
Referansegruppen for 
Nasjonal kompetansetjeneste 

for bevegelsesforstyrrelser

www.sus.no/nkb

Nyhetsbulletin
nr. 1/ 2015 årgang 20



Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
Stavanger Universitetssjukehus
Postboks 8100
4068 Stavanger

ISSN 1892-9699 (trykt utg.) ISSN 1891-8786 (online)



Leder

Årsaken til Parkinsons sykdom er fortsatt ukjent selv om deler av puslespillet om patogenesen bak 
sykdommen gradvis er blitt avklart. En ny mulighet som har blitt diskutert i de siste årene, er at 
sykdommen skyldes et eksternt agens som kommer til hjernen via magesekken og retrograd transport 
i n. vagus. Ole-Bjørn Tysnes diskuterer en del av de dataene som kan støtte en slik hypotese. Antonie 
Beiske har derimot sett på data relatert til kjønnsforskjeller ved Parkinsons sykdom og drøfter om disse 
kan bidra til å forstå hvorfor sykdommen oppstår.

I forrige nummer av Nyhetsbulletinen publiserte vi en ny revisjon av Terapianbefalingen. Avansert 
behandling synes å bli stadig viktigere og gode supplement til tablett behandling ved Parkinsons 
sykdom. I dette nummer av Nyhetsbulletinen beskriver først Espen Dietrichs NorStim studien fra OUS. 
Hensikten med studien er å forbedre eller effektivisere en optimal elektroinnføring ved DBS i STN. 
Videre er det åpenbart at bedre kunnskap om hva som skjer under DBS i STN kan få konsekvenser for 
optimalisering av behandlingen for den enkelte operasjonskandidat. Tora Bonnevie og Jan Aasly gir en 
oversikt over hva vi vet og ikke vet på dette området og etablerer en studie i Trondheim som basert på 
nyeste kunnskap på området, ønsker å undersøke om nye tilnærminger kan bedre både motoriske og 
ikke-motoriske problemer ved hjelp av STN-DBS.

ParkVest-studien har medført en rekke publikasjoner og det pågår nærmere 10 PhD-arbeider basert på 
data fra studien. Anders Bjørnestad er Helse Vest stipendiat og jobber med å kartlegge og bedre forstå 
progresjon av Parkinsons sykdom de første 7 årene etter at diagnosen er stillet. Et av arbeidene hans 
kartlegger utviklingen av hjelpebehovet blant pasientene og i sitt innlegg i Nyhetsbulletinen gir han en 
oversikt over sine funn.

I desember 2014 ble det publisert Europeiske fysioterapiretningslinjer ved Parkinsons sykdom. 
Retningslinjene omfatter standardisering av både kartlegging og behandling. Fysioterapeut Annette 
Vistven omtaler i denne utgaven de europeiske retningslinjene og gir råd om hvordan man kan oppnå et 
bedre fysioterapitilbud til pasienter med Parkinsons sykdom.

God lesing!

Jan Petter Larsen  
Nasjonal kompetansetjeneste for  
bevegelsesforstyrrelser,  
Stavanger Universitetssjukehus  
Redaktør
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Starter Parkinsons sykdom i tarmen?

Ole-Bjørn Tysnes 
Avdelingssjef, professor

Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Braak (1) studerte utbredelsen av alfa-synuclein 
i hjernen til parkinsonpasienter. Han lanserte 
hypotesen om en gradvis spredning av parkinson-
spesifikk patologi fra bulbus olfactorius og den 
motoriske delen av vagus kjernen via substantia 
nigra til cortex cerebri i seneste stadium. Senere 
kliniske studier av parkinsonpasienter viser at 
redusert luktesans og gastrointestinale symptomer 
er tilstede ved nydiagnostisert Parkinsons sykdom 
(PS) (2), og denne type symptomer er i dag del av 
såkalte premotoriske symptomer og regnes som 
risikofaktorer for fremtidig utvikling av PS (2). Studier 
av tidligere transplanterte PS-pasienter (embryonale 
celler transplantert til striatum) har vist at parkinson-
spesifikk patologi kan bre seg til transplanterte celler, 
noe som førte til at det ble lansert en prionteori: 
alfa-synuclein kan spre seg fra celle til celle ved at 
normalt alfa-synuclein presses inn i en proteasere-
sistent form og derved akkumulerer (3). Videre er 
det demonstrert avleiring av alfa-synuclein i tarmens 
nervesystem ved PS (4). Spørsmålet er da om PS 
starter i tarmen og at patogenet brer seg til hjernen 
via nervus vagus.

Eksperimentelt er det påvist at stoffer som er  
injisert i hjernen fører til parkinsonisme (rotenon)  
i forsøksdyr (5), også fører til parkinsonisme når  
det gis i lave doser i foret til forsøksdyrene.  
I forsøksdyrene er det avdekket parkinsonspesifikk 
patologi i hjernen. Nylig ble det publisert et arbeid 
av Holmquist og medarbeidere (6) hvor de benyttet 
alfa-synuclein renset fra parkinsonhjerner og 
rekombinant alfa-synuclein med forskjellige typer 
sekundær struktur. Disse forskjellige alfa-synuclein 
preparatene ble injisert i tynntarmsveggen i forsøks- 
dyr og det ble demonstrert at alfa-synuclein kunne 
bre seg til vaguskjernen via axonal transport. Disse 
data ble betraktet som bevis på at parkinsonspesifikk 
patologi kan bre seg til hjernen via nervus vagus.

Samlet sett foreligger det således både epidemio-
logiske data og eksperimentelle data som kan 
tyde på at parkinsonspesifikk patologi kan oppstå 
i tarmkanalens nervesystem og bre seg derfra til 
vaguskjernen. Denne teorien kan forklare tidlige 
gastrointestinale symptomer ved PS og reiser 
spørsmålet om sykdommen kan skyldes et ukjent 
exogent patogen som fører til parkinsonspesifikke 
forandringer i tarmens nervesystem.
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INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 10 mg/ml: 1 ml inneh.: 
Apomorfinhydroklorid 10 mg, natriumbisulfitt (E 222), saltsyre (for pH-juste-
ring), vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Injeksjonsvæske 10 mg/ml: Behandling av motoriske fluktuasjo-
ner («on-off»-fenomen) hos pasienter med Parkinsons sykdom som vedvarer 
til tross for individuelt titrert behandling med levodopa (med en perifer dekar-
boksylasehemmer) og/eller andre dopaminagonister.
Dosering: Utvelgelse av pasienter egnet til injeksjoner med Britaject: Pasienten 
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 20 mg 3 ganger daglig, 
og at denne behandlingen har vart i minst 2 dager før pasienten starter opp 
behandlingen. Oppstart av apomorfinbehandling bør foregå i kontrollerte om-
givelser ved spesialisert sykehusavdeling. Pasienten bør overvåkes av lege med 
erfaring i behandling av Parkinsons sykdom (f.eks. nevrolog). Levodopabehand-
ling av pasienten (med eller uten dopaminagonister), bør være optimalisert før 
igangsetting av behandling med Britaject.
Injeksjonsvæske 10 mg/ml: Bestemmelse av terskeldose: Hensiktsmessig dose 
for hver pasient etableres ved trinnvise dosejusteringer. Følgende skjema fo-
reslås: 1 mg apomorfin (0,1 ml) (tilsv. ca. 15-20 μg/kilo) injiseres s.c. under 
en hypokinetisk periode eller «off»-periode. Pasienten observeres deretter 
i 30 minutter for motorisk respons. Dersom responsen uteblir eller er util-
strekkelig, kan en ytterligere dose på 2 mg apomorfin (0,2 ml) injiseres s.c. 
Pasienten observeres deretter for adekvat respons i ytterligere 30 minutter. 
Dersom motorisk respons fremdeles uteblir eller er utilstrekkelig, kan dosen 
økes ved trinnvise injeksjoner (som beskrevet over) med minst 40 minut-
ters mellomrom, inntil tilfredsstillende respons er oppnådd. Etablering av 
behandling: Når hensiktsmessig dose er bestemt, kan det gis 1 enkelt s.c. in-
jeksjon i nedre del av abdomen eller på utsiden av låret, ved første tegn på 
en «off»-episode. Varierende absorpsjon fra forskjellige injeksjonssteder hos 
en og samme person kan ikke utelukkes. Følgelig bør pasienten observeres 
i den påfølgende timen etter injeksjon, for å vurdere kvaliteten på behand-
lingsresponsen. Doseendringer gjøres i overensstemmelse med pasientens 
respons. Optimal dose er individuell, men når først etablert, fortsetter den å 
være relativt konstant. Forsiktighetsregler ved behandling: Daglig dose varierer 
vanligvis i området mellom 3-30 mg gitt som 1-10 injeksjoner, og noen ganger 
så mye som 12 adskilte injeksjoner hver dag.  Anbefalt total daglig dose bør 
ikke overstige 100 mg, og de enkeltvise bolusinjeksjonene bør ikke overstige 
10 mg. I kliniske studier har det vanligvis vært mulig å redusere levodopado-

sen. Effekten varierer betraktelig fra pasient til pasient, og en ev. dosereduk- 
sjon skal derfor håndteres med stor nøyaktighet av erfaren lege. Når behand-
lingen er etablert kan domperidonbehandlingen gradvis reduseres hos noen 
pasienter, men vellykket eliminasjon med fravær av oppkast eller hypotensjon 
sees bare hos noen få.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert. Nedsatt ny-
refunksjon: Tilsvarer anbefalingene for voksne og eldre. Barn og ungdom <18 
år : Kontraindisert. Eldre: Ekstra forsiktighet anbefales under igangsetting av 
behandling pga. risiko for postural hypotensjon.
Administrering: Injeksjonsvæske: Til s.c. bruk med regelmessige bolusinjeks-
joner.
Kontraindikasjoner: Pasienter med respiratorisk depresjon, demens, psykotis-
ke sykdommer eller nedsatt leverfunksjon. Skal ikke gis til pasienter som har en 
«on»-respons på levodopa og som er preget av alvorlig dyskinesi eller dystoni. 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Barn og unge <18 år.
Forsiktighetsregler: Bør gis med forsiktighet ved renal, pulmonal eller kardio-
vaskulær sykdom og til personer plaget av kvalme og oppkast. Ekstra forsiktig-
het anbefales ved behandlingsoppstart hos eldre og/eller svekkede pasienter. 
Kan gi hypotensjon, og selv etter forbehandling med domperidon, bør for-
siktighet utvises ved eksisterende hjertesykdom eller hos pasienter som tar 
vasoaktive legemidler (f.eks. antihypertensiver), særlig ved eksisterende postu-
ral hypotensjon. Apomorfin er forbundet med lokal s.c. påvirkning. Dette kan 
enkelte ganger reduseres ved å bytte injeksjonssted eller ved bruk av ultralyd 
på områder med knuter og indurasjon. Preparatet inneholder natriumbisulfitt, 
som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige allergiske reaksjoner og bronkospasme. 
Anemi og trombocytopeni er rapportert. Nevropsykiatriske problemer sees 
hos mange med Parkinsons sykdom. Nevropsykiatriske forstyrrelser kan for-
verres av apomorfin hos enkelte, og særlig forsiktighet skal utvises. Apomorfin 
er forbundet med søvnighet, og andre dopaminagonister er forbundet med 
episoder av plutselig innsovning, særlig ved Parkinsons sykdom. Pasienten skal 
informeres om dette, og oppfordres til å utvise forsiktighet ved bilkjøring/
betjening av maskiner. Pasienter som har opplevd søvnighet skal avstå fra bil-
kjøring/betjening av maskiner. Dosereduksjon eller seponering vurderes. Pato-
logisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet er rapportert, og er vanligvis 
reversibelt ved dosereduksjon eller seponering.
Interaksjoner: Pasienter som utvelges til apomorfinbehandling, behandles 
sannsynligvis også med andre legemidler. I de innledende fasene av apomor-
finbehandlingen bør pasienten overvåkes for uvanlige bivirkninger eller tegn 
på effektpotensering. Nevroleptiske legemidler kan ha antagonistisk effekt ved 
samtidig bruk. Det foreligger også en potensiell interaksjon mellom klozapin og 
apomorfin, klozapin kan imidlertid også brukes for å redusere symptomer på 
nevropsykiske komplikasjoner. Effekten av apomorfin på plasmakonsentrasjo-
nen av andre legemidler er ikke studert, og forsiktighet bør derfor utvises ved 
kombinasjon med andre legemidler, særlig legemidler med smal terapeutisk 
bredde. Regelmessige hematologiske prøver bør tas ved samtidig bruk av le-
vodopa. Apomorfin kan potensere antihypertensiv effekt av antihypertensiver 
og legemidler som påvirker hjertet, selv ved samtidig bruk av domperidon.
Vis interaksjoner for N04B C07 + Gå til interaksjonsanalyse

