medikamentomkostningene blir 
redusert betydelig (2). Alt i alt er sannsynligvis DBS 
den billigste behandlingsformen, men samtidig den 
som har størst risiko for alvorlige kirurgiske komplika-
sjoner. I Norge dekker det offentlige omkostningene 
ved alle tre metoder. 

Men uansett hva slags betraktninger vi gjør oss om 
valg av metode for avansert behandling av Parkinsons 
sykdom: Det aller viktigste er å sile ut hvilke pasienter 
som i det hele tatt er kandidater for slik ressurs-
krevende behandling. Derfor er det viktig at pasienter 
på forhånd prøver ut både levodopa i tilstrekkelig 
høye doser og med tilstrekkelig mange doseringer, og 
at tilleggsbehandling med langtidsvirkende dopamin-
agonister/MAO-B-hemmer/COMT-hemmer er testet 
ut på adekvat måte uten å få kontroll på pasientens 
fluktuasjoner.

Hvis man etter slik utprøving er kommet frem til 
at avansert behandling er indisert, bør pasienten 
vurderes av et team av bevegelseskyndige nevrologer 
som har god kunnskap om alle de tre alternative 
metodene, slik at man kan velge det som passer 
best for den aktuelle pasienten. Siden DBS nå er 
definert som nasjonal funksjon og bare utføres ved 
OUS-Rikshospitalet og St. Olavs hospital, betyr dette 
selvfølgelig ikke at alle langtkomne pasienter med 
Parkinsons sykdom må vurderes ett av de stedene, 
men det er likevel viktig at det gjøres en nøytral 
vurdering av alle alternativer – ikke bare av den/de 
metoder som i øyeblikket er tilgjengelige ved ens 
egen nevrologiske avdeling.

Referanser
1. Odin P, Nyholm D: Patient selection for 

continuous dopaminergic stimulation therapy. 
In: Parkinson’s Disease. Role of continuous 
dopaminergic stimulation. (Red: Aquilonius S-M, 
Mouradian MM). Crowthorne UK: ESPBioscience 
2012:162-72

2. Toft M, Dietrichs E.: Medication costs following 
subthalamic nucleus deep brain stimulation for 
Parkinson’s disease. Mov Disord. 2013 May 21. 
doi: 10.1002/mds.25504. [Epub ahead of print]
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Apomorfinbehandling ved avansert Parkinsons sykdom
Sigrid Andersen 
Parkinsonsykepleier 
Nevrologisk avdeling 
St. Olavs Hospital

Ved avansert Parkinsons sykdom har vi tre 
behandlingsmetoder å velge i, DBS, Duo-Dopa og 
apomorfin. Av disse er apomorfin den minst kjente 
og minst brukte her i Norge. Dette skyldes i stor grad 
at preparatet inntil nylig ikke var godkjent i Norge og 
man måtte søke behandlingsfritak.

Apomorfin finnes i naturlig form i vannliljer. Man tror 
stoffets sederende effekt var kjent både i oldtidens 
Egypt og blant Maya-indianerne. I 1869 lyktes man 
i å framstille stoffet syntetisk som dehydroxyapo-
morfin. Dette ble først brukt i veterinærmedisinen 
for å dempe stereotypier og uønsket adferd hos dyr. 
Man oppdaget også stoffets emetiske effekt. Fra 
slutten av 1800-tallet ble det gjort terapeutiske forsøk 
med apomorfin ved forskjellige nevrologiske og 
psykiatriske tilstander.

I 1951 fant man ut at apomorfin bedret rigiditet hos 
forsøksdyr og man oppdaget etter hvert at det hadde 
gunstig effekt hos parkinsonpasienter. Imidlertid 
framkalte behandlingen brekninger hos pasientene. 
De vanlig kjente antiemetika hadde ikke tilstrekkelig 
effekt.

På 1980-tallet begynte man å bruke domperidon 
peroralt som antiemetikum og så da at pasientene 
unngikk kvalme og brekninger, mens apomorfin 
beholdt sin effekt. Det skyldes at domperidon, solgt 
som «Motilium», ikke passerer blod-hjernebarrieren.

De pasientene som egner seg for behandling med 
apomorfin er i vesentlig grad de samme som man 
tilbyr DBS eller Duo-Dopa. Dette er pasienter hvor 
L-dopabehandling kombinert med andre tilleggsme-
disiner peroralt ikke lengre er tilstrekkelig. Pasientens 
hverdag preges av uforutsigbar medikamenteffekt og 
en forringet livskvalitet.Apomorfin er en agonist og 

finnes i to formularer, for intermitterende bruk med 
penn eller kontinuerlig behandling på pumpe. Ved 
begge behandlingsmåter gis stoffet sc. Apomorfin  
gitt med penn er hurtigvirkende, effekten kommer 
etter 5-10 min, og den varer 45-60 min. Som penn 
leveres apomorfin som ferdigfylte sprøyter, 10 mg/ 
ml.

Behandling med penn egner seg hos pasienter med 
«wearing-off» og doseglipp, mens kontinuerlig 
infusjon på pumpe er bedre når tilstanden preges  
av store fluktuasjoner.

Bivirkninger av preparatet er som ved andre 
agonister, man må ha i tankene hyperseksualitet 
og spillegalskap. BT-fall kan forekomme. Den før 
nevnte kvalmen er ikke noe problem når pasienten er 
forbehandlet. Noduli i huden er i noen grad ikke til å 
unngå, men blir sjelden et alvorlig problem så lenge 
pasienten er nøye med å skifte innstikksted og er i 
stand til å ivareta en vanlig god hygiene.

