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Leder
Forekomsten av aldersrelaterte nevrodegenerative sykdommer antas å øke  
vesentlig i tiden fremover i takt med at befolkningen blir stadig eldre. Men kanskje 
det finnes andre forhold som bidrar til at antallet personer med Parkinsons sykdom 
stadig øker? I så fall ville man forventet en økning av insidensraten av sykdommen 
over tid. Ole-Bjørn Tysnes ser nærmere på dette i sitt innlegg i denne utgaven av 
Nyhetsbulletinen. Bjørg Warø derimot gir en oversikt over overlevelses- og  
mortalitetsstudier, som viser at forventet levealder er lavere og dødelighet høyere 
hos parkinsonpasienter (også etter introduksjon av symptomatisk behandling) enn 
i normalbefolkningen.  

Tatt disse forhold (økende forekomst, redusert levetid) i betraktning, er det 
et stort behov for å øke vår forståelse av viktige underliggende sykdoms-
mekanismer, som en forutsetning for å kunne utvikle bedre behandlingsmetoder 
i fremtiden. Vidar Gundersen tar for seg mikroglia-indusert nevroinflammasjon 
som et potensielt angrepspunkt for fremtidig nevroprotektiv behandling, mens 
undertegnende oppsummerer aktuell status for immunterapi mot  
alpha-synuklein ved Parkinsons sykdom. 

I påfølgende innlegg omtaler Espen Benjaminsen tre nyere studier hvis resultater 
antyder at søvnapné kan være en risikofaktor for utvikling av Parkinsons sykdom, 
og Krisztina Johansen gir et innblikk i genetiske risikofaktorer ved atypisk  
parkinsonisme. Nyhetsbulletinen avsluttes med et innlegg av Inger Marie Skogseid, 
der hun beskriver den nye definisjonen og klassifikasjonen av dystoni. 

 

Takk til alle bidragsytere, og god lesing!

Guido Alves 

Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser 

Stavanger universitetssjukehus
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Er forekomsten av  
Parkinsons sykdom økende?

Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef, professor, Nevrologisk avdeling,  
Haukeland universitetssjukehus

Over en årrekke er det registrert økende forekomst av 
nevrodegenerative sykdommer. Allerede i 2000 viste 
vi at ALS og Parkinsons sykdom (PS) hadde en klart 
økende tendens fra 1960 tallet til 20001. Imidlertid 
har det vært usikkerhet om dette representerer en 
reelt økende forekomst eller om det i sin helhet 
kan forklares med generelt økende levealder: jo 
lenger forventet levealder, jo flere vil det være som 
utvikler nevrodegenerative sykdommer. I 1960 var 
forventet levetid for menn 70 år, mens den var 73 år 
for kvinner. I 2015 var tilsvarende tall 80 og 84 år. I 
begynnelsen av perioden økte forventet levealder mer 
for kvinner enn menn, mens det har vært omvendt i 
slutten av perioden.

Tandberg og medarbeidere viste i den grundige 
«Stavanger-studien» fra 1990-tallet at prevalensen 
av PS var ca. 110 per 100.000 innbyggere (0.11 %)2. 
Senere studier viser at prevalensen er nærmere 
200 per 100.000, og for aldersgruppene over 60 
og 80 år er den henholdsvis i overkant av 1 % og 
3 %3. Mye av økningen kan med sikkerhet knyttes 
til økende aldring av befolkningen. Insidensstudier 
er mer usikre. I et grundig studium fra Minnesota 
i 1999 ble det påvist en årlig insidens av PS på 
10.8/100.0004. ParkVest studien inkluderte pasienter 
i perioden 2004 til 2006 og viste en årlig insidens 
av PS på 13.7 per 100.0005. Vi fant høyest insidens 
i aldersgruppen 70 til 80 år og deretter fallende tall. 
Dette kunne tyde på at vi ikke fikk med alle tilfeller 
i de eldste aldersgruppene. I Umeå ble det gjort en 
tilsvarende studie i samme periode som ParkVest-
studien hvor de var svært nøye med inklusjon av de 
eldste gjennom nitid gjennomgang i sykehjem. De 
påviste en årlig insidens på 18.8/100.0006. Nylig 
er det publisert to studier hvor en sammenligner 
årlig insidens over flere tidsperioder. Savica og 
medarbeidere publiserte i fjor at årlig insidens av PS 
økte fra 13 i perioden fra 1976 til 1985, til 15 i perioden 
fra 1986 til 1995 og 20 i perioden fra 1996 til 20057. 

Økningen var tydelig for menn, men ikke for kvinner. 
Dette var overraskende siden kvinner i perioden 
hadde størst økning i forventet levetid. De foreslo 
at økningen hos menn kunne ha sammenheng 
med vesentlig reduksjon av røykevaner hos menn 
i samme periode, ettersom røyking er en kjent 
risikoreduserende faktor for PS. Andre har imidlertid 
ikke kunnet vise tilsvarende økning i innsidens 
av PS. Darweesh og medarbeidere sammenliknet 
insidens av PS i Rotterdam fra 1991 til 2000 og fra 
2001 til 2010 og klarte ikke vise økende forekomst8. 
Dette støttes også av arbeider fra Asia hvor en ikke 
klarer å påvise økning, heller det motsatte9. Det 
må imidlertid understrekes at det foreligger stor 
usikkerhet i hvordan PS diagnostiseres og ikke 
minst i hvilken grad det dreier seg om uselekterte 
populasjoner. I den asiatiske studien opererer man 
med årlig insidens på ca. 30/100.000, noe som 
kan tyde på selektert populasjon eller at en også 
inkluderer tilfeller som ikke har sannsynlig PS etter 
kriteriebasert diagnostikk, men annen form for 
parkinsonisme.