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen erfaring med bruk hos gra-
vide. Reproduksjonsstudier på dyr indikerer ingen teratogene effekter, men 
toksiske doser gitt til drektige rotter kan føre til respirasjonssvikt hos nyfødte. 
Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet med 
mindre strengt nødvendig. Amming: Ukjent om apomorfin utskilles i morsmelk. 
Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling 
for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behand-
lingen med apomorfin skal avsluttes/avstås fra.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme og oppkast, 
særlig ved behandlingsoppstart. Skyldes vanligvis unnlatelse av domperidon-
behandling. Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet, særlig ved kontinuerlig bruk, 
kan omfatte s.c. noduler, indurasjon, erytem, ømhet og pannikulitt. Andre lo-
kale reaksjoner som irritasjon, kløe, blåmerker og smerter. Luftveier : Gjesping. 
Nevrologiske: Forbigående sedasjon ved hver apomorfindose ved behand-
lingsoppstart. Går vanligvis over i løpet av de første ukene. Svimmelhet/ør-
het. Psykiske: Nevropsykiatriske forstyrrelser (inkl. mild forbigående forvirring 
og visuelle hallusinasjoner). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Anemi og trombocytopeni. Hjerte/kar : Postural hypotensjon, vanligvis forbigå-
ende. Hud: Lokalt og mer generelt utslett. Nekrose og ulcerasjoner på injek-
sjonsstedet. Luftveier : Pustevansker. Nevrologiske: Dyskinesier kan induseres 
under «on»-perioder, alvorlig i noen tilfeller. Undersøkelser : Positiv Coombs 
prøve. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili. Immunsystemet: 
Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaksi og bronkospasme) kan forekomme pga. 
innholdet av natriumbisulfitt. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Perifert 
ødem. Psykiske: Tegn på patologisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet.
Rapportering av bivirkninger
Overdosering/Forgiftning:
Lite klinisk erfaring med apomorfinoverdosering ved s.c. injeksjon og infusjon. 
Behandling: Symptomer på overdosering kan behandles empirisk. Utstrakt 
oppkast kan behandles med domperidon. Respirasjonsdepresjon kan behand-
les med nalokson. Hensiktsmessige tiltak som f.eks. heving av fotenden på 
sengen ved hypotensjon. Bradykardi kan behandles med atropin.
Egenskaper:
Klassifisering: Dopaminagonist. Virkningsmekanisme: Stimulerer D1- og 
D2-dopaminreseptorer. Hos friske forsøksdyr undertrykkes avfyringshastighe-
ten i nigrostriatale celler og ved lave doser reduseres lokomotorisk aktivitet 
(trolig pga. presynaptisk hemming av endogen dopaminfrisetting). Det antas at 
motorisk svekkelse ved Parkinsons sykdom medieres via postsynaptiske re-
septorsteder. Denne bifasiske effekten sees også hos mennesker. Absorpsjon: 
Hurtig og fullstendig. Effekt etter 4-12 minutter. Halveringstid: Distribusjons-
halveringstid ca. 5 minutter, elimineringshalveringstid ca. 33 minutter. Utskillelse: 
Via urin.
Pakninger og priser:  
Injeksjonsvæske: 10 mg/ml: 5 x 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1572,10
Sist endret: 13.06.2013
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I utviklede land angis forekomsten av Parkinsons 
sykdom (PS) å være 0.3%, i aldersklassen > 65 år 
er andelen PS hele 3% (1). Alder er dermed en klar 
risiko for utvikling av PS. I populasjons- og incidens-
studier av PS i vesten utgjør andelen menn om lag 
60 % (2).

Både i ParkVest-studien (3) og i Akershus PS 
populasjonen (4) var forekomsten 59 % menn, og 
kvinner debuterte med sine symptomer omtrent 
to år senere enn menn. I ParkVest-studien var 
symptomene hos kvinnene verken lettere eller 
annerledes, men motstridende resultater er 
også publisert (5, 6). Det understrekes at det må 
spesifiseres når i sykdomsforløpet sammenligningen 
av symptomene gjøres.

I en australsk studie, eksempelvis, hvor 210 pasienter 
med (pm) PS fra tre spesialistsentre med i alt 
240 pmPS ble inkludert, fant man at mennene var 
hardere rammet (6). De hadde blant annet mer 
kommunikative vansker og hadde signifikant høyere 
skår på motoriske symptomer målt vha UPDRS III 
med tilsvarende høyere daglig levodopaekvivalent 
dosering (LED). De anga også større behov for hjelp 
i ADL-aktiviteter. Fem år etter sykdomsdebut hadde 
mennene også større kognitive problemer, og den 
forskjellen vedvarte i det videre sykdomsforløp.  
I denne australske populasjonen utgjorde andelen 
menn 61 %. Men derimot var sykdomsdebuten hos 
mennene nesten tre år senere (61.8 år) enn hos 

kvinnene (58.9 år). Dette er det motsatte av det 
forventede. Kommentaren til forfatteren på min 
direkte henvendelse, var at kanskje eldre menn 
med større motoriske vansker var overrepresentert 
ved de klinikkene pmPS ble inkludert fra. En kan 
dermed spørre seg hvor meningsfylt det er å 
vurdere kjønnsforskjeller i populasjoner som ikke er 
prevalens eller incidensbaserte. Resultatene kan i alle 
fall ikke generaliseres. 

Det påpekes at forekomsten av PS i Asia ikke 
viser noen forskjell mellom kjønnene (2).  
Dokumentasjonen vedrørende kjønnsforskjeller ved 
PS i vestlige land er massiv, mens antall tilsvarende 
publikasjoner fra Østen er svært begrenset. Det i 
seg selv kan være en svakhet. Og finnes det andre 
bias for eksempel, kulturelle, som gjør at menn ikke 
diagnostiseres (vil være friske?) og derfor er underre-
presenterte? Eller er den kjønnsforskjellen vi mener 
bevist i Vesten ikke tilstede i Østen?

Østrogenets nevroprotektive effekt diskuteres stadig 
som en forklaring på blant annet forskjellen av 
forekomst og tidspunkt for sykdomsdebut for PS hos 
kvinner og menn. Erfaringer fra dyreforsøk har vist at 
østrogen forebygger dopaminergt nevrontap indusert 
av nevrotoxiner i PS-dyremodeller, men å overføre 
denne erfaringen for å bedre PS symptomene med 
postmenopausalt østrogen tilskudd (Hormon 
Replacement Therapy, HRT)

Kjønnsforskjeller og nevroproteksjon ved 
Parkinsons sykdom? 

Antonie Giæver Beiske
Daglig leder, nevrolog, PhD

MS-senteret i Hakadal

1) Er prevalensen av Parkinsons sykdom forskjellig hos menn og kvinner?

2) Er debutalderen den samme?

3) Påvirker endogen østrogen-status Parkinsons sykdom hos kvinner?
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INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 10 mg/ml: 1 ml inneh.: 
Apomorfinhydroklorid 10 mg, natriumbisulfitt (E 222), saltsyre (for pH-juste-
ring), vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Injeksjonsvæske 10 mg/ml: Behandling av motoriske fluktuasjo-
ner («on-off»-fenomen) hos pasienter med Parkinsons sykdom som vedvarer 
til tross for individuelt titrert behandling med levodopa (med en perifer dekar-
boksylasehemmer) og/eller andre dopaminagonister.
Dosering: Utvelgelse av pasienter egnet til injeksjoner med Britaject: Pasienten 
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 20 mg 3 ganger daglig, 
og at denne behandlingen har vart i minst 2 dager før pasienten starter opp 
behandlingen. Oppstart av apomorfinbehandling bør foregå i kontrollerte om-
givelser ved spesialisert sykehusavdeling. Pasienten bør overvåkes av lege med 
erfaring i behandling av Parkinsons sykdom (f.eks. nevrolog). Levodopabehand-
ling av pasienten (med eller uten dopaminagonister), bør være optimalisert før 
igangsetting av behandling med Britaject.
Injeksjonsvæske 10 mg/ml: Bestemmelse av terskeldose: Hensiktsmessig dose 
for hver pasient etableres ved trinnvise dosejusteringer. Følgende skjema fo-
reslås: 1 mg apomorfin (0,1 ml) (tilsv. ca. 15-20 μg/kilo) injiseres s.c. under 
en hypokinetisk periode eller «off»-periode. Pasienten observeres deretter 
i 30 minutter for motorisk respons. Dersom responsen uteblir eller er util-
strekkelig, kan en ytterligere dose på 2 mg apomorfin (0,2 ml) injiseres s.c. 
Pasienten observeres deretter for adekvat respons i ytterligere 30 minutter. 
Dersom motorisk respons fremdeles uteblir eller er utilstrekkelig, kan dosen 
økes ved trinnvise injeksjoner (som beskrevet over) med minst 40 minut-
ters mellomrom, inntil tilfredsstillende respons er oppnådd. Etablering av 
behandling: Når hensiktsmessig dose er bestemt, kan det gis 1 enkelt s.c. in-
jeksjon i nedre del av abdomen eller på utsiden av låret, ved første tegn på 
en «off»-episode. Varierende absorpsjon fra forskjellige injeksjonssteder hos 
en og samme person kan ikke utelukkes. Følgelig bør pasienten observeres 
i den påfølgende timen etter injeksjon, for å vurdere kvaliteten på behand-
lingsresponsen. Doseendringer gjøres i overensstemmelse med pasientens 
respons. Optimal dose er individuell, men når først etablert, fortsetter den å 
være relativt konstant. Forsiktighetsregler ved behandling: Daglig dose varierer 
vanligvis i området mellom 3-30 mg gitt som 1-10 injeksjoner, og noen ganger 
så mye som 12 adskilte injeksjoner hver dag.  Anbefalt total daglig dose bør 
ikke overstige 100 mg, og de enkeltvise bolusinjeksjonene bør ikke overstige 
10 mg. I kliniske studier har det vanligvis vært mulig å redusere levodopado-