Uansett om man tenker å gi pasienten penn eller 
pumpe, må man forbehandle med domperidon. Det 
må testes ut om pasienten tåler apomorfin og om 
man oppnår ønsket effekt av medikamentet. Ved 
nevrologisk poliklinikk, St. Olavs Hospital, har vi brukt 
Motilium tabl. 20 mg x 3 i de siste tre døgnene før 
testing og vi gir også Motilium på utprøvingsdagen. 
Pasienten møter fastende, både for mat og medisiner. 
Utprøvingen starter når pasienten er på sitt dårligste 
fysiske nivå, i «off». Før den første dosen gis måler 
man BT og ser på pasientens fysiske prestasjoner. Til 
dette kan man bruke deler av UPDRS, del 3. Man kan 
gjøre gode observasjoner ved å se om det er tremor, 
kjenne på rigiditet i håndledd og albuer, observere 
tale, ansiktsmimikk. Kan pasienten reise seg fra stol 
selv eller må han ha hjelp? Klarer han i det hele tatt å 
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stå eller gå? Gå en runde med pasienten på korridor 
om mulig, se på snu-ferdighet og med-sving av 
armer.

Man starter utprøvingen ved å gi minste dose, 1 mg, 
sc. Man øker dosene med 1 mg ca. hvert 45 min. Det 
må i prinsippet gå minst 45 min. mellom hver dose 
for å unngå overlapping. Før hver doseøkning måles 
BT og man gjør samme tester/observasjoner som 
før man startet. Det er viktig at man er sammen med 
pasienten under hele utprøvingen, slik at man får sett 
på hvilken dose det inntrer effekt, hvor snart etter 
injeksjonen kommer effekten, etter hvor mange min. 
avtar den? Målet er å finne den minste doseringen 
som gir pasienten god effekt. 

Produsenten av pennene har utarbeidet et skjema 
for utprøving som beregner hvor mye effektivt 
medikament som er igjen i pasientens kropp 15 
min. etter at en dose er satt. Skjemaet viser hvor 
stor økning man kan gjøre for hvert 15 min. Når 
skjemaet brukes er hele utprøvingen gjort i løpet av 
et par timer. St. Olavs Hospital har brukt skjemaet 
de siste par årene og har god erfaring med dette. 
Hvis man velger å titrere opp dosen med 45-50 min. 
mellomrom vil utprøvingen vare hele formiddagen.

Utfordringen med behandling med penn ligger i å få 
pasienten til å forstå når pennen skal brukes. Han må 
tørre å sette dosen mens det er fysisk mulig for ham. 
Meningen er jo at det hurtigvirkende apomorfinet 
skal hjelpe ham over den perioden hvor effekten av 
en peroral dose går ut og før effekten av den neste 
inntrer. Der det er mulig er det en stor fordel om 
pasientens ektefelle eller samboer kan være med 
under opplæring. Vi har god erfaring med at pasient 
og pårørende under veiledning får håndtere pennen 
og stikke allerede under titreringen. 

Ved apomorfinbehandling på penn vil pasienten 
som regel ha behov for å fortsette med sin perorale 
medikasjon som før, pennen blir et supplement. 
Vanlig dosering har i praksis vist seg å være 4-7 mg 
pr. dose. Dagsbehovet vil variere, dette skal jo brukes 
ved behov. Når pasientens behov viser seg å ligge 
jevnt på over 5 doser pr. dag, er tiden inne for å tenke 
på pumpebehandling.

Domperidon må fortsatt brukes en tid etter at 
pasienten har startet behandling, men doseringen 

kan i løpet av de første ukene gradvis reduseres til 10 
mg x 3, og de aller fleste klarer seg helt uten Motilium 
etter noen måneder.

Ved apomorfinbehandling på pumpe settes 
medikamentet også sc. For å finne pasientens 
dosering for pumpe bruker man en omregningstabell 
med utgangspunkt i den dosering pasienten bruker 
på penn. Ved pumpebehandling kan pasientens 
perorale medikasjon reduseres noe. 

Utstyret til pumpebehandling er rimelig enkelt i bruk, 
men også her er det viktig med god opplæring av 
både pasient og pårørende. Hvis pasienten bor alene 
og ikke alltid klarer å beherske prosedyren med å fylle 
sprøyten og montere spiss, slange og pumpe, må 
man sørge for å gi opplæring til hjemmesykepleien. 

Konklusjon: Hos pasienter med avansert PD kan 
apomorfinbehandling være et godt alternativ. Ved 
behandling på penn reduseres den tiden pasienten er 
i «off».

Ved pumpebehandling oppnår man bedring av 
fluktuasjoner og pasienten får en jevnere og mer 
forutsigbar effekt av sin medikasjon.
Begge behandlingsformer bidrar til å gi pasienten en 
bedre livskvalitet.

Av de tre behandlingsmetodene for avansert PD er 
behandling med apomorfin den eneste som ikke 
krever narkose og et operativt inngrep. Den er enkel 
å igangsette, ganske enkel i bruk, og det er enkelt å 
avslutte når pasienten ikke lengre har nytte av slik 
behandling.
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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 885,90.   
112 stk. kr 3438,80.

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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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-
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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 885,90.   
112 stk. kr 3438,80.

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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Finnes diagnostiske eller prognostiske biomarkører  
ved Parkinsons sykdom?
Ole-Bjørn Tysnes 
avd.sjef, prof. dr.med 
Nevrologisk avdeling  
Haukeland Universitetssykehus

Parkinsons sykdom (PS) forekommer med en 
årlig insidens på ca 13/100.000. Prevalensen av 
sykdommen er ca 1.2 per 1000. Økende alder er 
viktigste risikofaktor. Sykdommen er litt vanligere 
hos menn enn kvinner. PS er per definisjon en 
tilstand med bradykinesi som hovedsymptom. 
Hviletremor, asymmetri og påvisning av rigiditet 
styrker sannsynligheten for at PS er korrekt diagnose. 
God levodopaeffekt gjør oss enda sikrere. Problemet 
i det kliniske arbeidet er at en rekke tilstander gir 
liknende bradykinesi (spesielt Multippel systematrofi, 
Progressiv supranukleær parese og Kortikobasalt 
syndrom), og Essensiell tremor (ET) kan også tidvis 
være vanskelig å skille fra parkinsonistisk tremor. 
Der er også flere sjeldnere tilstander som kan gjøre 
diagnostikken usikker. I tillegg til den diagnostiske 
usikkerheten, foreligger det en vesentlig usikkerhet 
når en skal uttale seg om hvordan PS vil utvikle seg 
for den enkelte pasient. Generelt vil en kunne hevde 
at tremordominant PS utvikler seg langsommere enn 
PS med tidlig balansesvikt eller kognitiv svekkelse. 
Behovet for distinkte markører til diagnostikk og for å 
vurdere prognose er åpenbart.