Konklusivt er det usikkerhet om den økte 
forekomsten av PS er knyttet til andre forhold enn 
den generelt økende aldringen i befolkningen.

Referanser
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Det er stor metodologisk variasjon i overlevelses-/
mortalitetsstudier ved Parkinsons sykdom (PS). 
Studiene varierer med tanke på studiedesign, 
inklusjons- og eksklusjonskriterier, oppfølgingstid 
samt korreksjon for mulige konfundere. Til tross for 
dette synes resultatene å være relativt like på tvers 
av studiene; pasienter med PS har økt dødelighet 
sammenlignet med normalbefolkningen. Det er 
imidlertid uklart hvor mye høyere dødeligheten er for 
PS-pasienter. 

Det finnes mange ulike måter å rapportere dødelighet. 
Standardisert mortalitetsratio (SMR) brukes ofte. SMR 
angir forholdet mellom dødsraten for pasienter og 
normalbefolkningen. Studier på PS angir SMR mellom 
1.3 og 5.7 sammenlignet med normal befolkningen, dog 
ligger de fleste rundt 21. En norsk kohortstudie fant 
imidlertid en noe lavere SMR på 1.522. 

En mer intuitiv måte å forstå overlevelse-/dødelighet 
på kan være forventet gjenværende levetid eller 
forventet levealder. PS har en gjennomsnittlig 
debutalder på rundt 60 år. Noen pasienter får 
imidlertid sykdommen mye tidligere. Pasienter 
som får PS i yngre alder har ofte et langsommere 
forløp, men det er usikkert hvordan debutalder 
påvirker forventet levetid. Ishihara et al. gjennomgikk 
derfor overlevelses-/mortalitetsstudier for PS 
og estimerte ut fra disse forventet gjenværende 
levetid hos PS pasienter sammenlignet med 
normal befolkningen i ulike aldersgrupper3. Dette ble 
gjort ved hjelp av Gompertz-ligningen som er basert 
på observasjonen om at dødelighetsraten tenderer 
til å øke eksponentielt ved økende alder. De fant at 
pasienter som diagnostiseres med PS mellom 25- og 
40-årsalder har en forventet gjenværende levetid på 
38 år sammenlignet med 49 år for normalbefolk-
ningen. For pasienter som debuterer med PS mellom 

40- og 64-årsalder var forventet levetid 21 år, mens 
den var 31 år for normalbefolkningen. Pasienter 
som fikk PS etter 65-årsalder hadde en forventet 
gjenværende levetid på 5 år, mot 9 år for tilsvarende 
aldersgruppe i normalbefolkningen3. Studien viser at 
PS-pasienter har betydelig kortere forventet levetid 
og dermed lavere forventet levealder enn normalbe-
folkningen, og at dette er mest uttalt hos pasientene 
som debuterer tidlig med PS. Forskjellen mellom 
PS-pasienter og normalbefolkningen minsker med 
økende alder. Analysene gav ingen forklaring på 
hvorfor forventet levealder er såpass mye lavere hos 
pasienter som debuterer tidlig med sykdommen, men 
det er rimelig å anta at de er svekket etter langvarig 
kronisk sykdom (tross tregere sykdomsprogresjon) 
og dermed mer utsatt for komplikasjoner som 
infeksjonssykdommer. 

Før introduksjonen av levodopa i behandlingen av 
PS på slutten av 1960-tallet hadde PS-pasienter 
2.9 ganger høyere dødelighetsrate enn 
normal befolkningen4. Med levodopa opplevde 
pasientene stor bedring av symptomer, og flere 
påfølgende tversnittstudier fra 70-tallet skal ha vist 
bedring til normalisering av dødelighetsratene for 
PS5. De fleste studier publisert de siste 40 år viser 
imidlertid høyere dødelighetsrate for PS pasienter 
sammenlignet med normalbefolkningen, og en 
metaanalyse fra 2014 konkluderer med at det ikke 
finnes solide holdepunkt for at dødeligheten er 
redusert etter introduksjonen av levodopa6.  

Det er gjennomført mange studier på hvilke 
kliniske trekk ved PS som er assosiert med raskere 
sykdomsprogresjon og høyere dødelighet. Pasienter 
med akinetisk-rigid PS har en raskere progresjon 
og utvikler oftere demens enn pasienter med 
tremor-dominant PS. Videre er alvorlighetsgraden 

Dødelighet ved parkinsons sykdom

Bjørg Johanne Warø, lege og stipendiat,  
St. Olavs Hospital og Institutt for nevromedisin, NTNU, Trondheim
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av sykdommen (vanligvis angitt ved Hoehn & Yahr 
score) og demens assosiert med høyere dødelighet. 
Det er rapportert en dobling av dødelighetsratioen 
for demente versus ikke-demente PS-pasienter. Selv 
når man korrigerer for motorscore, er demens ved PS 
assosiert med høyere dødelighet1. 

Det er også gjennomført en rekke dødsårsaks-
studier for PS. Et gjennomgående problem ved disse 
studiene er en underrapportering av diagnosen 
PS på dødsattester. Enkelte studier har funnet at 
under 50 % av pasientene fikk registrert PS på 
dødsattesten, mens Beyer et al. fant at kun 56 % av 
avdøde PS-pasienter i sin kohort ble registrert med 
diagnosen på dødsattesten4,7. Wermuth et al. fant 
imidlertid at 70 % av pasientene fikk registrert PS 
på dødsattesten8. Tross begrensninger, indikerer 
disse studiene at PS-pasienter dør av andre årsaker 
enn normalbefolkningen. Beyer et al. fant at over 
dobbelt så mange PS-pasienter døde av pneumoni 
som kontrollene, mens kontrollene døde oftere 
av iskemisk hjertesykdom enn PS-pasientene7. 
Kontrollene viste også en tendens til oftere å dø av 
kreft sammenlignet med PS-pasientene. Funnene 
samsvarte med Hoehn og Yahrs resultater fra 19674.  