sen. Effekten varierer betraktelig fra pasient til pasient, og en ev. dosereduk- 
sjon skal derfor håndteres med stor nøyaktighet av erfaren lege. Når behand-
lingen er etablert kan domperidonbehandlingen gradvis reduseres hos noen 
pasienter, men vellykket eliminasjon med fravær av oppkast eller hypotensjon 
sees bare hos noen få.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert. Nedsatt ny-
refunksjon: Tilsvarer anbefalingene for voksne og eldre. Barn og ungdom <18 
år : Kontraindisert. Eldre: Ekstra forsiktighet anbefales under igangsetting av 
behandling pga. risiko for postural hypotensjon.
Administrering: Injeksjonsvæske: Til s.c. bruk med regelmessige bolusinjeks-
joner.
Kontraindikasjoner: Pasienter med respiratorisk depresjon, demens, psykotis-
ke sykdommer eller nedsatt leverfunksjon. Skal ikke gis til pasienter som har en 
«on»-respons på levodopa og som er preget av alvorlig dyskinesi eller dystoni. 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Barn og unge <18 år.
Forsiktighetsregler: Bør gis med forsiktighet ved renal, pulmonal eller kardio-
vaskulær sykdom og til personer plaget av kvalme og oppkast. Ekstra forsiktig-
het anbefales ved behandlingsoppstart hos eldre og/eller svekkede pasienter. 
Kan gi hypotensjon, og selv etter forbehandling med domperidon, bør for-
siktighet utvises ved eksisterende hjertesykdom eller hos pasienter som tar 
vasoaktive legemidler (f.eks. antihypertensiver), særlig ved eksisterende postu-
ral hypotensjon. Apomorfin er forbundet med lokal s.c. påvirkning. Dette kan 
enkelte ganger reduseres ved å bytte injeksjonssted eller ved bruk av ultralyd 
på områder med knuter og indurasjon. Preparatet inneholder natriumbisulfitt, 
som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige allergiske reaksjoner og bronkospasme. 
Anemi og trombocytopeni er rapportert. Nevropsykiatriske problemer sees 
hos mange med Parkinsons sykdom. Nevropsykiatriske forstyrrelser kan for-
verres av apomorfin hos enkelte, og særlig forsiktighet skal utvises. Apomorfin 
er forbundet med søvnighet, og andre dopaminagonister er forbundet med 
episoder av plutselig innsovning, særlig ved Parkinsons sykdom. Pasienten skal 
informeres om dette, og oppfordres til å utvise forsiktighet ved bilkjøring/
betjening av maskiner. Pasienter som har opplevd søvnighet skal avstå fra bil-
kjøring/betjening av maskiner. Dosereduksjon eller seponering vurderes. Pato-
logisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet er rapportert, og er vanligvis 
reversibelt ved dosereduksjon eller seponering.
Interaksjoner: Pasienter som utvelges til apomorfinbehandling, behandles 
sannsynligvis også med andre legemidler. I de innledende fasene av apomor-
finbehandlingen bør pasienten overvåkes for uvanlige bivirkninger eller tegn 
på effektpotensering. Nevroleptiske legemidler kan ha antagonistisk effekt ved 
samtidig bruk. Det foreligger også en potensiell interaksjon mellom klozapin og 
apomorfin, klozapin kan imidlertid også brukes for å redusere symptomer på 
nevropsykiske komplikasjoner. Effekten av apomorfin på plasmakonsentrasjo-
nen av andre legemidler er ikke studert, og forsiktighet bør derfor utvises ved 
kombinasjon med andre legemidler, særlig legemidler med smal terapeutisk 
bredde. Regelmessige hematologiske prøver bør tas ved samtidig bruk av le-
vodopa. Apomorfin kan potensere antihypertensiv effekt av antihypertensiver 
og legemidler som påvirker hjertet, selv ved samtidig bruk av domperidon.
Vis interaksjoner for N04B C07 + Gå til interaksjonsanalyse

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen erfaring med bruk hos gra-
vide. Reproduksjonsstudier på dyr indikerer ingen teratogene effekter, men 
toksiske doser gitt til drektige rotter kan føre til respirasjonssvikt hos nyfødte. 
Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet med 
mindre strengt nødvendig. Amming: Ukjent om apomorfin utskilles i morsmelk. 
Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling 
for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behand-
lingen med apomorfin skal avsluttes/avstås fra.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme og oppkast, 
særlig ved behandlingsoppstart. Skyldes vanligvis unnlatelse av domperidon-
behandling. Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet, særlig ved kontinuerlig bruk, 
kan omfatte s.c. noduler, indurasjon, erytem, ømhet og pannikulitt. Andre lo-
kale reaksjoner som irritasjon, kløe, blåmerker og smerter. Luftveier : Gjesping. 
Nevrologiske: Forbigående sedasjon ved hver apomorfindose ved behand-
lingsoppstart. Går vanligvis over i løpet av de første ukene. Svimmelhet/ør-
het. Psykiske: Nevropsykiatriske forstyrrelser (inkl. mild forbigående forvirring 
og visuelle hallusinasjoner). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Anemi og trombocytopeni. Hjerte/kar : Postural hypotensjon, vanligvis forbigå-
ende. Hud: Lokalt og mer generelt utslett. Nekrose og ulcerasjoner på injek-
sjonsstedet. Luftveier : Pustevansker. Nevrologiske: Dyskinesier kan induseres 
under «on»-perioder, alvorlig i noen tilfeller. Undersøkelser : Positiv Coombs 
prøve. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili. Immunsystemet: 
Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaksi og bronkospasme) kan forekomme pga. 
innholdet av natriumbisulfitt. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Perifert 
ødem. Psykiske: Tegn på patologisk spillegalskap, økt libido og hyperseksualitet.
Rapportering av bivirkninger
Overdosering/Forgiftning:
Lite klinisk erfaring med apomorfinoverdosering ved s.c. injeksjon og infusjon. 
Behandling: Symptomer på overdosering kan behandles empirisk. Utstrakt 
oppkast kan behandles med domperidon. Respirasjonsdepresjon kan behand-
les med nalokson. Hensiktsmessige tiltak som f.eks. heving av fotenden på 
sengen ved hypotensjon. Bradykardi kan behandles med atropin.
Egenskaper:
Klassifisering: Dopaminagonist. Virkningsmekanisme: Stimulerer D1- og 
D2-dopaminreseptorer. Hos friske forsøksdyr undertrykkes avfyringshastighe-
ten i nigrostriatale celler og ved lave doser reduseres lokomotorisk aktivitet 
(trolig pga. presynaptisk hemming av endogen dopaminfrisetting). Det antas at 
motorisk svekkelse ved Parkinsons sykdom medieres via postsynaptiske re-
septorsteder. Denne bifasiske effekten sees også hos mennesker. Absorpsjon: 
Hurtig og fullstendig. Effekt etter 4-12 minutter. Halveringstid: Distribusjons-
halveringstid ca. 5 minutter, elimineringshalveringstid ca. 33 minutter. Utskillelse: 
Via urin.
Pakninger og priser:  
Injeksjonsvæske: 10 mg/ml: 5 x 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1572,10
Sist endret: 13.06.2013

Injeksjonsvæske 10 mg/ml,
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hos kvinner viste kun positiv effekt i en av fire 
studier. Tilsvarende var effekten av HRT med tanke 
på forekomsten av PS hos kvinner, referert i ni 
forskjellige publikasjoner, positiv i en, negativ i en 
og ingen effekt i de syv øvrige (7). I et dyreforsøk 
ble anti-østrogen behandling med tamoxifen vist 
å ha nevroprotektiv effekt, men i en rapport om 
behandling av brystkreft med dette medikamentet ble 
det angitt en femdobling av forekomsten av PS hos 
de behandlede kort etter.

Den manglende kjønnsforskjellen vedrørende 
prevalens av PS i Østen har også vært brukt som et 
argument for at endogent østrogen ikke kan være 
nevroprotektivt fordi effekten burde være den samme 
uavhengig av etnisitet (3). Finnes det miljøfaktorer 
i Østen som vi ikke har i Vesten, som kan endre 
den mulige protektive effekten av østrogen på de 
dopaminproduserende nevronene? 

Det har vært massive mediaoppslag vedrørende 
inntak av fermentert soya og tofu, også et 
soyaprodukt, i Østens befolkning. Disse nærings-
midlene har et naturlig høyt østrogeninnhold. Kan 
slike forskjeller i kosthold endre den eventuelt 
nevroprotektive evnen til østrogen og påvirke 
sykdomsforløpet? Blir det dermed en feilslutning 
at endogent østrogen må ha samme effekt 
uavhengig av etnisitet når miljøfaktorene kan 
være så grunn-leggende forskjellige i de etniske 
gruppene som sammenlignes? Disse forskjellene er 
spennende, så sant de er reelle! Dette gir grobunn 
for nysgjerrighet og kan føre til ny kunnskap om 
sammenhenger vi ellers ikke hadde øynet?

Men dersom østrogen har en nevroprotektiv effekt 
og det er forklaringen på kjønnsforskjellene som 
påvises i Vesten hos pmPS, burde ikke de kvinnene 
som påvirkes mest av østrogen ha lavere prevalens 

av sykdommen og burde det ikke samtidig føre til et 
gunstigere forløp hos de som likevel rammes?  
Denne problemstilling har opptatt mange og 
publikasjonene oppleves utallige for den interesserte 
leser. Resultatene er i aller høyeste grad sprikende. 
Gjennomgående er studiene små og de fokuserer 
helst på enkeltvise fertilitetsfaktorer som tidlig 
menarche, antall fødsler, oral prevensjon, menopause 
eller HRT.

I 2014 ble to større arbeider publisert med dette 
temaet (7, 8).  Begge studiene benytter termen 
”reproductive factors” som også omtales som 
østrogenstatus gjennom livet. Den ene studien er fra 
NIH-AAPP (National Institute of Health) Diet and 
Health hvorfra det blant 119.166 postmenopausale 
kvinner som ble inkludert i 1995, 20 år senere var  
410 som selv refererte å ha fått diagnosen PS.  
Kort resymert fant man i denne prospektive under- 
søkelsen ingen økt risiko for PS relatert til fertilitets-
faktorer som alder ved menarche, alder ved første 
fødsel, antall fødsler eller alder ved menopause.  
Bruk av oral prevensjon viste derimot redusert risiko 
(OR 0.59) for PS, dersom bruken hadde vart minst 
10 år. 