Nylig er publisert 2 oversiktsarbeider hvor en går 
gjennom status knyttet til biomarkører ved PS 
[1] [2]. Området er stort. Aktuelle biomarkører er 
kliniske (som anført over), biokjemiske, genetiske 
eller knyttet til billeddiagnostikk. En skiller mellom 
prekliniske markører og markører etter at symptomer 
har oppstått. Eksempler på prekliniske markører 
er hyposmi, søvnforstyrrelser (RBD), impulskon-
trollsvikt, autonome symptomer (obstipasjon) 
og påvist redusert opptak av dopamintransporter 
(DATscan) eller økt ekko i substantia nigra med 
ultralydteknikk. Diagnostiske markører ved klinisk 
mistenkt PS er patologiske former for α-synuclein i 
serum, CSF α-amyloid og tau, serum proteinprofiler 

(proteomics) og genetiske markører knyttet til kjente 
gener med risiko for arvelig PS. Problemet er at ingen 
av markørene har god nok sensitivitet og spesifisitet. 
Det finnes vesentlig overlapp mot kontrollgrupper 
og markører er i liten grad egnet til å skille en 
parkinsontype fra en annen. Unntaket er DATscan 
som er godt egnet til å skille ET fra PS.

Mange pasienter med PS vil utvikle demens i 
løpet av de kommende årene med sykdommen. 
Fra ParkVest-studien har vi vist at ca 20% av 
pasientene fyller kriterier for mild kognitiv svikt 
(MCI) allerede ved tidspunktet for diagnosen. Vi 
har nylig vist at påvisning av MCI representerer klar 
risiko for demensutvikling [3]. Videre er pasienter 
med klinisk bedømt økt risiko for rask utvikling av 
symptomer (pasienter med tidlige gangvansker som 
hovedsymptom) vist å ha «Alzheimer liknende» 
forandringer i CSF med lav α-amyloid [4]. Mest 
sannsynlig er slike forandringer også koblet mot økt 
risiko for demensutvikling [5].

Shapira sier i sin oversikt at en til tross for den svært 
store innsatsen for å påvise nyttige biomarkører 
ved PS, i liten grad har lykkes så langt. Årsaken er at 
ingen av markørene gir tistrekkelig grad av sikkerhet 
verken diagnostisk eller hva angår prognose. Han 
trekker frem α-synuclein som den mest lovende 
biomarkøren for fremtiden. α-Synuclein har vært svært 
vanskelig å måle, men han mener metodologien 
nå er blitt tilstrekkelig presis. Likevel mener han 
at vi i årene som kommer fortsatt vil måtte bruke 
den initiale kliniske vurdering og repeterte kliniske 
undersøkelser for å kunne gi pasientene en 
noenlunde presis vurdering om hvordan utviklingen 
av sykdommen vil kunne arte seg.
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Parkinsons sykdom, melanom og LDopa
Antonie Giæver Beiske Nevrolog, PhD og Cecilie Xuan Trang Vo Master i farmasi

I «Archives of Neurology» ble det i 2010(1) publisert 
en undersøkelse av 2106 pasienter med Parkinsons 
sykdom (pmPS) med hensyn til forekomst av 
melanomer. Sammenlignet med data fra kreftda-
tabaser var forekomsten beregnet til 2,24 ganger 
høyere enn i en alders og kjønnsjustert normalpopu-
lasjon. Det ble riktignok ikke brukt direkte kontroller, 
noe som ble påpekt av J. P. Larsen. Studien ble likevel 
ansett som så viktig at den ble referert i «Tidsskrift 
for den norske lægerforening» av A. Brean (2). Heller 
ikke i denne studien fant man noen sammenheng 
mellom bruk av spesifikke dopaminergika og 
økt forekomst av melanomer. Funnet er forenlig 
med tidligere studier og oppfatningen av at det er 
Parkinsons sykdom (PS) og ikke medikamentene 
som utgjør risikoen.

I en relativt omfattende oversiktartikkel (3), refererte 
Ferreira et al 26 studier vedrørende forekomsten av 
kreft hos pmPS. Utslagsgivende for å gjøre opp en 
slik status var den gang en rapport om økt forekomst 
av melanomer under behandling av pmPS med 
rasagilin. Rapporten hadde ført til en anbefaling 
om jevnlig dermatologisk oppfølging.  Dermed ble 
problemstillingen reist. Kan LDopa og/eller andre 
anti-parkinsonmedikamenter hos pmPS medføre økt 
risiko for hudkreft?

Konklusjonen av denne litteraturgjennomgangen 
[3] var at risikoen generelt for kreft ved PS var 
mindre enn forventet, men thyroidea- og brystkreft 
hos kvinner med PS var høyere enn i tilsvarende 
normalpopulasjon. Påfallende hadde røykere en 
lavere forekomst av røykrelaterte kreftformer enn 
forventet. Derimot ble det også rapportert om høyere 
antall av melanomer og andre former for hudkreft. 
Rapportene vedrørende de andre hudkreftdiagnosene 
var dog ikke så robuste. I denne oversiktsartikkelen 

fant man derfor at grunnlaget for å anbefale jevnlig 
dermatologisk screening hos pmPS var for tynt.
Denne problemstillingen har også blitt belyst i senere 
tid. Inzelberg et al (4) konkluderte med at assosia-
sjonen mellom PS og melanomer er klar, men  
ikke mellom dopaminergika og melanomer.  
I denne israelske multisenterstudien ble 1395 pmPS 
inkludert. Forekomsten av melanomer ble funnet  
å være 4,4 ganger høyere enn forventet, uavhengig av 
behandling. Anbefalingen var at pmPS rutinemessig 
burde følges opp med tanke på melanomer.