Stor metodologisk variasjon i overlevelses-/ 
mortalitetsstudier innen PS samt under rapportering 
av PS på dødsattester vanskeliggjør klare 
konklusjoner om dødelighetsraten til PS pasienter. 
Tross dette synes resultatene å være relativt like 
på tvers av studiene; pasienter med PS har økt 
dødelighet sammenlignet med normalbefolkningen. 
Og tross store fremskritt i behandlingen av PS, har 
dødeligheten og dødsårsakene sannsynligvis ikke 
endret seg mye. 
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Mikroglia, nevroproteksjon  
og Parkinsons sykdom

Vidar Gundersen, overlege, professor, Nevrologisk avdeling, Seksjon for 
bevegelsesforstyrrelser, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet og Avdeling for 
molekylærmedisin, Seksjon for anatomi, Universitetet i Oslo

Parkinsons sykdom rammer ulike aldersgrupper, 
men de fleste som får sykdommen er over 60 år. 
Ettersom befolkningen er i ferd med å bli eldre, 
vil forekomsten av sykdommen øke i årene som 
kommer. Utvikling av behandlingsprinsipper 
som kan bremse sykdommen er derfor viktig. De 
motoriske symptomene - skjelving, stivhet, treghet 
- skyldes at dopaminproduserende nerveceller 
i substantia nigra dør. De døende nevronene 
kjennetegnes av at de inneholder aggregater av 
uløselige proteiner i Lewy-legemer. α-synuklein er 
en hovedbestanddel i Lewy-legemer. α-synuklein 
er nevrotoksisk og bidrar til at dopaminnevroner 
degenererer ved Parkinsons sykdom.

I de første årene av sykdommen kan parkinson-
symptomene ganske effektivt behandles med 
L-DOPA. Problemet er at verken L-DOPA eller 
noen annen anti-parkinsonbehandling, inklusiv 
dyp hjernestimulering, bremser eller stopper 
nerve cellesvinnet i substantia nigra. Det finnes 
altså ingen behandling som kan kurere Parkinsons 
sykdom. Økende forståelse for underliggende 
cellulære og molekylære mekanismer for 
nerve celledøden ved Parkinsons sykdom er derfor en 
forutsetning for å utvikle nevroprotektiv behandling 
mot Parkinsons sykdom.

Det er gode holdepunkter for at inflammasjon 
med aktivering av mikroglia bidrar til α-synuklein-
induserte kaskader som fører til død av dopamin-
nevroner i substantia nigra. Mikroglia er hjernens 
immunceller og en del av kroppens ikke-spesifikke 
immunforsvar. Under fysiologiske forhold er 
mikroglia «hvilende». Da er de små celler, har 
utløpere med tynne forgreninger, og er i kontinuerlig 
bevegelse. Dermed kan mikroglia overvåke 
hjernevevet for sykdomsfremkallende stoffer. Når 

mikroglia møter et slikt stoff, som for eksempel kan 
være α-synuklein, blir de aktivert. Aktivert mikroglia 
endrer morfologi; de blir større og trekker tilbake 
en del av de fine forgreningene. Aktiveringen gjør 
at mikroglia får fagocyterende egenskaper, som kan 
beskytte hjernevevet mot skade. På denne måten 
kan mikroglia «rydde opp» i det nevrodegenerative 
hjernevevet ved å spise rester av døde nevroner. 
I denne situasjonen er det holdepunkter for at 
mikroglia («M2-fenotype») bidrar til beskyttelse av 
«friske» nevroner ved å produsere anti-inflammma-
toriske substanser (f.eks. interleukin-10 (IL-10) og 
vekstfaktorer (f.eks, transforming growth factor β 
(TGFβ)1. 

Under forløpet av Parkinsons sykdom skjer det 
imidlertid en kontinuerlig frisetting av α-synuklein 
fra dopaminnevroner. Dermed kan α-synuklein gi 
en vedvarende «overaktivering» av mikroglia, som 
nå produserer og skiller ut pro-inflammatoriske 
substanser («M1-fenotype»).  Disse kan i sin tur 
gå til angrep på dopaminnevroner og forsterke 
den nevrodegenerative prosessen ved Parkinsons 
sykdom2. De viktigste pro-inflammatoriske stoffene, 
som skilles ut fra aktiverte mikroglia, er tumorne-
krosefaktor alfa (TNF-α), interleukin 6 (IL-6), 
interleukin 1β (IL-1β) og nitrogenmonoksyd (NO). 
Disse stoffene er påvist i cerebrospoinalvæske og 
postmortem vevsprøver fra parkinsonpasienter, som 
tegn på kronisk aktivering av mikroglia. Dette støttes 
også av at aktivert mikroglia er påvist i hjernen 
til parkinsonpasienter postmortem3 og i levende 
pasienter ved bruk av PET og en ligand som finnes 
på overflaten av aktivert mikroglia («TSPO-PET»)4. 
I tillegg er det funnet at mennesker intoksikert 
med 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 
(MPTP) har tegn på kronisk aktivering av mikroglia 
og progressiv nevrondød i substantia nigra mange 
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år etter eksponeringen5. MPTP-utløst parkinsonisme 
ble forårsaket av inntak av hjemmelaget «syntetisk 
heroin», som var forurenset med MPTP. Dette er 
et stoff som selektivt dreper dopaminnevroner i 
hjernen.