I den andre studien er 743 kvinner med PS diagnos-
tisert fra 1996-2009, hentet fra det ”Danish National 
Hospital Register.” Denne studien inkluderer også en 
kontrollgruppe av kvinner med tilsvarende fødselsår 
randomisert fra det ”Danish Civil Registration 
System”. Informasjon ble innhentet via et computer-
assistert omfattende telefonintervju som også 
inneholdt spørsmål vedrørende fertilitetsfaktorer 
og forhold relatert til livsstil. I denne imponerende 
studien, som trygt kan siteres på at den hittil er den 
største populasjonsbaserte PS-kontrollerte studie, 
er konklusjonen ikke som i den amerikanske med 
unntak av effekten av p-pille bruken. 
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I den danske studien kontrolleres det for tobakk, 
kaffe, alkohol, utdanning, alder og familiær forekomst 
av PS, og når det er gjort er resultatet at forekomsten 
av PS reduseres (OR) dersom menarche er ≤ 11år 
(0.68), oral prevensjon ble brukt  (0.87), mange 
fødsler ≥ 4 (0.79) og ved bilateral oophorektomi 
(0.65). Det ble ikke påvist noen relasjon til fertil 
lengde, alder ved menopause eller HRT. Hver enkelt 
faktor har ikke så stor betydning, men forfatterne 
foreslår å lage en samlet østrogen-index. Den 
beskriver østrogenstatusen som en sum av fem 
komponenter: tidlig menarche, høydose østrogen 
p-pille, fire eller flere fødsler, kirurgisk menopause og 
HRT iverksatt før starten av motoriske symptomer 
ved PS. Ved lav index øker OR for utvikling av PS, og 
siden 30-50 % av de dopaminproduserende nevroner 
er døde ved diagnosetidspunktet, er det nærliggende 
å anta at det er hendelser tidligere i livet som øker 
eller reduserer PS risikoen, i følge forfatterne. De 
avslutter med at dersom deres funn er holdbare, 
kunne det føre til at personer som får fjernet ovariene 
av benigne grunner, burde anbefales HRT. Denne 
danske studien inneholder også en tabellarisk 
oversikt over resultatene fra ni utvalgte studier 
vedrørende PS og ”reproductive factors”.  Her 
bekreftes mitt inntrykk av hvor forskjellige studiene 
er og hvor vanskelig det er å sammenligne dem og 
ikke minst hvor sprikende resultatene oppleves å 
være. Siste ord om østrogen og nevroproteksjon er 
neppe sagt, men studien til Greene og medforfattere 
anbefales (8).
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Nesten alle parkinsonpasienter som i en definert 
periode ble operert på Oslo universitetssykehus-
Rikshospitalet med dyp hjernestimulering i Nucleus 
subthalamicus, sa seg villige til å være med på 
NorStim-studien. Dette er en randomisert, prospektiv 
studie som både sammenligner to forskjellige 
strategier for å bestemme hvor elektrodene skal 
plasseres, og som kartlegger så vel behandlingsef-
fekten som bivirkninger og komplikasjoner. De siste 
pasientene har nå vært til ettårs kontroll, og randomi-
seringskoden skal snart åpnes.    

Nucleus subthalamicus (STN) er som regel det 
foretrukne målområdet for dyp hjernestimulering ved 
Parkinsons sykdom. Den er en liten kjerne som ligger 
i mesencephalon, rett over Substantia nigra. STN er 
5-6mm lang i rostrocaudal retning og 2.3mm bred. 
Selv innen denne lille kjernen er det en funksjonell 
inndeling, og det motoriske området ligger i øvre 
laterale del. Derfor er det svært viktig å ha presise 
metoder for å plassere elektrodene på rett sted under 
operasjonen.

Første skritt for å finne rett elektrodeplassering, er 
å ta preoperative MR-bilder av hjernen med god 
oppløsning. Den vanligste strategien, som vi også 
bruker i Oslo, er å montere den stereotaktiske 
rammen på hodet til pasienten om morgenen 
på operasjonsdagen og deretter ta CT som viser 
både hjernen og hodeskallen med rammen rundt 
som referansesystem. MR- og CT-bildene blir 
deretter fusjonert i en PC, slik at vi kan se detaljene 
i hjernevevet og kjernenes plassering i forhold 
til rammen. Disse fusjonerte bildene brukes til å 
bestemme ønsket elektrodeplassering («target») på 
hver side og finne de riktige koordinatene.

Noen få sentre baserer seg bare på de stereotaktiske 
koordinatene, men de aller fleste bruker mikro- 

elektroder for å kartlegge elektrodenes plassering. 
Operasjonen starter da med at nevrokirurgen først 
legger inn en mikroelektrode. Nevroner i forskjellige 
deler av hjernen sender ut elektriske impulser 
med forskjellig frekvens og forskjellig mønster. 
Nevrofysiologisk registrering fra mikroelektroden 
kan da brukes både til å identifisere målområdet 
og sjekke om de forhåndsbestemte koordinatene 
er riktige, eller om plasseringen av den endelige 
(permanente) elektroden må justeres for å påvirke 
riktig del av STN. De fleste bruker 5 mikroelektroder 
som stikkes samtidig inn i hjernen, registrerer fra 
samtlige elektroder og velger å legge den permanente 
elektroden i sporet til den mikroelektroden som har 
de beste signalene. I de aller fleste tilfellene velger 
man den elektroden som ligger i midten. I Oslo har 
vi derfor i mange år bare brukt én mikroelektrode 
og heller gjort forsøk med en ny mikroelektrode i et 
annet spor hvis den første ikke registrerte tilfreds-
stillende signaler. Tanken bak dette er blant annet at 
å sette inn én mikroelektrode trolig er mer skånsomt 
for hjernevevet enn å dytte inn fem elektroder ved 
siden av hverandre. Våre resultater med denne 
metoden har vært helt på linje med de som har vært 
publisert fra andre internasjonale sentre for dyp 
hjernestimulering (1). Derfor har vi nå i flere år utført 
en prospektiv, dobbelt blind studie der 60 pasienter 
ble randomisert til å opereres enten med én eller 
fem mikroelektroder. Pasientene har vært fulgt videre 
både med tanke på så vel komplikasjonsfrekvens 
som effekt av behandlingen både på motoriske og 
ikke-motoriske områder.

Alle pasienter har nå vært fulgt i minst ett år etter 
operasjonen, og randomiseringskoden skal nå 
brytes. Resultatene vil kunne ha betydning for 
hvilken operasjonsstrategi som skal brukes ved dyp 
hjernestimulering i fremtiden. 

NorStim-studien

Espen Dietrichs
Avdelingsoverlege, professor
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
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Hvordan påvirker DBS basalgangliene ved 
Parkinsons sykdom? 
Tora Bonnevie, postdoktor og lege, Institutt for Nevromedisin og Kavli Institute for 
Systems Neuroscience/Centre for Neural Computation, NTNU og 
Jan O. Aasly, professor, Institutt for Nevromedisin, NTNU og nevrolog, Nevrologisk 
avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Dyp hjernestimulering (DBS, deep brain stimulation) 
er et behandlingsalternativ for Parkinsons sykdom 
(PD, Parkinson’s disease), for selekterte avanserte 
tilfeller (7-8 %) der medikamenter ikke gir tilfreds-
stillende resultat. Siden behandlingsmetoden ble 
tatt i bruk for omtrent 20 år siden har den positive 
effekten av DBS-behandling på motor-symptomer 
og total livskvalitet blitt godt dokumentert (1-3). Den 
vanligste målstrukturen for behandlingen er den 
subtalamiske kjerne (STN, subthalamic nucleus), 
men flere andre mål benyttes ved ulike sykdoms-
bilder (4). Men hvordan virker egentlig DBS i STN? 
Hvordan påvirker DBS non-motor symptomer, og 
hvorfor det? Til tross for økende fokus på disse 
spørsmålene er det mye vi ikke vet om de fysiologiske 
virkningsmekanismene for DBS-behandling og om 
effekten av DBS på kognitive og affektive symptomer. 

Hvordan virker egentlig DBS? 

Opptakten til dagens DBS-behandling var kartlegging 
av nervebanene i basalgangliene. Nevrologen 
DeLong og kolleger beskrev den direkte, indirekte 
og hyperdirekte banen gjennom basalgangliene, og 
oppdaget at en STN-lesjon kan redusere parkinso-
nistiske symptomer (5). Nevrokirurgen Benabid 
hadde nettopp oppdaget at elektrisk stimulering 
kunne behandle tremor like bra som en lesjon, og 
etablerte en teknikk for kronisk intrakraniell elektrisk 
stimulering (6). Han testet videre ut STN som mål 
for sin nyetablerte teknikk, og behandlingen viste 
seg å fungere utmerket for PD (1). Selve rationale 
bak behandlingen var altså å skape en «funksjonell 
lesjon» i STN, gjennom å inhibere de overaktive 
STN-cellene og således føre til normalisert balanse 
mellom den direkte og indirekte banen. Dette ville 
igjen motvirke den motoriske inhiberingen som 
oppstår i PD. 

Effekten av DBS har senere vist seg å være mer 
kompleks enn som så. Resultater fra eksperi-
mentelle in vitro og in vivo studier samt kliniske 
pasientstudier med intraoperative nevrofysiologiske 
registreringer og bildediagnostikk peker i flere ulike 
retninger, som ikke passer overens med konseptet 
om funksjonell inhibering. Lokalt påvirker DBS 
nevronenes eksitabilitet, men det er ikke klart 
hvordan terapieffekten henger sammen med 
eksitasjon eller inhibisjon. Det ser heller ut til at både 
lokale cellulære effekter og vidstrakte nettverksef-
fekter spiller inn, av både umiddelbar og langsomt 
innsettende karakter. Selv om kliniske studier viser 
at DBS virker på motoriske symptomer, er det altså 
vanskelig å forklare hvorfor det virker. 

Nettverkseffekter ved DBS

En sentral virkningsmekanisme ved DBS ser ut 
til å være aktivering av aksoner, gjennom både 
prodromal og antidromal aktivering, hvilket medfører 
at hjerneområder i et langt større nettverk enn det 
lokale målområdet vil påvirkes av DBS. Nye funn 
tyder for eksempel på at STN-DBS aktiverer motorisk 
cortex direkte gjennom den afferente hyperdirekte 
banen, og dermed ikke bare påvirker motorikken via 
basalgangliene. For å forstå effekten av STN-DBS 
er det derfor viktig å kartlegge fiberbanene som kan 
påvirkes av stimuleringen. 

DBS påvirker også dynamikken i de nevrale 
nettverkene. Utover den overveiende eksitatoriske 
eller inhibitoriske effekten av hver struktur, så er 
timingen og samspillet mellom nevron-signalene 
viktig for funksjonen, både innen lokale områder 
og i samspill mellom ulike områder. Slike aktivitets-
mønstre avspeiler seg i lokal EEG. Ved PD synkroni-
serer STN-nevronene seg usedvanlig sterkt,
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i beta-frekvensområdet på ca 15-30 Hz. Selv 
motorisk cortex svinger med i samme takt. Den 
overdrevne beta-synkroniseringen har vist seg å ha 
direkte sammenheng med initiering av motoriske 
aksjoner, og virker anti-kinetisk. Ved DBS-stimulering 
reduseres denne overdrevne beta-synkroniseringen, i 
takt med klinisk effekt av behandling (7). I stedet for 
å inhibere, fører altså DBS til dynamiske endringer i 
lokale og vidstrakte nettverk av nerveceller. 