Nærmest som forventet ble det påvist en felles 
«pathogen pathway» ved melanomer og PS,  
«the tyrosin and LDopa biosynthetic pathway» 
(5), men noen negativ påvirkning av dopaminerg 
behandling av PS med hensyn til utvikling eller 
residiv av melanomer kjenner vi ikke til.

Så kommer hodebryet: i pakningsvedlegget til 
Sinemet® er behandling av PS med kjent melanom 
oppført som en kontraindikasjon. Hvordan 
påvirker dette tilliten til forskrivende lege når det 
er pasientens omsorgsfulle kone som oppdager 
at ektefellen har fått foreskrevet en medisin som 
kan øke sjansen for at det de frykter mest skal skje, 
nemlig residiv og spredning av allerede behandlet 
melanom? Da er plagene fra PS som blåbær å regne.

Når man undersøker nærmere på pakningsved-
legget og preparatomtalen til andre levodopapre-
parater, slik som Stalevo® (LDopa, karbidopa, 
perifer dekarboksylasehemmer og entakapon) og 
Madopar® (LDopa og benserazid, en aromatisk 
dekarboksylasehemmer), er det forunderlig å se at 
melanom ikke er nevnt som kontraindikasjon, slik 
som med Sinemet®. Hvordan kan tilsynelatende like 
preparater ha ulike kontraindikasjoner? For å forstå 
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dette trengs en kort innføring i regulatoriske godkjen-
ningsprosedyrer for legemidler.

Sinemet®, Madopar® og Stalevo® er alle 
medikamenter som har fått markedsføringstillatelse 
enten på grunnlag av nasjonal prosedyre (NP) 
eller gjensidig annerkjennelsesprosedyre (MRP). 
Nasjonal godkjenning innebærer at produktet får 
godkjenning utelukkende i Norge, gitt at det norske 
legemiddelverket har utstedt markedsføringstillatelse 
samt godkjent preparatomtale, pakningsvedlegg 
og merking. Legemidler under MRP godkjennes på 
bakgrunn av at det samme legemidlet allerede er 
godkjent i et annet land. Dette landet er med andre 
ord referanselandet og fungerer som «fasiten» for 
resterende land under MRP.

Dersom det kommer ny kunnskap om et godkjent 
legemiddel vil Statens legemiddelverk avgjøre 
hvilke sikkerhetsoppdateringer som er nødvendige 
for produkter godkjent nasjonalt, mens produkter 
godkjent under MRP følger de eventuelle endringene 
som blir gjort i referanselandet. Dette kan da 
medføre forskjellige pakningsvedlegg for tilsvarende 
preparater, avhengig av hvilke prosedyrer produktene 
er godkjent gjennom.

Det er publisert enkelte kasuistikker om pasienter 
som utviklet malignt melanom under behandling 
med LDopa. Til tross for dette ble det i Norge ikke 
lagt frem noe krav om å inkludere melanom som 
kontraindikasjon. Denne beslutningen berørte kun 
Stalevo® og Sinemet®, som begge er godkjent 
gjennom NP. Dette er den angitte forklaringen 
på hvorfor dette ikke er en kontraindikasjon for 
Stalevo®. Bakgrunnen for hvorfor produsenten 
av Sinemet® ikke har fulgt samme avgjørelse er 
uvisst. En kan spekulere på om det skyldes en positiv 
trendanalyse eller det faktum at amerikanske firmaer 
er kjente for å helgardere seg? Madopar®, som er 
godkjent gjennom MRP, fulgte imidlertid samme 
avgjørelse som myndigheten i referanselandet.

Samme produkt kan ha ulikt pakningsvedlegg og 
preparatomtale i ulike land på grunn av forskjellige 
godkjennelsesprosedyrer. Madopar®, godkjent i 
Storbritannia, har melanom oppført som kontrain-
dikasjon, mens Sinemet®, godkjent i Sverige, lister 
melanom kun i avsnittet «Advarsler og forsiktighets-
regler». Slike motsetninger kan man finne utallige av.

Malignt melanom som kontraindikasjon i det norske 
pakningsvedlegget for Sinemet®, kan oppfattes mer 
som en juridisk enn en klinisk kontraindikasjon. Selv 
om det ikke foreligger noen etablert sammenheng 
med bruk av Sinemet®, finnes det heller ingen 
studier som kan avkrefte dette. Regulatorisk sett 
vil det derfor være vanskelig å fjerne en kontrain-
dikasjon som allerede er oppført fordi det krever 
optimal dokumentasjon, men det ville vært enklere 
om fokuset på melanomer var flyttet under avsnittet 
«Advarsler og forsiktighetsregler», slik som i Sverige. 
For forskrivende lege er det naturlig at pasienten 
opplever et tillitsbrudd når man får forskrevet en 
kontraindisert medisin.