Dersom mikroglia-indusert inflammasjon bidrar 
til nevrodegenerasjon ved Parkinsons sykdom, 
burde behandling som reduserer/blokkerer 
inflammasjon i hjernen også hemme nevrondød og 
sykdomsprogresjon. Dette er tilfellet i dyremodeller 
for Parkinsons sykdom, mens det ennå ikke er 
gjennomført noen kliniske intervensjonsstudier 
i mennesker. Derimot viser en Cochrane-analyse 
at mennesker som har brukt ibuprofen over tid 
(men ikke andre ikke-steroide anti-inflammatoriske 
midler (NSAIDs)) har redusert risiko, selv om 
den er liten (ca 10 %), for utvikling av Parkinsons 
sykdom6. Ibuprofen (og andre NSAIDs) blokkerer 
cyklooksygenase-2 (COX-2), som produseres når 
mikroglia aktiveres. COX-2 kan trolig starte flere 
ulike inflammatoriske kaskader i hjernen. Andre 
substanser som i eksperimentelle parkinson-
modeller kan hemme mikrogliaaktivering, 
inflammasjon og degenerasjon av dopaminnevroner, 
er tetracyclinet minocyclin og opiatantagonisten 
naloxon (selv om evidensen for effekt av sistnevnte 
er begrenset). Det er gjort fase-II-studier med 
minocyclin, men det er ikke publisert resultater fra 
fase-III-studier. 

Ut fra eksisterende data er det trolig at hemming 
av mikroglia-aktivering kan bidra til å dempe 
progresjonen av nervecellesvinn og dermed bremse 
utviklingen av Parkinsons sykdom. Imidlertid synes 
det vanskelig å finne mikrogliahemmende stoffer 
som er virksomme nok. Noe av problemet kan 
være at kun å hemme mikroglia ikke er tilstrekkelig 

for god nevroproteksjon. Det har til og med vært 
stilt spørsmål om hemming av mikroglia ikke 
reduserer, men tvert i mot øker nevronskadene. 
Nye eksperimentelle data tyder på at det finnes 
flere subtyper mikroglia, der noen har beskyttende 
funksjon («M2-fenotype»; anti-inflammatoriske, 
se over), mens andre er toksiske («M1-fenotype»; 
pro-inflammatoriske, se over). Sannsynligvis 
vil behandling som kan øke M2/M1-ratioen 
(forskyvning i retning av beskyttende anti-inflamma-
torisk fenotype) være mer effektiv, enn ren  
mikroglia-hemming, når det gjelder å dempe 
progresjonen av Parkinsons sykdom. Interessant 
er det derfor at det i dyremodeller nylig ble vist at 
vitamin D øker forekomsten av «M2-mikroglia», 
samtidig som det reduserer svinnet av dopamin-
nevroner i substantia nigra7. 
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Botox 1«Allergan»1 Preparat til lokal behandling av muskelspasmer. ATC-nr.: M03A X01

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Botulinumtok-
sin type A fra Clostridium botulinum 100 og 200 Allergan-enheter.1 Indikasjoner: Nevro- 
logiske sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med dynamisk spissfotdeformitet pga. 
spastisitet hos oppegående barn >2 år med cerebral parese. Fokal spastisitet i ankel, 
håndledd og hånd hos voksne slagpasienter. Blefarospasme, hemifacial spasme og asso- 
sierte dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symptomlindring hos voksne som 
oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 
dager med migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor 
profylaktisk behandling av migrene (se Forsiktighetsregler). Blæresykdommer: Idiopatisk 
overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos 
voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater. 
Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor som følge av nevro-
gen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. Hud- og 
underhudssykdommer: Vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer 
daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling. Dosering: Anbefalt dose- 
ring i Allergan-enheter er forskjellige fra andre botulinumtoksin-preparater, og kan ikke 
overføres. Dersom flere forskjellige hetteglass-størrelser er del av én injeksjonsprosedyre, 
bør man utvise forsiktighet og sørge for at den korrekte mengden av fortynningsmiddel 
brukes ved rekonstituering av et bestemt antall enheter pr. 0,1 ml. Mengde fortynnings- 
middel varierer mellom Botox 100 Allergan-enheter og Botox 200 Allergan-enheter. Hver 
sprøyte bør merkes deretter. Preparatet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 
mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, oppløsning. En egnet mengde fortynningsmiddel (se tabell 
nedenfor) trekkes opp i en sprøyte. Relevante studier med geriatrisk dosering er ikke utført. 
Den laveste, effektive dosen med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Opti-
mal dosering og antall injeksjonssteder pr. muskel er ikke fastsatt for alle indikasjoner. Indi-
viduelle behandlingsregimer må ev. utarbeides. Optimal dosering bestemmes ved titrering, 
men maks. anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved behandlingssvikt eller redusert effekt 
etter gjentatte injeksjoner, bør alternative behandlingsmetoder brukes. Nevrologiske 
sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Rekonstituert 
oppløsning injiseres med steril nål, 23-26 gauge/0,6-0,45 mm. Det administreres som 
delt dose i enkle injeksjoner i mediale og laterale hoder av den affiserte gastrocnemius-
muskelen. Ved hemiplegi er anbefalt initiell totaldose 4 enheter/kg kroppsvekt i affisert 
ekstremitet. Ved diplegi er anbefalt initiell totaldose 6 enheter/ kg kroppsvekt fordelt på de 
affiserte ekstremitetene. Den totale dosen bør ikke overskride 200 enheter. Klinisk bedring 
sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Doseringen gjentas når klinisk effekt etter forrige 
injeksjon avtar, men ikke oftere enn hver 3. måned. Det er mulig å tilpasse doseringen 
slik at en får et intervall på minst 6 måneder mellom behandlingene. Fokal spastisitet i 
overekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål på 
25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. 
Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan 
være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder 
i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den nøyaktige dosen og antallet 
injeksjonssteder bør tilpasses hver pasient, basert på størrelse, antall og plassering av de 
aktuelle musklene, hvor alvorlig spastisiteten er, tilstedeværelse av lokal muskelsvakhet og 
pasientens respons på tidligere behandling.