DBS og non-motoriske funksjoner

PD påvirker ikke bare motorikk, men også kognisjon, 
affekt og autonome funksjoner. Både medikamentell 
behandling og STN-DBS kan påvirke slike funksjoner, 
både i positiv (ie behandlingseffekt) og negativ  
(ie bivirkning) retning. Rapporter om DBS-effekt på 
non-motor funksjoner har imidlertid gitt sprikende 
og til dels motstridende resultater, og prediktorene 
for effekt er lite kartlagt (4), til tross for et økende 
fokus på dette feltet.

 

Mens dopaminets rolle i non-motoriske funksjoner 
som motivasjon og aksjonsvalg er relativt godt 
kartlagt, og har bidratt til hypoteser for hvordan 
dopamin-behandling for eksempel kan hjelpe mot 
depresjon, men samtidig indusere impulskontroll-
forstyrrelser, er derimot STN sin rolle i non-motor 
funksjoner mindre kjent. Behandling med STN-DBS 
viste seg å kunne påvirke affekt både i positiv og 
negativ retning, spesielt var pasienter med DBS i den 
mer ventrale delen av STN utsatt for emosjonelle 
endringer. Ut ifra konnektiviteten til STN så er 
ikke dette så overraskende - banene fra cortex til 
basalgangliene handler ikke bare om motorikk, men 
inneholder også kognitiv og affektiv informasjon, og 
disse kortikale afferentene er organisert fra dorsalt til 
ventralt i STN (8). STN har vist seg å ikke bare være 
involvert i motor-funksjoner, men også i kognitive og 

affektive prosesser som for eksempel beslutningsvalg 
(9). STN-DBS kan derfor tenkes å påvirke non-motor 
funksjoner gjennom påvirkning av STN direkte, 
gjennom direkte aktivering av fibre til kognitive 
områder som dorsale prefrontal cortex eller affektive 
områder som orbitofrontal cortex, eller gjennom 
dynamisk modulering av samspillet i og mellom 
hjerneområder. Bivirkninger kan til en viss grad 
unngås ved å plassere DBS-elektroden i den dorsale 
delen av STN, men det er fremdeles uklart hvordan 
påvirkningen av disse aksonene kan bidra terapeutisk 
til non-motor symptomer. 

Både motoriske og non-motoriske effekter av  
DBS avhenger også av stimuleringsfrekvensen. 
Kun høyfrekvent stimulering (130 Hz) har effekt på 
motor-symptomene, mens lavfrekvent stimulering 
(10 Hz) forverrer motor-funksjon. Når det gjelder den 
kognitive funksjonen verbal flyt, er det omvendt – 
denne funksjonen er signifikant bedre ved lavfrekvent 
stimulering enn høyfrekvent (10). Det er altså ikke 
tilstrekkelig å undersøke anatomisk plassering 
og styrke av stimulering for å forstå virkningen av 
STN-DBS, dynamikken i de nevrale nettverkene må 
også tas med i beregningen. 

Videre forskning – utsikt til bedre behandling?

STN-DBS er en godt dokumentert behandling i 
en selektert gruppe av PD-pasienter. Samtidig er 
det mye å hente når det gjelder optimalisering av 
behandlingen, både på generelt og individuelt nivå, 
for å bedre effekten og redusere bivirkningene. 
Gjennom bedre kjennskap til individuelle prediktorer 
for effekt, plassering av elektroden og innstilling av 
stimuleringsparametere, kan behandlingen 
optimaliseres for hver pasient gjennom økt 
anatomisk og fysiologisk spesifisitet.



11

Gjennom bedre forståelse av anatomi og fysiologi 
kan også nye stimuleringsområder identifiseres, og 
stimuleringen kan bli bedre fysiologisk tilpasset. 
For eksempel utforskes nå mulighetene for et lukket 
system der kontinuerlig registrerte beta-rytmer 
direkte regulerer stimuleringsparameterne, videre 
testes det ut om stimulering som er timet spesifikt i 
forhold til beta-rytmene er mer effektiv (11). 

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim etableres nå 
en studie for å undersøke STN-funksjon og effekt 
av DBS. Vi vil kartlegge non-motoriske så vel som 
motoriske funksjoner hos PD-pasienter, hvordan 
DBS-behandling påvirker disse funksjonene og 
i hvilken grad effekten kan knyttes til faktorer 
ved pasienten og intervensjonen. Videre gir 
DBS-prosedyren tilgang til intrakranielle nevrofysio-
logiske registreringer fra basalgangliene, og utgjør 
dermed et unikt vindu for å studere den humane 
hjerne på subsekund tidsskala i små grupper av 
nerveceller. Slike registreringer kan gi oss innsikt i 
den lokale nettverksfysiologien og patofysiologien i 
disse områdene, og utgjør et viktig bindeledd mellom 
eksperimentelle studier og kliniske studier. Bedre 
forståelse av STN-funksjon og effekt av DBS vil kunne 
legge grunnlag for optimalisert DBS-behandling for 
PD og andre pasientgrupper. 
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NESTE STEG

Når peroral levodopa ikke lenger 
gir tilfredsstillende resultater

      

Kontinuerlig 
administrasjon av 
levodopa bidrar til 
reduksjon i motoriske 
fl uktuasjoner 2Indikasjon 

Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom 
med uttalte motoriske fl uktuasjoner og hyper-/dyskinesi når 
andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons 
sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater. 

Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger kan forekomme 
– se felleskatalogtekst

Ref 1: Felleskatalogen, Duodopa SPC oppdatert 10.06.2014
Ref 2: Olanow, CW et al., Lancet Neurol 2014.

  endre måten 
levodopa 

administreres1



13

NESTE STEG

Når peroral levodopa ikke lenger 
gir tilfredsstillende resultater

      

Kontinuerlig 
administrasjon av 
levodopa bidrar til 
reduksjon i motoriske 
fl uktuasjoner 2Indikasjon 

Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom 
med uttalte motoriske fl uktuasjoner og hyper-/dyskinesi når 
andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons 
sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater. 

Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger kan forekomme 
– se felleskatalogtekst

Ref 1: Felleskatalogen, Duodopa SPC oppdatert 10.06.2014
Ref 2: Olanow, CW et al., Lancet Neurol 2014.