Vår anbefaling er at pmPS bør være nøye med 
kontroll av pigmentflekker i huden. Mistanke om 
melanomer i denne pasientgruppen må ikke bagatel-
liseres. Behandlingen av PS er den samme, med eller 
uten melanomer.
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Parkinsons sykdom og kaffe
Svein Ivar Bekkelund 
Professor  
Nevrologisk avdeling,  
Universitetssykehuset Nord-Norge

Årsaker til at noen får Parkinsons sykdom (PS) er 
fortsatt ikke avklart, men det er rapportert en rekke 
sammenhenger mellom ulike faktorer i miljøet og 
risiko for å utvikle PS. En av disse er kaffe. Flere 
tidligere studier har vist at inntak av kaffe eller kaffein 
er assosiert med redusert risiko for å få PS. En av 
studiene som har vist dette er en prospektiv studie 
blant ca. 8000 personer på Hawaii (1). Disse ble 
fulgt opp over 30 år, og man undersøkte deretter 
om forekomsten av PS var påvirket av kaffeinntaket. 
Antall nye sykdomstilfeller blant de som ikke brukte 
kaffe var 10,4 per 10.000 personår, mens blant 
de som drakk mye kaffe daglig (28 ounces, dvs. 
800 gram kaffe) var insidensen på 1,9 per 10.000 
personår (1), dvs. 5 ganger lavere risiko.  
I denne studien så man også på om røyking påvirket 
funnene fordi tobakk kan påvirke metabolismen av 
kaffein gjennom nedbrytende enzymer (CYP1A2). 
I Hawaii-studien ble ikke resultatene påvirket av 
røyking, mens andre har vist at den gunstige effekten 
av kaffe er større hos de som ikke røyker (2).  
I flere studier er det vist at sammenhengen mellom 
kaffebruk og PS er større for menn enn kvinner, og en 
mulig forklaring på dette er bruk av hormontilskudd 
blant kvinnene. I en nyere prospektiv studie fant 
man at sammenhengen mellom kaffe og risiko for 
PS var tydeligere blant kvinner som ikke brukte 
hormontilskudd (2). I den samme studien fant 
man at risikoreduksjonen var særlig tydelig ved lavt 
kaffeinntak. Det ble ikke funnet noen sammenheng 
mellom inntak av te eller koffeinfri kaffe og risiko for 
å utvikle PS. 

Kaffe er en ikke-selektiv adenosin antagonist, og 
har sammen med spesifikke stoffer som blokkerer 
Adenosin reseptoren A2 i nevroner som inneholder 
signalstoffet GABA i striatum, vist å ha gunstig effekt 
på parkinson-symptomer i eksperimentelle studier. 

Assosiasjon mellom kaffeinntak og lavere risiko for 
å utvikle PS er også vist i en rekke kasus-kontroll 
undersøkelser, og det er dermed skapt en forsiktig 
optimisme om en mulig nevroprotektiv effekt av 
adenosin A2A reseptorer blokkerende medikamenter 
i tillegg til symptomatisk effekt. 

Som følge av adenosin-blokkering, stimuleres 
nevroner som uttrykker D2-reseptorer, men man 
får også en indirekte effekt ved stimulering av 
D1-reseptorene (3). Derfor har det vært forvent-
ninger om at medikamenter i denne gruppen skal 
ha gunstig effekt på motoriske funksjoner ved PS. 
Bakgrunnen for hvordan en eventuell nevropro-
tektiv effekt kan tenkes, er studier som har vist en 
mulig antiinflammatorisk effekt gjennom gunstig 
påvirkning av reaktive nerveceller (mikroglia) hos 
mus, og hos aper som utviklet parkinsonisme etter 
inntak av det toksiske stoffet MPTP som er et stoff 
som ble utviklet ved at narkomane eksperimenterte 
med å lage syntetisk heroin. Dette stoffet utløser 
blant annet inflammatoriske reaksjoner i nervevev. 
I tillegg til antiinflammatorisk effekt, ble det 
observert at A2A-blokkerende medikamenter hadde 
antiparkinson effekt uten at behandlingen medførte 
ufrivillige bevegelser (dyskinesier) (4). En fase 2 
studie på en av A2A-antagonistene (preladenant) 
viste at off-tiden ble redusert med 1 time, men senere 
fase 3-studier har ikke vist effekt av medikamentet. 
Studier av andre A2A-blokkere har vist positive 
resultater, og ytterligere avklaring avventes.

Det er en interessant observasjon at kaffe kan ha 
en gunstig effekt i deler av de basale gangliene med 
mulighet for protektiv og symptomatisk effekt ved 
PS. Mye gjenstår fortsatt før man kan si med større 
sikkerhet om disse medikamentene kan komme til 
nytte i parkinsonbehandlingen.
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Er Parkinson’s sykdom en mitokondriesykdom?
Krisztina Kunszt Johansen 
Nevrolog  
PhD 
Nevrologisk avdeling 
St Olavs Hospital Institutt for Nevromedisin, NTNU

Parkinson’s sykdom (PS) melder seg som regel 
i voksen alder og forekomsten øker i høyere 
aldersgrupper. En rekke både epidemiologiske 
studier og basal forskning har blitt utført for å finne 
årsaken til den nevrodegenerative prosessen som 
fører til sykdommen, men denne er fortsatt uklar. Vi 
vet at aldring er den viktigste risikofaktor for de fleste 
nevrodegenerative sykdommer. Basale mekanismer 
som proteinaggregasjon (for eks alpha-synuclein i 
Lewy legemer), oxidativ stress, autophagy, nevroin-
flammasjon, prion-modell, ubiquitin-proteosome 
prosess har blitt kjent og mitokondrial dysfunksjon 
har fått økende fokus i det siste. Herunder beskrives 
kun et kort resyme om relasjon mellom mitokondrier 
og PS. 