Muskel Samlet dose, antall steder
Flexor digitorum profundus 15-50 enheter; 1-2 steder
Flexor digitorum sublimis 15-50 enheter; 1-2 steder
Flexor carpi radialis 15-60 enheter; 1-2 steder
Flexor carpi ulnaris 10-50 enheter; 1-2 steder
Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 steder
Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 steder

Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en 
steril nål på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og 
dybde. Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker 
kan være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder 
i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den anbefalte dose for behandling 
av spastisitet i underekstremitetene hos voksne knyttet til ankelen, er 300 enheter fordelt på 
3 muskler. Anbefalt dose:

Muskel Samlet dose, antall steder
Gastrocnemius
– Medialt hode 75 enheter; 3 steder
– Lateralt hode 75 enheter; 3 steder
Soleus 75 enheter; 3 steder
Tibialis posterior 75 enheter; 3 steder

Hvis aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige 
injeksjon har avtatt, men vanligvis ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Ble-
farospasme/hemifacial spasme: Rekonstituert oppløsning injiseres vha. en steril nål, 27-30 
gauge/0,4-0,3 mm. Det anbefales å starte med å injisere 1,25-2,5 enheter i mediale og 
laterale orbicularis oculi i det øvre øyelokket og i laterale orbicularis oculi i det nedre. 
Det kan være nødvendig med ytterligere injeksjoner i området rundt øyebrynene, i laterale 
orbicularis samt i øvre ansiktshalvdel dersom spasmer her påvirker synet. Ved å unngå 
injeksjoner nær levator palpebra superior kan en redusere risikoen for ptose. Ved å unngå 
injeksjoner i mediale nedre øyelokk, reduseres diffusjon i musculus obliquus inferius og 
risikoen for diplopi blir mindre. Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter 
3 dager og når maksimalt nivå 1-2 uker etter behandling. Effekten av hver behandling 
varer rundt 3 måneder, og prosedyren kan gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling 
kan dosen økes inntil dobbelt dose hvis responsen fra den første behandlingen vurderes 
som utilstrekkelig. Det synes imidlertid å være liten ytterligere effekt å oppnå ved å injisere 
mer enn 5 enheter pr. injeksjonssted. Startdosen bør ikke overskride 25 enheter pr. øye. 
Vanligvis er det ingen ytterligere fordeler ved å behandle oftere enn hver 3. måned. Ved 
behandling av blefarospasme bør samlet dosering ikke overskride 100 enheter hver 12. 
uke. Pasienter med hemifacial dystoni eller forstyrrelser i N. VII behandles som for en-
sidig blefarospasme, med injisering i andre affekterte ansiktsmuskler ved behov. Cervikal 
dystoni: I kliniske studier innebærer behandling av cervikal dystoni vanligvis injeksjon i 
sternokleidomastoideus, levator scapula, skalener, splenius capitis, semispinalis, longissi- 
mus og/eller kappemuskler. Alle muskler som er ansvarlige for å kontrollere hode- 
stillingen kan være involverte og derfor kreve behandling. Rekonstituert oppløsning  
injiseres med en passende nålestørrelse (vanligvis 25-30 gauge/0,5-0,3 mm). Riktig dose- 
ring må bestemmes utfra faktorer som muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi. 
Muskelaktiveringsmønstre kan endres spontant ved cervikal dystoni uten endring av klinisk  
form av dystoni. Hvis det er vanskelig å isolere de enkelte musklene, bør injeksjonen ut-
føres ved hjelp av elektromyogram (EMG). Høyst 50 enheter bør gis pr. injeksjonssted og 
ikke mer enn 100 enheter i sternokleidomastoideus. For å redusere forekomsten av dysfa-
gi, bør ikke sternokleidomastoideus behandles bilateralt. Det bør ikke injiseres mer enn 200 
enheter totalt ved første behandling. Dosen kan ev. justeres ved neste behandling, men 
en sammenlagt dose på 300 enheter bør ikke overskrides. Det optimale antall injeksjons- 
steder avhenger av størrelsen på muskelen. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter  
injeksjon. Maksimal effekt oppnås vanligvis først etter 6 uker. Behandlingsintervaller på  
under 10 uker anbefales ikke. Varigheten av effekten viser betydelig variasjon (fra 2-33 uker) 
med en normal varighet på ca. 12 uker. Kronisk migrene: Nevrolog som er spesialist på be-
handling av kronisk migrene bør stille diagnosen, og må overvåke administreringen. Anbe-
falt dose er 155-195 enheter, som injeksjoner på 0,1 ml (tilsv. 5 enheter) rekonstituert opp- 
løsning på 31-39 steder. Injeksjonene bør fordeles over 7 spesifikke hode-/nakkemuskel- 
områder, se tabellen nedenfor. Administreres i.m. med en 30-gauge, 0,5 tommers nål. Det 
kan være behov for en 1 tommers nål i nakkeregionen for pasienter med ekstremt tykke  
nakkemuskler. Med unntak av procerus-muskelen, som bør injiseres på 1 sted (medialt), 
bør alle musklene injiseres bilateralt med halvparten av injeksjonsstedene på venstre side, 
og halvparten på høyre side av hodet og nakken. Hvis det er mer fremtredende smerte visse 
steder, kan det administreres ekstra injeksjoner på én eller begge sider i opptil 3 spesi- 
fikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), opptil maks. dose pr. muskel. 
Anbefalt dosering pr. muskel:

Hode-/nakkeområde Total dosering (antall steder1)
Corrugator2 10 enheter (2 steder)
Procerus 5 enheter (1 sted)
Frontalis2 20 enheter (4 steder)
Temporalis2 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
Occipitalis2 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
Cervikal paraspinal muskelgruppe2 20 enheter (4 steder)
Trapezius2 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
Totaldoseområde: 155-195 enheter 31-39 steder

1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter. 2 Dosen distribueres bilateralt. 2

Blæresykdommer: Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. 
Profylaktisk antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 
dager etter behandling. Det anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 
dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp 
nøye for å redusere risikoen for blødninger. Overaktiv blære: Ved behandling av urininkon-
tinens bør preparatet administreres av lege med erfaring med vurdering og behandling av 
blæredysfunksjon (f.eks. urologer og urogynekologer). En intravesikal instillasjon med for-
tynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. 
Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med ster-
il saltvannsoppløsning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 100 
enheter, som injeksjoner på 0,5 ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert 
oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cys-
toskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren skal være instillert med nok salt-
vannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, men overdisten- 
sjon skal unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene starter 
(avhengig av nålens lengde), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 
20 injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. For den siste 
injeksjonen skal ca. 1 ml steril saltvannsoppløsning injiseres, slik at hele dosen leveres. 
Saltvannsoppløsningen som brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes 
ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå og til en spontan blæretømming 
er skjedd. Klinisk forbedring kan vanligvis sees innen 2 uker. Pasienten skal vurderes for 
reinjeksjon når den kliniske effekten av den forrige injeksjonen er svekket (gjennomsnittlig 
varighet i kliniske studier er 166 dager), men ikke tidligere enn 3 måneder fra forrige blære-
injeksjon. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: En intravesikal instillasjon 
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før 
injeksjon. Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, bør blæren tømmes og skylles 
med sterilt saltvann, før de neste trinnene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 200 
enheter som 1 ml (tilsv. 6,7 enheter)-injeksjoner, fordelt på 30 steder i detrusor. Rekon-
stituert oppløsning (200 enheter/30 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller 
stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren bør være instillert med til-
strekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor disten- 
sjon bør unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene settes 
(avhengig av nållengden), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 30 
injeksjoner på 1 ml hver (totalt volum på 30 ml) bør fordeles ca. 1 cm fra hverandre. I den 
siste injeksjon bør ca. 1 ml sterilt saltvann injiseres, slik at en fullstendig dose er satt. 

Saltvann som brukes til visualisering av blæreveggen, bør deretter tømmes ut. Pasienten 
bør observeres i minst 30 minutter etterpå. Klinisk bedring inntrer vanligvis innen 2 uker. 
Pasienten bør vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av foregående injeksjon er re-
dusert (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 256-295 dager for 200-Allergan-enheter), 
men tidligst 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon. Hud- og underhudssykdommer:  
Primær aksillær hyperhidrose: Rekonstituert oppløsning (100 enheter/4 ml og 200 en-
heter/8 ml) injiseres med en nål på 30 gauge. 50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt 
på flere steder ca. 1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille. 
Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelses- 
test. Andre doser enn 50 enheter pr. aksille kan ikke anbefales. Klinisk bedring sees som 
regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon av preparatet kan gis når klinisk 
effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det nødvendig. Injek- 
sjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: 
Sikkerhet og effekt ved behandling av blefarospasme, hemifacial spasme eller cervikal 
dystoni hos barn <12 år er ikke evaluert. Sikkerhet og effekt ved behandling av urininkon-
tinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. 
Sikkerhet og effekt ved behandling av kronisk migrene er ikke undersøkt hos barn og ung-
dom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av primær aksillær hyperhidrose er ikke 
undersøkt hos barn <12 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av alvorlig aksillær hyper- 
hidrose hos ungdom 12-17 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling av spas-
tisitet i over- og underekstremitetene forbundet med slag er ikke fastslått hos barn og  
ungdom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av fokal spastisitet forbundet med 
cerebral parese hos barn <2 år er ikke fastslått. Behandling skal kun gis av lege med  
spesiell kompetanse. Eldre: Innledende dosering bør begynne ved laveste anbefalte dose 
for den spesifikke indikasjonen. For gjentatte injeksjoner anbefales det å bruke laveste, 
effektive dose med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Eldre med betydelig 
anamnese og samtidig bruk av andre legemidler bør behandles med forsiktighet.  
Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av injeksjonsvæsken og fylling av injeksjons-
sprøyten bør skje over papirhåndklær med plastunderlag for å fange opp ev. søl. Prepa- 
ratet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. 
Egnet mengde oppløsningsmiddel trekkes opp i en sprøyte. Fortynning ved overaktiv 
blære ved bruk av et hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer et hetteglass med 100 
enheter med 10 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk de 
10 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml-sprøyte. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte som 
inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstitusjon i sprøyten. Kast ubrukt 
saltvannsoppløsning. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 200 
enheter: Rekonstituer et hetteglass med 200 enheter med 8 ml 0,9% ikke-konservert salt-
vannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml sprøyte. 
Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i 10 
ml-sprøyten og bland forsiktig. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte som inneholder totalt 
100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvanns- 
oppløsning. Dette produktet er kun til engangsbruk og all ubrukt, rekonstituert oppløsning 
skal kastes. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved 
bruk av hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer to hetteglass med 100 enheter, hvert 
med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hvert 
hetteglass inn i hver av de to 10 ml-sprøytene. Trekk de resterende 2 ml fra hvert hetteglass 
inn i en tredje 10 ml-sprøyte. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml av 0,9% ikke-kon-
servert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi 
tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering 
i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevro-
gen overaktivitet i detrusor ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonstituer et 
hetteglass med 200 enheter med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland 
forsiktig. Trekk 2 ml fra hetteglasset inn i hver av tre 10 ml-sprøyter. Fullfør rekonstituerin-
gen ved å tilføre 8 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 
ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 
enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsop-
pløsning. Fortynning ved andre indikasjoner:

 Mengde fortynningsmiddel Mengde fortynningsmiddel
 (natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) (natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)
Resulterende dose injeksjonsvæske) tilsatt et injeksjonsvæske) tilsatt et
(enheter pr. 0,1 ml) hetteglass med 100 enheter hetteglass med 200 enheter

20 enheter 0,5 ml 1 ml
10 enheter 1 ml 2 ml
5 enheter  2 ml 4 ml
2,5 enheter 4 ml 8 ml
1,25 enheter  8 ml -

Siden preparatet kan denatureres av bobledannelse eller tilsvarende kraftig omrystelse, 
bør fortynningsmidlet sprøytes forsiktig inn i hetteglasset. Hetteglasset bør kasseres der-
som vakuumet i hetteglasset ikke trekker fortynningsmidlet inn. Ferdig tilberedt preparat er 
en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning uten partikler og kan oppbevares i 24 timer i 
kjøleskap. Dato og tid for rekonstitueringen bør noteres på etiketten. Ved ytterligere for-
tynning ved intradetrusor-injeksjon, bør preparatet brukes umiddelbart. Administrering: 
Til i.m. bruk. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i opp- 
løsningen. Infeksjon på det planlagte injeksjonsstedet. Kontraindisert ved kontroll av 
blæresykdommer hos pasienter som har urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet, 
hos pasienter med akutt urinretensjon på behandlingstidspunktet som ikke rutinemessig 
kateteriseres, hos pasienter som ikke er villige og/eller i stand til å starte opp med katete- 
risering etter behandling hvis dette er nødvendig. Forsiktighetsregler: Anbefalte doser og 
doseringshyppighet bør ikke overskrides pga. faren for overdosering, forverret muskel- 
svakhet, fjern spredning av toksin og dannelse av nøytraliserende antistoffer. Startdosen 
for nye pasienter bør begynne på den anbefalte dosen for den spesifikke indikasjonen. 
Forskrivere og pasienter bør være oppmerksomme på at bivirkninger kan oppstå til tross 
for at tidligere injeksjoner er blitt godt tolerert. Det bør derfor utvises forsiktighet ved hver 
administrering. Bivirkninger relatert til spredning av toksin langt unna administrerings- 
stedet er rapportert, av og til med dødelig utfall, som i noen tilfeller var forbundet med 
dysfagi, lungebetennelse og/eller annen signifikant svekkelse. Symptomene samsvarer 
med virkningsmekanismen til botulinumtoksin og er rapportert timer til uker etter injeksjon. 
Risikoen for symptomer er sannsynligvis størst hos pasienter med underliggende tilstander  
og komorbiditet som disponerer dem for disse symptomene, inkl. barn og ungdom som 
behandles for spastisitet, som behandles med høye doser. Pasienter som behandles med 
terapeutiske doser kan også få forverret muskelsvakhet. Nytte/-risikoimplikasjonene for 
den enkelte pasient bør vurderes før oppstart av behandling. Dysfagi er også rapportert 
etter injeksjon andre steder enn i cervikal muskulatur. Bør brukes med ekstrem forsiktighet 
og under nøye overvåking hos pasienter med subkliniske eller kliniske holdepunkter for 
defekt nevromuskulær overføring, f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eatons syndrom, 
hos pasienter med perifer motorisk nevropatisk sykdom (f.eks. amyotrof lateralsklerose og 
motorisk nevropati) og hos pasienter med underliggende nevrologiske sykdommer. Slike 
pasienter kan ha økt følsomhet, selv ved terapeutiske doser, noe som kan medføre uttalt 
muskelsvakhet og økt risiko for klinisk signifikante systemiske bivirkninger, inkl. alvorlig 
dysfagi og respirasjonshemming. Preparatet bør brukes under spesialisttilsyn hos disse 
pasientene, og bør kun brukes dersom nytten av behandlingen anses å oppveie risikoen. 
Pasienter som tidligere har hatt dysfagi og aspirasjon bør behandles med ekstrem forsik-
tighet. Pasient eller omsorgspersoner bør oppfordres til å oppsøke øyeblikkelig medisinsk 
hjelp hvis det oppstår svelge-, tale- eller respirasjonsproblemer. Pasienter med nedsatt 
aktivitet bør oppfordres til å gjenoppta aktivitet gradvis. Den aktuelle anatomien og alle 
endringer i anatomien forårsaket av tidligere kirurgiske inngrep, må være kjent før behan-
dling, og injeksjon i utsatte anatomiske strukturer må unngås. Pneumothorax forbundet 
med injeksjonsprosedyre er rapportert etter administrering nær thorax. Forsiktighet bør 
utvises ved injeksjon i nærheten av lungene (særlig lungespissene) eller andre utsatte 
anatomiske strukturer. Alvorlige bivirkninger, inkl. fatale utfall, er rapportert hos pasienter 
som har fått injeksjoner direkte i spyttkjertler, oro-lingual-farynx-området, øsofagus eller 
mage, ved ikke-godkjent («off-label») bruk. Noen pasienter hadde underliggende dysfagi 
eller signifikant debilitet. Alvorlige og/eller umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner er rap-