  endre måten 
levodopa 

administreres1

    Duodopa    «AbbVie» 
Antiparkinsonmiddel.                                                 ATC-nr.: N04B A02
  INTESTINALGEL: 1 ml inneh.: Levodopa 20 mg, karbidopa 5 mg (som monohydrat), hjelpe stoffer. 
Indikasjoner: Fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fl uktua sjoner og hyper-/dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom 
ikke har gitt tilfredsstillende resultater.
Dosering: Transabdominal tilgang og dosejusteringer skal gjøres i samarbeid med en nevrolo giklinikk. Midlertidig nasoduodenal/nasojejunal sonde bør vurderes for å avgjøre om pasienten re sponderer 
positivt på behandlingsmetoden før en permanent perkutan endoskopisk gastrostomi med jejunal sonde (PEG-J) settes inn. Tilfeller der legen mener denne vurderingen ikke er nød vendig, kan man 
avstå fra den nasojejunale prøveperioden og behandling startes direkte med plas sering av PEG-J. Dosen justeres individuelt til optimal klinisk respons, dvs. maksimering av funk sjonell «on»-tid og 
minimering av antall og varighet av «off»-episoder (bradykinesi) og minime ring av «on»-tid med invalidiserende dyskinesi. Initialt som monoterapi. Ved behov kan andre le gemidler mot Parkinsons sykdom 
tas samtidig. Behandling med permanent sonde kan avbrytes når som helst ved å trekke ut sonden og la såret gro. Behandling bør deretter fortsette med orale le gemidler inkl. levodopa/karbidopa. Total 
døgndose består av morgenbolusdose, kontinuerlig ved likeholdsdose og ekstra bolusdoser, administrert i løpet av 16 timer. Morgenbolusdose: Administreres med pumpe for raskt å komme opp i 
terapeutisk dosenivå (innen 10-30 minutter), og baseres på tidligere morgeninntak av levodopa + volumet til å fylle sonden. Total morgendose er vanligvis 5-10 ml, tilsv. 100-200 mg levodopa. Bør ikke 
overskride 15 ml (300 mg levodopa). Kontinuerlig vedlikeholdsdose: Justerbar i trinn på 2 mg/time (0,1 ml/time) og beregnes ut fra tid ligere daglige inntak av levodopa. Dersom tilleggsmedisiner 
seponeres bør dosen justeres. Dosen tilpasses individuelt og bør holdes i intervallet 1-10 ml/time (20-200 mg levodopa/time), og er vanligvis 2-6 ml/time (40-120 mg levodopa/time). Maks. anbefalt 
daglig dose er 200 ml. I svært sjeldne tilfeller kan en høyere dose være nødvendig. Ekstra bolusdoser kan gis ved hypokinesi i lø pet av dagen, vanligvis 0,5-2 ml. I sjeldne tilfeller kan en høyere dose 
være nødvendig. Dersom behovet for ekstra bolusdoser overstiger 5 ganger pr. dag bør vedlikeholdsdosen økes. Etter inn ledende doseinnstilling bør morgenbolusdosen, vedlikeholdsdosen og ekstra 
bolusdoser fi njuste res i løpet av noen få uker. Kan administreres om natten om nødvendig. Etter en periode med til fredsstillende behandling, kan lavere dose gi en tilfredsstillende klinisk respons. 
Spesielle pasi entgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosetitrering bør gjennomføres med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon. Barn: Bruk er ikke relevant. 
Anbefales ikke til pasienter <18 år. Administrering: Gel til kontinuerlig intestinal administrering. Når en kassett skal tas i bruk, skal den festes til den transportable pumpen og systemet kobles til 
nasoduodenal sonden eller duodenal-/jejunalsonden for administrering, iht. gitte instrukser. Ved langtidsadmi nistrering (inntil 16 timer) bør gelen administreres med en transportabel pumpe direkte inn i 
duo denum eller øvre jejunum, vha. en permanent sonde via perkutan endoskopisk gastrostomi med en ytre transabdominal sonde og en indre intestinal sonde. Alternativt kan radiologisk gastrojejunos-
tomi vurderes hvis perkutan endoskopisk gastrostomi ikke er egnet. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for levodopa, karbidopa eller noen av hjelpestoffene, trang vinklet glaukom, alvorlig hjertesvikt, alvorlig hjertearytmi, akutt slag. Ikke-selektive MAO-hem mere og 
selektive MAO-A-hemmere må seponeres minst 2 uker før oppstart. Duodopa kan gis samtidig med produsentens anbefalte dose av en selektiv MAO-B-hemmer (f.eks. selegilinhydro klorid). Tilstander 
hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreose og Cushings syndrom. Siden levodopa kan aktivere malignt melanom, bør ikke preparatet brukes ved mistenkt udiagnostisert 
hudlesjon eller tidligere melanom.
Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved legemiddelinduserte ekstrapyramidale reaksjoner. Bør administreres med forsiktighet ved alvorlige kardiovaskulære eller lungesykdommer, bronkialast ma, 
nyre-, lever- eller endokrin sykdom eller anamnese med magesår eller kramper. Hjertefunk sjon bør kontrolleres spesielt nøye ved tidligere hjerteinfarkt med fortsatt atrieknute- eller ventri kulære arytmier i 
perioden med innledende dosejusteringer. Pasienter bør kontrolleres nøye for ut vikling av mentale forandringer, depresjon med selvmordstendenser og andre alvorlige mentale forandringer. Forsiktighet 
utvises ved tidligere eller nåværende psykose og samtidig administre ring av antipsykotika med dopaminreseptorblokkerende egenskaper, spesielt D2-reseptorantago nister. Pasienten bør observeres 
nøye for avtagende antiparkinsoneffekt eller forverring av symp tomer. Forsiktighet ved kronisk åpenvinklet glaukom. Gis med forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som kan gi ortostatisk 
hypotensjon. Duodopa har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner pga. søvnighet og plutselig innsettende søvn samt svimmelhet. Et 
symptomkompleks som ligner malignt antipsyko tikasyndrom, med omfattende muskelstivhet, økt kroppstemperatur, mentale forandringer (f.eks. uro, forvirring, koma) og økt serumkreatinfosfokinase, 
er rapportert ved brå seponering. Rab domyolyse sekundært til malignt antipsykotikasyndrom eller alvorlige dyskinesier er observert i sjeldne tilfeller hos pasienter med Parkinsons sykdom, men er 
ikke rapportert i forbindelse med Duodopa. Pasienten bør observeres nøye når dosen av levodopa/karbidopakombinasjoner brått re duseres eller seponeres, spesielt hvis pasienten får antipsykotika. 
Atferdssymptomer på impuls kontrollforstyrrelser som patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp, overspising og tvangsmessig spising, kan 
opptre hos pasienter be handlet med dopaminagonister og annen dopaminerg behandling som inneholder levodopa. Be handlingen bør da revurderes. Pasienter med Parkinson har høyere risiko for å 
utvikle melanom. Pasient/omsorgsytere bør rådes til å se etter melanomer regelmessig. Ideelt sett bør det utføres pe riodiske hudundersøkelser av kvalifi serte personer (f.eks. spesialist på hudsykdom). 
Ved behov for generell anestesi kan behandling fortsette så lenge pasienten kan innta væske og legemidler peroralt. Dersom behandlingen må avbrytes midlertidig, kan samme dose som før påbegynnes 
så snart peroralt inntak av væske er tillatt. Regelmessig kontroll av lever-, hematopoetiske-, kar diovaskulære- og nyrefunksjon anbefales ved langvarig behandling. Pasienter bør overvåkes nøye ved brå 
dosereduksjon eller seponering, spesielt hos pasienter som får antipsykotika. Ved mistenkt eller diagnostisert demens med nedsatt forvirringsterskel, bør pasientens pumpe kun håndteres av pleiere 
eller en omsorgsyter. Dislokasjon av intestinalsonde bakover inn i ventrikkelen, skal mis tenkes ved plutselig redusert respons med tilbakefall av motoriske fl uktuasjoner (pga. feilaktig ventrikkeltømming 
av preparatet til tynntarmen). Duodopa inneholder hydrazin, et nedbrytnings produkt av karbidopa som kan være gentoksisk og mulig kreftfremkallende. Gjennomsnittlig an befalt daglig dose av Duodopa 
er 100 ml, inneholdende 2 g levodopa og 0,5 g karbidopa. Maks. anbefalt daglig dose er 200 ml. Dette inkluderer hydrazin på opptil en gjennomsnittlig ekspone ring på 4 mg/dag, med maks. 8 mg/
dag. Klinisk betydning av denne hydrazineksponeringen er ikke kjent. Ved mistenkt eller diagnostisert demens med nedsatt forvirringsterskel, bør pasientens pumpe kun håndteres av pleiere eller 
en nær slektning som er i stand til å gjøre dette. Nedsatt evne til å håndtere systemet (pumpe, sondekoblinger) kan medføre komplikasjoner. Komplikasjoner med systemet er svært vanlige, f.eks. 
koblingslekkasje, dislokasjon av intestinalsonden. Forbigå ende abdominalsmerter, infeksjon og lekkasje av væske kan forekomme etter kirurgi. En plutselig eller gradvis forverring av bradykinesi 
kan indikere en blokkering i sondesystemet. Tidligere ki rurgi i øvre del av abdomen kan medføre vansker med legging av gastrostomi eller jejunostomi. Rapporterte komplikasjoner i kliniske studier 
inkluderer besoar, ileus, erosjon/sår på implanta sjonsstedet, intestinal blødning, intestinal iskemi, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, pankreatitt, peritonitt, pneumoperitoneum og postoperativ 
sårinfeksjon. Abdominale smerter kan være symptom på ovennevnte komplikasjoner. Noen tilfeller kan være alvorlige og resultere i ope rasjon og/eller død. Pasienten bør rådes til å informere lege hvis 
de opplever noen av symptomene knyttet til ovennevnte hendelser.
Interaksjoner: Følgende interaksjoner er kjent fra den generiske kombinasjonen levodopa/karbi dopa: Ved kombinasjoner av levodopa og dekarboksylasehemmer samtidig med antihypertensi ver, 
har symptomatisk postural hypotensjon forekommet. Dosejustering for antihypertensivet kan være nødvendig. Sjeldne rapporter om bivirkninger, inkl. hypertensjon og dyskinesi, som følge av samtidig 
administrering av trisykliske antidepressiver og karbidopa/levodopa-preparater er sett. Antikolinergika kan virke synergistisk med levodopa og redusere tremor. Kombinert bruk kan imidlertid forverre 
unormale ufrivillige bevegelser. Antikolinergika kan redusere effekten av le vodopa ved å forsinke dets absorpsjon. Justering av levodopadosen kan være nødvendig. Dopa minreseptorantagonister 
(noen antipsykotika, f.eks. fentiaziner, butyrofenoner og risperidon og antiemetika, f.eks. metoklopramid), benzodiazepiner, isoniazid, fenytoin og papaverin kan redu sere levodopas terapeutiske effekt 
og pasienter bør observeres nøye for tap av terapeutisk respons. Preparatet kan tas samtidig med selektive MAO-B-hemmere (f.eks. selegilinhydroklorid), samti dig bruk av selegilin og levodopa-
karbidopa har vært forbundet med alvorlig ortostatisk hypoten sjon. Det kan være nødvendig å redusere dosen av levodopa når en selektiv MAO-B-hemmer blir lagt til behandlingen. Samtidig bruk av 
COMT-hemmere kan øke levodopas biotilgjengelighet. Dosejustering av levodopa kan være nødvendig. Amantadin har synergistisk effekt og kan øke le vodoparelaterte bivirkninger. En dosejustering 
av levodopa kan være nødvendig. Sympatomime tika kan øke kardiovaskulære bivirkninger relatert til levodopa. Levodopa kan danne chelater med jern i gastrointestinaltractus som medfører redusert 
absorpsjon av levodopa. Absorpsjon av le vodopa kan påvirkes hos pasienter på proteinrik diett.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen eller begrensede data vedrørende bruk til gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Ikke anbefalt under graviditet eller hos kvinner 
i fertil alder som ikke bruker prevensjon, med mindre fordelen for moren oppveier mulig risiko for fosteret. Amming: Levodopa og muligens dets metabolitter utskilles i morsmelk. Levodopa reduserer 
laktasjonen. Karbidopa utskilles i melk hos dyr, men dette er ikke kjent for human morsmelk. Amming bør avsluttes ved behandling. Fertilitet: Ingen bivirkninger på fertili tet er observert i prekliniske studier 
med karbidopa eller levodopa alene.
Bivirkninger: Kvalme og dyskinesi forekommer hyppig. Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bi virkninger som forekommer hyppig inkluderer abdominalsmerte, komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret, 
overfl ødig granulasjonsvev, erytem på innsettelsesstedet, postoperativ sårinfek sjon, postoperativ væsking, inngrepssmerte og reaksjon på inngrepsstedet. Dislokasjon av den in testinale sonden, bakover 
inn i magen, eller blokkering av sondeutstyret, fører til at motoriske fl uktuasjoner dukker opp igjen. Legemiddelrelaterte bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse. 
Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Nevrologiske: Dyskinesi, Parkinsons sykdom. Psykiske: Angst, depresjon, søvnighet. Stoffskifte/ernæring: Vekttap. Øvrige: Fall. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdo minal distensjon, diaré, munntørrhet, dysgeusi, dyspepsi, dysfagi, fl atulens, oppkast. Hjerte/kar: uregelmessige hjerteslag, hypertensjon, hypotensjon. Hud: 
Kontaktdermatitt, hyperhidrose, peri fert ødem, pruritus, utslett. Luftveier: Dyspné, orofaryngeal smerte, pneumoni etter aspirasjon. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, nakkesmerte. Nevrologiske: 
Svimmelhet, dystoni, ho depine, «on-off»-fenomen, parestesi, polynevropati, søvnighet, synkope, tremor. Nyre/urinveier: Inkontinens, urinretensjon. Psykiske: Unormale drømmer, agitasjon, desorientering, 
hallusina sjon, impulsiv adferd1, psykotisk lidelse, søvnanfall, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Vek tøkning, økt nivå av aminosyrer (økning i metylmalonsyre), økt homocystein i blodet, redusert 
ap petitt, vitamin B6-mangel, vitamin B12-mangel. Øvrige: Fatigue, smerte, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Økt spyttsekre-
sjon. Hjerte/kar: Palpitasjoner, fl ebitt. Hud: Alopesi, erytem, urticaria. Luftveier: Brystsmerter, dysfoni. Nevrologiske: Ataksi, kramper, gangforstyrrelse. Nyre/urinveier: Kromaturi. Psykiske: Gjennomført 
selvmord, demens, desorientering, eufori, frykt, økt libido, mareritt, selvmordsfor søk. Øye: Blefarospasme, dobbeltsyn, iskemisk optisk nevropati, tåkesyn. Øvrige: Utilpasshet. Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000): Gastrointestinale: Bruksisme, misfarget spytt, glossodyni, Hud: Misfarget svette, malignt melanom. Luftveier: Unormalt åndedrett. Nyre/urinveier: Priapisme. Psykiske: Unormale tanker. Ukjent 
frekvens: Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Sondeut styr- og inngrepsrelaterte bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Abdominal smerte. Hud: Overfl ødig granulasjonsvev. 
Infeksiøse: Postoperativ sårinfeksjon. Øvrige: Kompli kasjoner ved innsetting av sondeutstyret2, erytem på innsettelsesstedet, postoperativ væsking, inn grepssmerte, reaksjon på inngrepsstedet. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdomi nalt ubehag, smerte i øvre abdomen, peritonitt, pneumoperitoneum. Infeksiøse: Cellulitt på inn settelsesstedet, postoperativ infeksjon. Øvrige: 
Dislokasjon av sondeutstyret, blokkering av son deutstyret, gastrointestinal stomi-komplikasjon, smerte på innsettelsesstedet, postoperativ ileus, postoperativ komplikasjon, postoperativt ubehag, 
postoperativ blødning. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Besoar, iskemisk kolitt, gastrointestinal iskemi, gastrointesti nal obstruksjon, pankreatitt, blødning i tynntarmen, sår i 
tynntarmen, perforasjon i tykktarmen. In feksiøse: Postoperativ abscess. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Mageperforasjon, gastrointe stinal perforasjon, iskemi i tynntarmen, perforasjon i tynntarmen. 
Bivirkninger sett ved oral le vodopa/karbidopa: Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Hemolytisk anemi. Hud: An gioødem, Henoch-Schönlein purpura. Nevrologiske: Trismus, malignt 
antipsykotikasyndrom. Øye: Horners syndrom, mydriasis, okulogyre kriser. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Agranulocytose.
1 Impuls  kontrollforstyrrelser: Patologisk spilleavhengighet, økt libido og hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp, overspising og tvangsmessig spising kan opptre hos pasienter 
som blir behandlet med dopami nagonister og/eller annen dopaminerg behandling som inneholder levodopa.
2 Kompl i  kasjoner ved innsetting av sondeutstyret var en vanlig bivirkning som ble rapportert for både nasojejunal son de og PEG-J. Bivirkningen ble rapportert samtidig med 1 eller fl ere av følgende 
bivirkninger for den nasojejunale son den: Orofaryngeal smerte, abdominal distensjon, abdominal smerte, abdominalt ubehag, smerte, irritasjon i halsen, gastrointestinal skade, øsofageal blødning, 
angst, dysfagi og oppkast. For PEG-J ble denne bivirkningen rapportert samtidig med 1 eller fl ere av følgende bivirkninger: Abdominal smerte, abdominalt ubehag, abdominal distensjon, fl a tulens 
eller pneumoperitoneum. Andre ikke alvorlige bivirkninger som ble rapportert samtidig med komplikasjon ved innsetting av sondeutstyret inkluderte abdominalt ubehag, smerte i øvre abdomen, 
duodenalsår, blødning i duodenals år, eroderende duodenitt, eroderende gastritt, gastrointestinal blødning, peritonitt, pneumoperitoneum, sår i tynntar men.
Overdos ering/Forgiftning: Symptomer: Dystoni og dyskinesi. Blefarospasme kan være tidlig tegn på overdosering. Behandling: Pyridoksin har ingen effekt. Elektrokardiografi sk overvåking bør 
brukes, pasienten bør observeres nøye for utvikling av hjertearytmier, og ved behov bør det gis antiarytmibehandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger for levodopa og dekarboksylasehem mer N04B 
A02 side  d. 
Egenskaper: Klassifi sering: Kombinasjon av levodopa og dekarboksylasehemmer. Virkningsme kanisme: Levodopa dekarboksyleres til dopamin i hjernen. Karbidopa passerer ikke blod-hjerne-barrieren 
og hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa. Større mengder levodopa blir derfor tilgjengelig for hjernen og omdanning til dopamin. Intestinal infusjon med individuelt til passede doser 
opprettholder plasmakonsentrasjonen av levodopa på jevne nivåer innenfor de in dividuelle terapeutiske vinduer. Terapeutiske effekter på motoriske fl uktuasjoner og hyper-/dyskinesier oppnås ofte 1. 
behandlingsdag. Absorpsjon: Raskt og effektivt fra tarmen via et høy kapasitets transportsystem for aminosyrer. Absolutt biotilgjengelighet for levodopa fra orale le vodopa/karbidopa tabletter med rask 
frisetting er rapportert å være 84-99%. En studie antyder at Duodopa har tilsvarende biotilgjengelighet. Proteinbinding: Levodopas proteinbinding i plasma er ubetydelig (rundt 10-30%). Ca. 36% av 
karbidopa er bundet til plasmaproteiner. Fordeling: Le vodopa transporteres inn i hjernen via transportmekanismen for store, nøytrale aminosyrer. Le vodopas clearance og distribusjonsvolum er hhv. 0,3 
liter/time/kg og 0,9-1,6 liter/kg, når det gis sammen med en dekarboksylasehemmer. Fordelingsforholdet for levodopa mellom erytrocytter og plasma er ca. 1. Halveringstid: Når levodopa administreres 
sammen med karbidopa er elimi nasjonshalveringstiden ca. 1,5 time. Halveringstiden for karbidopa er ca. 2 timer. Metabolisme: Levodopa elimineres fullstendig, og metabolittene utskilles hovedsakelig i 
urin. Når levodopa ko administreres med karbidopa hemmes dekarboksylaseenzymet slik at metabolisme via COMT blir den viktigste metabolismeveien. Karbidopa metaboliseres til 2 hovedmetabolitter 
som primært skilles ut i urinen uforandret eller som glukuronidkonjugater. Uforandret karbidopa utgjør 30% av den totale urinutskillelsen.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Oppbevar kassetten i ytter kartongen for å beskytte mot lys. Kassetten er kun til engangsbruk. Uåpnet: 15 uker holdbarhet. Åpnet: 
Brukes umiddelbart. Kan brukes inntil 16 timer når det er tatt ut fra kjøleskapet. Ubrukte rester kastes.
Andre opplysninger: Levodopa/karbidopa kan gi falskt positivt resultat ved bruk av dipstick for ketonuri. Glukoseoksidasemetoder kan gi falske negative resultater for glukosuri. Kassetten skal festes 
til den transportable pumpen og systemet kobles til nasoduodenalsonden eller den transab dominale porten/duodenalsonden for administrering. Kun CADD-Legacy 1400 pumpe (CE 0473) skal brukes. 
En manual med instrukser for bruk av den transportable pumpen leveres sammen med pumpen. Gelen kan bli lys gul på slutten av lagringstiden uten at legemiddelkonsentrasjonen eller behandlingen 
påvirkes.
Pakninger og priser: 7 × 100 ml (plastpose) 095314. 
Sist endret: 24.06.2014
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Selvhjulpenhet ved Parkinsons sykdom