På begynnelsen av 80-tallet beskrev JW Langston 
parkinsonistiske symptomer, relativt akutt oppstått 
blant unge narkotika-misbrukere (1). Det viste 
seg til å være forårsaket av 1-methyl-4-phenyl-
1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) som omdannes til 
toksisk MPP+ og hemmer complex I i respirasjons 
kaskade i mitokondriene. Dette fører til redusert 
ATP, og forandring av Ca2+ homeostase, dermed 
enzym og ionkanal funksjon i cellene blir ute av drift. 
I tillegg reaktive oxydative radikaler og fri jern (Fe2+) 
dannes som fører til skade, celledød. Rotenone 
har lignende effekt som MPTP (complex-I hemmer 
i mitokondriene) og begge fører til både kliniske 
symptomer og cellulære forandringer med isolert 
dopaminerg nevrontap som ved PS (2). Både MPTP 
og rotenone har vært bredt brukt i dyremodeller for 
å studere basale mekanismer til PS. Noen år senere 
undersøkte Schapira et al ni Parkinsonpasienter og 
fant redusert complex I aktivitet i substantia nigra 
sammenliknet med personer som ikke hadde PS (3). 
Det var antatt at frie oxydative radikaler som dannes 
har skadelig effekt på mitokondriell arvestoffet som 

er mindre motstandsdyktig sammenliknet med 
nukleær DNA. 

Human mitokondriene styres av to genomer, et 
eget mitokondrialt DNA (mtDNA) med maternell 
arvegang og nukleært DNA som koder proteiner 
som deltar i energimetabolismen eller regulerer 
disse funksjonene. Man har antatt at med alderen 
øker antall delesjoner og punktmutasjoner i det 
mitokondrielle arvestoffet som vanligvis utbedres via 
en «repair» mekanisme, men med tiden kan dette 
være skadet slik at disse mutasjonene ikke repareres. 
Flere forskningsgrupper har vist at eldre personer 
har flere mutasjoner enn yngre og man har lurt på 
om disse fører til aldringen (4). Andre forskere har 
fremstilt musemodell med mutant genvariant som er 
ansvarlig for «repair» mekanismen og man har sett 
at disse musene hadde en prematur aldringsprosess 
som førte til tidlig død sammenliknet med «wild 
type» mus (5, 6). De mutante musene hadde høyere 
mutasjonsrate i mtDNA og mindre ATP-produksjon 
og høyere apoptose-markører, som kan tyde på 
at akkumulasjon av mutasjoner antakelig fører til 
aldring. Parkinsonpasienter ble også undersøkt 
og man fant høyere antall delesjoner i mtDNA i 
nevronene i substantia nigra (7). Siden alder en viktig 
risikofaktor for PS antar man at sykdomsprosessen 
induseres som følge av mutasjoner som skjer ved 
aldring og som ikke blir reparert.

Siste 20 års forskningsarbeid innenfor genetikk 
bidro med mye kunnskap om basale mekanismer 
bak sykdommen. Tre gener med autosomal recessiv 
arvegang ble knyttet til mitokondrie funksjon. Parkin 
gen koder enzymet ubiquitin E3 ligase som er 
assosiert med ytre mitokondrie-membran og deltar 
i nedbrytingen av skadede proteiner via proteosom-
systemet slik at de ikke akkumuleres i cellene. 
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Pasienter som er bærere av Parkin gen hadde lav 
complex I og IV funksjon når man undersøkte dette 
i leukocyttene som knytter dette genet ytterligere 
til mitokondriene. PINK 1 gen koder en serine/
threonine kinase-protein som er lokalisert i mitokon-
driene og antakelig har en beskyttende funksjon mot 
de skadelige radikaler som dannes ved mitokondrial 
dysfunksjon. DJ-1 gen er den mest sjeldent 
forekommende, dette koder protein som er antatt å 
ha en beskyttende effekt mot oxydative radikaler. 

Oppsummerende, mutasjoner (enten Park 
gener eller via aldring) fører antakelig til redusert 
mitokondrie-funksjon med påfølgende lav ATP og 
opphopning av skadelige radikaler som normalt sett 
renses opp av ubiquitin-proteosom systemet. Dette 
er en energikrevende prosess som blir ytterligere 
redusert pga lav complex I aktivitet, som fører til 
degenerasjon av cellene (8).

LRRK2 genmutasjon er en av de hyppigste blant 
genetisk betinget PS og klinisk og patologisk helt 
likt idiopatisk PS. Derfor antar man at LRRK2-modell 
er best egnet for nærmere studier innenfor 
Parkinsonfeltet. Trondheimsgruppen, i samarbeid 
med forskere i Sheffield, har undersøkt 5 pasienter 
med LRRK2-mutasjoner med tanke på mitokondrie 
dysfunksjon (9). Man fant redusert intracellular ATP 
i LRRK2-fibroblaster sammenliknet med kontroller. 
Mitokondrial ATP-produksjonen var lavere både i 
complex I, II og IV i LRRK2-pasientene, som tyder 
på mitokondrie-dysfunksjon. I tillegg så man også 
at mitokondriene var forandret, de var forlenget og 
forbindelsen mellom dem var skadet.

Mitokondriesykdom presenteres som regel 
med et sammensatt klinisk bilde som affiserer 
muskulaturen, øyemotorikken, ofte ledsages av 

ataxi, epilepsi, perifer nevropati og leversykdom. 
Parkinsonisme er beskrevet, men er sjelden. En 
nylig studie av Tzoulis og hans kolleger viste meget 
interessante funn hos pasienter med mitokondrie-
sykdom forårsaket av POLG-mutasjoner. De fant 
meget utbredt nigrostriatal nevrontap både ved 
autopsy og ved bildediagnostiske-undersøkelser hos 
POLG pasienter som var mer uttalt enn man ser ved 
PS. Det som var meget oppsiktsvekkende at disse 
pasientene ikke hadde klinisk tegn til parkinsonisme 
til tross for meget patologisk Datscan (10). 

Det er ingen tvil at mitokondriene spiller en viktig 
rolle ved sykdomsutviklingen hos Parkinsonpasienter, 
men man kan neppe si at Parkinson sykdom er en 
mitokondriesykdom. 