Anders Bjørnestad
Stipendiat
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, 
Stavanger universitetssjukehus/Helse Vest

Ved Parkinsons sykdom (PS) vil mange pasienter, når 
sykdommen skrider frem, trenge hjelp i dagliglivet. 
Man vet fra tidligere studier at PS- pasienter har 
høyere funksjonshemming [1], trenger mer hjelp 
i dagliglivet [2] og oftere behøver innleggelse i 
sykehjem [3,4] enn befolkningen for øvrig. Studier har 
også vist at PS- pasienter innlagt i sykehjem trenger 
mer pleie enn beboerne uten PS [5], og at deres 
prognose etter innleggelse er dårlig [6].

Man har beregnet at PS- prevalensen vil dobles 
mellom 2005 og 2030 [7], først og fremst på grunn 
av økende levealder, for mens 1 % av personer over 
60 år har sykdommen, har opptil 4 % av 80- åringer 
PS [8]. Skal man kunne lage planer for ivaretakelse 
av denne pasientgruppen i helsevesenet i tiden 
fremover, trengs reliable estimater for hjelpebehovet 
hos PS- pasientene, og dette har vi sett på i en 
artikkel som p.t. er under intern revisjon ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyr-
relser i Stavanger.

I denne studien undersøkte vi 159 pasienter og 164 
kontroller fra ParkVest- prosjektet. Pasientene var 
uselekterte, nydiagnostiserte, medikamentfrie og 
helt selvhjulpne ved inklusjon i studien. Kontrollene 
kom fra samme sosioøkonomiske bakgrunn som 
pasientene og var matchet med tanke på kjønn, alder, 
komorbiditet (bedømt ved Charlson Comorbidity 
Index) og kognitiv score (bedømt ved Mini- Mental 
Status Examination). Også kontrollene var helt 
selvhjulpne ved inklusjon. 

Studien evaluerer utviklingen de første 5 årene 
etter PS- diagnosen. Pasientene ble fulgt opp hver 
6. måned, mens kontrollene ble undersøkt ved 
baseline, samt år 1, 3 og 5. Frafallet var lavt, både 
blant pasienter og kontroller, og henholdsvis 141 
og 137 fullførte 5 års oppfølging. Selvhjulpenhet ble 
vurdert med et strukturert intervju som etterspurte 
bosted (hjemme eller på institusjon) og, dersom de 
bodde hjemme, om de trengte hjelp fra pårørende, 
hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller andre.

Hos pasientene som ikke forble selvhjulpne gjennom 
studien analyserte vi faktorer ved studiestart som 
korrelerte med tap av selvhjulpenhet, og evaluerte 
prognosen for pasientene (om de igjen kunne 
klare seg uten hjelp, eventuelt hvilken type hjelp de 
trengte, og hvordan leveutsiktene etter tapet var).

Vi så allerede etter 1 år en tendens til at PS- 
pasientene var mindre selvhjulpne enn kontrollene, 
men forskjellen var ikke signifikant. Etter 3 års 
oppfølging var imidlertid forskjellene allerede 
signifikante:

 • 26 % av pasienter hadde mistet sin selvhjul-  
  penhet i løpet av oppfølgingen, mens 6 % av  
  kontrollene hadde samme problem. Den  
  relative  risikoen (RR) for å trenge hjelp var  
  drøyt 4 (p<0.001).

 • 25 % av pasientene hadde i løpet av de 3 årene 
  hatt behov for hjelp i hjemmet (pårørende,  
  hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. mens  
  kun 6 % av kontroller hadde hatt sliky behov. 
   Dette ga en RR på drøyt 4 (p<0.001).

 • 3 % av pasientene, men kun 0.5 % av kon-  
  trollene, hadde hatt behov for sykehjemsinn- 
  leggelse (varig eller korttids). Forskjellen kan 
  ikke sies å være signifikant, da antallet studie- 
  subjekter som falt i denne kategorien var lavt. 

 
  

Etter 5 år ble forskjellene enda mer uttalte;

 • For tap av selvhjulpenhet generelt hadde  
  41 %  av pasientene, men bare 9 % av   
  kontrollene opplevd dette (RR 4.5, p<0.001).

 • 38 % av pasientene og 9 % av kontrollene  
  hadde hatt behov for hjelp hjemme    
  (RR 4, p<0.001).

 • 13 % av pasientene, men kun 0.5% av   
  kontrollene, hadde hatt behov for sykehjems- 
  innleggelse (RR 21, p<0.001).
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Når det gjelder faktorer ved diagnosetidspunktet 
som korrelerte med tap av selvhjulpenhet og behov 
for sykehjemsinnleggelse, slo kun alder og motorisk 
påvirkning (evaluert med det motoriske scorings-
skjemaet UPDRS- III) signifikant ut.

Vi vurderte også prognosen for PS- pasienter etter at 
de ikke lenger var selvhjupne, og fant at:

 • For tap av selvhjulpenhet generelt hadde  
  82 % hadde fortsatt behov for hjelp ved   
  studiens slutt. De fleste av disse (74 %) klarte  
  seg med hjelp hjemme (inkludert hjemme- 
  sykepleie), mens resten (26 %) trengte  
  intermitterende- eller langtids-  
  sykehjemsinnleggelser.

 • 14 % døde innen studieslutt. Dødeligheten 
  var således 3 ganger så høy som blant PS- 
  pasientene som ikke trengte hjelp, og  
  8 ganger så høy som hos kontrollgruppen.