Det er en interessant observasjon at kaffe kan ha 
en gunstig effekt i deler av de basale gangliene med 
mulighet for protektiv og symptomatisk effekt ved 
PS. Mye gjenstår fortsatt før man kan si med større 
sikkerhet om disse medikamentene kan komme til 
nytte i parkinsonbehandlingen.
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Nye genetiske årsaker til dystoni
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Hvorfor utvikler noen mennesker dystoni? Dette 
spørsmålet er blitt stilt helt siden man begynte 
å stille diagnosen. Veldig få årsaker til primære 
dystonier har vært kjente, på tross av økende 
forskningsaktivitet innen dette området. I de siste par 
årene har det imidlertid blitt gjort store fremskritt ved 
at flere nye genetiske årsaker er funnet. Dette kan gi 
ny viktig informasjon om mekanismene bak dystoni.

Dystoni er en gruppe bevegelsesforstyrrelser karakte-
risert av ufrivillige stereotype, gjentatte muskelkon-
traksjoner, som ofte gir vridende, repetitive 
bevegelser eller abnorme stillinger. Tradisjonelt 
har dystonier blitt klassifisert på grunnlag av 
hvilke muskelgrupper som er affisert, alder ved 
symptomdebut og etiologi. En mer moderne 
klassifikasjon skiller mellom primær og sekundær 
dystoni. Ved primær dystoni er det ingen påvisbar 
underliggende annen sykdom og dystoni er eneste 
kliniske nevrologiske funn. Sekundær dystoni er 
kjennetegnet av en påvisbar underliggende sykdom 
eller skade og andre nevrologiske funn i tillegg til 
dystoni ved klinisk undersøkelse.

Mange primære dystonier ble først på 1980-tallet 
erkjent som nevrologiske tilstander. Før dette var 
det en utbredt oppfatning at disse tilstandene var 
psykogene. Fortsatt er patofysiologien for det meste 
ukjent. Studier har vist at endringer i den sensorimo-
toriske integrasjonen av bevegelser i sentralnerve-
systemet og økt evne til plastiske endringer i hjernen 
har betydning for utvikling av dystone bevegelser. 

Endelig bevis for at primære dystonier har en 
organisk årsak kom i 1997 da man i enkelte familier 
kunne knytte sykdommen til et genområde (DYT1) 
(1). En mutasjon i TOR1A-genet i DYT1-området er 
relativt vanlig ved primær generalisert dystoni hos 

askenasiske jøder. Mutasjonen er imidlertid langt 
mindre vanlig i andre befolkninger og svært sjelden 
i Norge. I familier med mutasjon i TOR1A-genet 
nedarves sykdommen med autosomal dominant 
arvegang. Det er imidlertid redusert penetranse, slik 
at ikke alle som har mutasjonen utvikler dystoni. 
Først i 2009 ble det andre genet for primær dystoni 
identifisert (2). Mutasjoner i THAP1-genet ble funnet 
i flere familier, men også disse er sjeldne.

Mutasjoner i fire nye gener er identifisert de 
siste to årene. Dette er en følge av den meget 
raske utviklingen av genetisk teknologi som 
muliggjør helt nye studiedesign. Man er ikke lenger 
avhengig av store familiestudier for å identifisere 
nye sykdomsgener. Først rapporterte Xia og 
medarbeidere om mutasjoner i CIZ1-genet hos 
pasienter med primær nakkedystoni (3). 

Pasienter med nakkedystoni er også funnet å kunne 
ha mutasjoner i ANO3-genet (4). Dette er et meget 
interessant funn, siden ANO3-genet koder for en 
ionekanal som er høyt uttrykt i striatum. Dette kan 
vise seg å gi viktig ny kunnskap om sykdommens 
patogenese og identifiserer nye mulige terapeutiske 
angrepspunkt. To ulike grupper har funnet 
mutasjoner i TUBB4-genet i familier med dysfoni, 
generalisert dystoni og en karakteristisk gangfor-
styrrelse. Det er uklart hvor viktig dette genet er for 
andre primære dystonier.

Det aller nyeste genet er GNAL, og mutasjoner i 
dette genet er funnet i flere familier fra ulike land (5). 
Mutasjoner kan forårsake både dystoni med tidlig og 
sen sykdomsdebut, og det er funnet ved fokale og 
generaliserte former av sykdommen. Dette tyder på 
at mutasjoner dette genet kanskje er relativt vanlig. 
Imidlertid er det usikkerhet rundt forekomsten av 



25

mutasjoner i alle de fire nye genetiske formene for 
primær dystoni, i og med at det foreløpig er publisert 
få studier. 

Usikkerhet rundt hyppigheten av de ulike genmuta-
sjonene har også konsekvenser for bruk av 
diagnostisk gentesting. Testing av DYT1 er en enkel 
test som gjøres ved Oslo universitetssykehus. Testen 
er anbefalt av pasienter med tidlig debut (< 26 år) og 
hos pasienter med familiær dystoni. De andre genene 
kan ikke undersøkes i Norge per i dag. Imidlertid 
tilbyr flere utenlandske firmaer (inkludert www.cegat.
de og www.centogene.de) nå genetisk testing av 
dystoni ved bruk av et såkalt genpanel. Det vil si at 
man tester alle aktuelle gener for en sykdom i en og 
samme reaksjon ved hjelp av moderne sekvense-
ringsteknologi. Slike undersøkelser er fortsatt relativt 
kostbare og er derfor foreløpig etter min mening bare 
aktuelle hos pasienter med en familiær sykdom eller 
ved andre spesielle forhold.Den pågående genetiske 
revolusjon har de siste to årene gitt mye ny kunnskap 
om årsakene til primær dystoni. Studier av de 
involverte gener og deres genprodukter pågår. Basert 
på genfunnene kan vi forvente betydelig økt innsikt i 
patofysiologien til primære dystonier i de kommende 
årene.

Referanser
1. Ozelius LJ, Hewett JW, Page CE, et al. The 

early-onset torsion dystonia gene (DYT1) 
encodes an ATP-binding protein. Nat Genet. 
1997 Sep;17(1):40-8

2. Fuchs T, Gavarini S, Saunders-Pullman R, et al. 
Mutations in the THAP1 gene are responsible for 
DYT6 primary torsion dystonia. Nat Genet. 2009 
Mar;41(3):286-8.

3. Xiao J, Uitti RJ, Zhao Y, et al. Mutations in CIZ1 
cause adult onset primary cervical dystonia. Ann 
Neurol. 2012 Apr;71(4):458-69.

4. Charlesworth G, Plagnol V, Holmström KM, 
et al. Mutations in ANO3 cause dominant 
craniocervical dystonia: ion channel implicated 
in pathogenesis. Am J Hum Genet. 2012 Dec 
7;91(6):1041-50.

5. Fuchs T, Saunders-Pullman R, Masuho I, et 
al. Mutations in GNAL cause primary torsion 
dystonia. Nat Genet. 2013 Jan;45(1):88-92.



26

Genetikk og tremor
Kristoffer Haugarvoll  
Nevrolog og postdoc  
Nevrologisk avdeling  
Haukeland Universitetssjukehus

Essensiell tremor rammar 2-4 % av den vaksne 
befolkninga, men kan òg starte i barnealder. Eit 
dekkjande norsk omgrep for essensiell tremor 
er «rein skjelving». Tilstanden er karakterisert 
av postural og aksjonstremor, først og fremst i 
overekstremitetar, men tremor kan også affisere 
hovud, stemme, tunge, hake eller andre kroppsdelar. 
Ved hovudtremor må pasienten undersøkjast nøye 
mtp. feilstillingar, då cervical dystoni er ein hyppig 
differensialdiagnose. Positiv familiehistore vert 
rapportert hjå omlag 50-60 % av pasientane med 
essensiell tremor, men tala frå studiar svingar 
mykje. Arvegongen har sidan slutten av 1800-talet 
som oftast blitt funne foreineleg med autosomal 
dominant arvegong (1). Det arvelege gjenomslaget 
frå generasjon til generasjon – penetransen – kan 
vere varierande (2). Ein snakkar då om redusert 
penetranse. Tremoren kan variere frå mild til kraftig 
med uttalt funksjonsreduksjon, og den glidane 
overgangen frå forsterka fysiologisk tremor til 
essensiell tremor er nok ei viktig årsak til at både 
anslag av arvelegheit, og jakta på genetiske årsaker 
har vore, og er særs utfordrande.  

Essensiell tremor så hyppig førekomande at av 
tremor av ulik årsak gjerne kan førekome mellom 
ulike individ frå ein og same famile. Dette fenomenet 
vert i genetikken kalla fenokopiar. Fenokopiar 
øydelegg tradisjonelle koplingsanalysar (linkage), 
avdi ein då feilaktig går utifrå at familiemedlemmer 
har tremor av same genetisk årsak. Dette kan vere 
ein av grunnane til at dei tre genetiske loci som 
har blitt kopla til essensiell tremor aldri har ført til 
identifisering av eit sikkert sjukdomsgen (ETM1, 
ETM2 og ETM3).

Genomvide assosiasjonsstudiar (GWAS) nyttar 
250.000 til 1.000.000 kjende singel nukleotid 
polymorfismar (SNP) til å kartleggje om slike vanlege 
genetiske variantar er assosiert med auka risiko for 
sjukdom. Slike studiar har ikkje sikkert identifisert 
genetiske variantar som er assosiert med auka risko 
for essensiell tremor, då replikasjonsstudiane ikkje 
har vore eintydige. Dels har nok GWAS studiar i 
essensiell tremor ikkje hatt statistisk styrkje til å gje 
eintydige resultat.

I seinare tid har ein nytta eksomsekvensering i 
familiær essensiell tremor for å identifisere genetiske 
årsaker til essensiell tremor. I slike studiar fiskar ein 
ut eksom og dei eksomnære delane av genomet, 
dette blir då kalla eksomet. Ein samanliknar då 
resultata mellom familiemedlemmer med tilstanden 
for å redusere talet på kandidatmutasjonar. Eit 
einskildindivid vil ha om lag 250 sjeldne private 
variantar i eksomet sitt. Dette kan ein samanlikne 
med til dømes eit syskjenborn som statistisk 
sett berre vil dele 1/8-del av desse, og slik kan 
«resultatlista» kortast ned. Ein samanliknar så 
med vidare familiemedlemmer og friske kontrollar 
samt andre pasienter før ein evt. sit att med ein 
kandidatmutasjon.  Eit problem ved ein hyppig 
tilstand som essensiell tremor er at ein filtrerer bort 
hyppig førekomande variantar (3). Dette fordi særs 
sjeldne variantar oftast er årsaka til sjukdomar med 
mendelsk arvegong, og for å få ei «resultatliste» som 
kan handterast. Problemet er at dersom penetransen 
er redusert og sjukdomen hyppig, treng ikkje 
varianten som fører til sjukdom vere særs sjeldan, 
og slik kan ein feilaktig filtrere bort den relevante 
mutasjonen frå resultatlista. Eksomsekvenserinig 
har gitt interessante resultat i essensiell tremor dei 
siste åra, men det manglar overtydande uavhengig 
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replikasjon av resultata og delvis har ikkje eksomet 
blitt godt nok dekka med sekvensering (4). 
Nye genetiske teknikkar gjer det langt billigare og 
meir sannsynleg å identifisere genetiske årsaker til 
essensiell tremor. Dei utfordringa som er omtala i 
dette innlegget må taklast før vi kan vite meir om 
genetikken ved essensiell tremor. Funn av ei sikker 
genetisk årsak til essensiell tremor vil vere avgjerande 
for klinisk karakterisering av tremor og opne for 
ny forståing av den underliggjande molekylære 
patofysiologien
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