 • Kun 4 % kunne igjen fungere uten hjelp av   
  andre.

 • Av dem som ble innlagt i sykehjem (på 
   langtidsplass) var prognosen verre:

  • 64 % forble i sykehjem.

  • 29 % døde (etter en mediantid på 193 dager 
      etter innleggelse). Dødeligheten etter 
      sykehjemsinnleggelse var 5 ganger så 
     høy som hos PS- pasientene som ikke 
       trengte sykehjemsinnleggelse, og 16 ganger 
      så høy som hos kontrollgruppen.

  • 1 pasient ble overført intermitterende 
      opphold.

I denne studien viser vi at PS- pasienter har langt 
høyere hjelpe- og pleiebehov enn velmatchede 
kontroller. Vi ser også at prognosen etter tap av 
selvhjulpenhet, og særlig etter sykehjemsinnleggelse, 

er dårlig. Når vi vet at PS- prevalensen skal dobles 
frem mot 2030, er det naturlig å spørre: Er vi 
forberedt på dette?
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Europeiske fysioterapiretningslinjer for 
personer med Parkinsons sykdom

Annette Vistven
Fysioterapeut
Fram helserehab 

I desember 2014 ble Europeiske fysioterapiretnings-
linjer for personer med Parkinsons sykdom publisert 
på ParkinsonNet. Royal Dutch Society for Physical 
Therapy (KNGF) initierte arbeidet og gav tilskudd 
til oppdatering av de eksisterende retningslinjene 
i Nederland. Et felles prosjekt ble igangsatt og 
gjennomført i samarbeid med 19 europeiske fysiote-
rapiforeninger, deriblant Norges Fysioterapiforbund. 

Retningslinjene er anbefalt av Association for 
Physiotherapist in Parkinson’s disease Europe   
(APPDE), The European Parkinson’s Disease 
Association (EPDA) og the European Region of the 
world Confederation for Physical Therapy (ER-WCPT). 
Ansvarlige for utarbeidelsen av retningslinjene har 
vært Ms Dr. Samyra Keus og Dr. Marten Munneke , 
the Radcoundumc university, Nederland.

Kort oppsummering av retningslinjene

De Europeiske fysioterapiretningslinjene for 
personer med Parkinsons sykdom (PS) skal 
hjelpe fysioterapeuter til å gi forskningsbasert og 
pasientfokusert praksis. PS er kompleks og man 
vil finne stor variasjon i sykdomsbildet fra person 
til person.  Derfor er det nødvendig å gi hver 
enkelt person individuelt tilpasset oppfølging etter 
funksjon og mål. Innholdet er forskningsbasert 
med 70 kliniske studier inkludert, men også klinisk 
erfaring og brukermedvirkning er tatt med i utarbei-
delsen. Retningslinjene er på 140 sider, med 440 
referanser. Det er brukt ”Grades of Recommendation 
Assessment, Development and Evaluation” (GRADE) 
som metode under utviklingen av retningslinjene 
for å sikre kvalitet i hvilke studier som er tatt med i 

utarbeidelsen av retningslinjene. 

Det er brukt GRADE anbefalinger på hovedområder 
innenfor fysioterapi: fysisk kapasitet, balanse, gange 
og forflytning.  Anbefalingene er kategorisert i 
”strong og weak” basert på kvalitet på resultater i 
studiene og på balanse mellom fordeler og ulemper. 
Retningslinjene er bevisst skrevet på en kort og 
presis måte slik at de skal være lett anvendelige 
i klinikken. De inneholder også informasjon til 
brukere, pårørende og andre helsearbeidere som 
jobber med denne brukergruppen.
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Table 7 GRADE-based recommendations for physiotherapy interventions with a positive effect for pwp

Level Meaning

Strong for Positive effect and 0 outside confidence interval of effect; Evidence quality moderate/high

Weak for Positive effect and 0 outside effect confidence interval; Quality of evidence low or moderate/
high but only small effect or very large confidence interval

Weak against Positive effect, but 0 inside confidence interval of effect

Core area ICF level Outcome Types of interventions
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Balance
Balance capacity

No of falls
BBS
FR
DGI
Mini-BESTest

Balance performance FES / ABC

Balance & Gait Capacity of functional 
mobility

Timed turn
Timed stairs

Gait
Walking capacity

Speed
Stride length
Step length
Cadence
Distance

Walking performance FOG-Q

Gait, Balance 
& Transfers

Capacity of functional 
mobility

TUG
PAS

Transfers Capacity of functional 
mobility

Sit-to-stand 
PAS – Chair

Physical 
Capacity

Muscle functions Strength
Walking capacity Walk distance

Other

Movement functions
UPDRS III
P&G Score*

Quality of life
PDQ-39
EQ-5D
PDQL **

Patient-based treatment 
effect

CGI
PSI-PD

*UPDRS III items 15 & 29–30 only; ** for combined PDQ-39, EQ-5D and PDQL-scores: weak against

Outcomes:  ABC, Activities Balance Confidence Scale; BBS, Berg Balance Scale; CGI, Clinical Global Impression; DGI, Dynamic Gait Index; EQ-5D, 

EuroQol 5-D; FOG-Q, Freezing of Gait Questionnaire; FES, Falls Efficacy Scale; FR, Functional Reach; PAS, Parkinson Activity Scale; PDQ-39, Parkinson’s 

Disease Quality of Life Questionnaire 39; PDQL, Parkinson Disease Quality of Life Questionnaire; PSI-PD, Patient Specific Index for Parkinson’s disease; 

TUG, Timed Up and Go; UPDRS, Unified Parkinson’s disease Rating Scale

Conventional physiotherapy: all physiotherapist-supervised active exercise interventions targeting gait, balance, transfers 

or physical capacity, or a combination thereof

Strategies for CMS (complex movement sequences): formerly called cognitive movement strategies
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Når og hvorfor skal det henvises til fysioterapi?

Det anbefales at pasienter henvises til fysioterapi 
så tidlig som mulig, straks etter at man har fått 
diagnosen. Tidlig henvisning skal sikre at pasienten 
holder seg fysisk aktiv på best mulig måte og hindre 
evt. sekundære komplikasjoner. Pasienter med 
Hoehn og Yahr på 1-2 kan også oppleve problemer 
med daglige aktiviteter. Forskning viser at fysisk 
trening har flere fysiologiske, psykologiske og fysiske 
fordeler, og kan også bidra til nevrobeskyttelse  
(Speelman AD, van de Warrenburg BP, van NM, 
Petzinger GM, Munneke M, Bloem BR. «How might 
physical activety benefit patients with parkinson 
disease?»).

I retningslinjene er det laget et hefte til pasienten 
med informasjon om hvilke tiltak man selv kan gjøre 
for å mestre sykdommen. Heftet kan lastes ned på 
ww.parkinsonNet.info. 

Hva kan man forvente av fysioterapi?

Oppfølgingen av personer med PS krever tverrfaglig 
tilnærming. Så mange som 19 forskjellige faggrupper 
kan være involvert. I retningslinjene anbefales en 
oppfølgingsmodell ut i fra ICF, hvor det alltid bør 
være en fastlege, nevrolog og en koordinator, f.eks. 
en parkinsonsykepleier som følger opp brukeren. 
Andre faggrupper blir involvert etter behov, 
deriblant fysioterapeuten som har en viktig rolle i 
oppfølgingen.

Fysioterapeuten skal bruke standardiserte kartleg-
gingsverktøy beskrevet i retningslinjene. Dette for 
å få en systematisk innsikt i pasientens aktuelle 
problemer, sykdomshistorie og målsetting.  

Hovedmålet med oppfølging av en person med PS 
er å optimalisere personens aktivitet, deltagelse 
og livskvalitet i samfunnet. Fysioterapeuten skal 
følge opp personen mhp å bedre eller vedlikeholde 
gangfunksjon, balanse, forflytning og fysisk kapasitet. 
Hvilke intervensjoner som blir igangsatt beror på 
pasientens individuelle problemer og mål. Det er 
også et mål om at pasienten skal bli selvhjulpen i 
trening og kan fortsette på egenhånd.

I tidlig stadige av sykdommen (Hoehn og Yahr 1-3) 
anbefales det at man har fokus på motorisk læring 
ved å gjøre mange repetisjoner, finne god balanse 
mellom hvile og aktivitet, gi feedback, overføre 
øvelser til helfunksjon fremfor delfunksjon, samt 
motivere pasienten. Det anbefales å trene store 
muskelgrupper fremfor små muskelgrupper, øvelser 
hvor man trener over flere ledd og høy intensitet 
fremfor lav intensitet. For å bedre fysisk kapasitet 
anbefales WHO sine anbefalinger.  Hos eldre 
personer anbefales funksjonell trening fremfor 
generell styrketrening med vekter. 

Det er anbefalinger knyttet til hvordan benytte 
”cuing” og strategier for å veilede pasienter på best 
mulig måte, og hvordan en kan drive gruppetrening. 

Lengden på behandlingsperiode og hyppighet av 
fysioterapi skal være individuelt tilpasset ut ifra 
pasientens problemer og mål. Brukermedvirkning er 
avgjørende for å kunne gi god behandling/oppfølging 
av en parkinsonpasient og for å sikre overføring 
og videreføring av tiltak. Det er viktig at pasienten 
lærer å mestre sykdommen på best mulig måte 
og kan videreføre tiltak etter endt behandling hos 
fysioterapeut.

Forts. 
Europeiske fysioterapiretningslinjer for personer med Parkinsons sykdom
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Hvor finner man fysioterapeuter med interesse  
for PS?

Det anbefales at man henviser til fysioterapeuter med 
ekspertise og interesse for PS. Det vil si en fysiote-
rapeut som 

 •  gir forskningsbasert pasientfokusert opp- 
  følging 

 • behandler flere enn 4 parkinsonpasienter  
  i året 

 • samarbeider med andre helsearbeidere med 
   ekspertise innen PS

 • holder seg oppdatert på forskning og kurses 
   regelmessig

Norges Parkinsonforbund er behjelpelig med 
informasjon om hvilke fysioterapeuter i Norge som 
har interesse for PS.

Implementering av retningslinjene i Norge

Det er igangsatt et samarbeid mellom Norges 
Parkinsonforbund, Norsk fysioterapiforening og 
FRAM helserehab med hovedmål om at retnings-
linjene skal nå ut til flest mulig fysioterapeuter i 
Norge. Det ble arrangert en Parkinson fagdag i Oslo 
26. januar 2015 med 120 fysioterapeuter tilstede 
for å implementere retningslinjene i Norge. Det er 
ønskelig på lang sikt at man etablerer et nettverk i 
Norge, hvor fysioterapeuter og andre faggrupper med 
interesse for denne brukergruppen samles.  

Link til retningslinjene finnes på  
www.parkinsonnet.info, med en egen link til 
nevrologer og andre henvisere til fysioterapi. 

Vi minner om møtet i Nasjonalt nettverk for leger og sykepleiere 
med interesse for Parkinsons sykdom

For påmelding og spørsmål rundt nettverket kontakt nkb@sus.no
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Notater
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