portert i sjeldne tilfeller, inkl. anafylaksi, serumsyke, urticaria, bløtvevsødem og dyspné. 
Ved en slik reaksjon bør videre injeksjon avbrytes og egnet medisinsk behandling, som 
adrenalin, gis omgående. Ett tilfelle av anafylaksi er rapportert der en pasient døde etter 
injisering av Botox feilaktig fortynnet med 5 ml 1% lidokain. Det kan oppstå prosedyrere-
laterte skader. En injeksjon kan gi lokalisert infeksjon, smerter, betennelse, parestesi, hypo- 
estesi, ømhet, hevelse, erytem og/eller blødninger/blåmerker. Nålerelaterte smerter og/
eller angst kan gi vasovagale reaksjoner, f.eks. synkope, hypotensjon, etc. Det bør utvises 
forsiktighet ved infeksjon i valgt injeksjonssted/-stedene eller når det er uttalt svakhet eller 
atrofi i aktuell muskel. Det bør også utvises forsiktighet ved perifermotoriske nevropatiske 
lidelser (f.eks. amyotrofisk lateralsklerose eller motorisk nevropati). Det er rapportert bivirk-
ninger som omfatter hjerte-/karsystemet, f.eks. arytmi og hjerteinfarkt, iblant med fatal 
utgang. Noen av disse pasientene hadde risikofaktorer som omfattet hjerte-/karsykdom. 
Nye eller tilbakevendende krampeanfall er rapportert, spesielt hos pasienter som er dis-
ponerte for å få dette. Eksakt sammenheng med botulinumtoksininjeksjon er ikke fastlått. 
Rapporter vedrørende barn var hovedsakelig fra pasienter med cerebral parese som ble 
behandlet for spastisitet. Dannelse av nøytraliserende antistoffer mot botulinumtoksin type 
A kan redusere effekten av behandlingen. Resultater fra enkelte studier indikerer at injek- 
sjoner med kortere mellomrom eller i høyere doser, kan gi større forekomst av antistoff- 
dannelse. Muligheten for antistoffdannelse kan minimaliseres ved injeksjon av den laveste, 
effektive dosen gitt med det lengste, klinisk indiserte intervallet mellom injeksjonene. Klini- 
ske svingninger ved gjentatt bruk kan være et resultat av varierende blandingsprosedyrer, 
injeksjonsintervaller, hvilke muskler som er injisert eller noe varierende potensverdier som 
en følge av den biologiske testmetoden som er benyttet. Sikkerhet og effekt av preparatet 
i behandling av blefarospasme, hemifacial dystoni eller idiopatisk cervikal dystoni hos barn 
<12 år er ikke evaluert. Pediatriske pasienter: Sikkerhet og effekt ved ikke-godkjente in-
dikasjoner er ikke fastslått. Det er svært sjeldent rapportert om mulig fjern spredning av 
toksin hos pasienter med komorbiditet, hovedsakelig ved cerebral parese. I disse tilfellene 
var dosen generelt høyere enn anbefalt. Hos barn med cerebral parese har det vært 
sjeldne, spontane rapporter om dødsfall, noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni,  
inkl. ved «off-label» bruk f.eks. i nakkeområdet. Ekstrem forsiktighet bør utvises ved be-
handling av pasienter som har signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller med nylig aspi- 
rasjonspneumoni eller lungesykdom. Behandling hos pasienter med dårlig underliggende 
helsetilstand bør kun påbegynnes dersom mulig nytte anses å oppveie risiko. Nevrologiske 
sykdommer: Bruk som behandlingsform for fokal spastisitet er bare studert i forbindelse 
med vanlige standarder av behandlingsregimer, og preparatet er ikke beregnet å erstatte 
disse behandlingsmetodene. Preparatet er sannsynligvis ikke effektivt for å bedre bevege-
ligheten i et ledd med fast kontraktur. Preparatet skal ikke brukes til behandling av fokal 
spastisitet i ankelen hos slagpasienter dersom muskeltonusreduksjonen ikke kan for-
ventes å resultere i en forbedret funksjon (f.eks. forbedring av gange), eller forbedrede 
symptomer (f.eks. smertereduksjon) eller å legge til rette for omsorg. I tillegg kan en 
forbedring i funksjonsevnen være begrenset dersom behandling initieres >2 år etter et slag 
eller hos pasienter med mindre alvorlig ankelspastisitet «Modified Ashworth Scale» (MAS) 
<3. Det bør utvises forsiktighet når man behandler voksne slagpasienter med spastisitet, 
som kan ha høy risiko for å falle. Preparatet skal brukes med forsiktighet ved behandling 
av fokal spastisitet i ankelen hos eldre slagpasienter med betydelig komorbiditet. Behand- 
ling skal derfor kun initieres hvis fordel av behandling oppveier potensielle risiko. Prepara-
tet skal kun brukes til behandling av spastisitet i underekstremitetene etter vurdering fra 

helsepersonell med erfaring innen rehabilitering av slagpasienter. Etter markedsføring er 
det rapportert dødsfall (noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni) og mulig fjern 
spredning av toksin hos barn med komorbiditet, hovedsakelig med cerebral parese. Ble-
farospasme: Redusert blunking etter injeksjon av botulinumtoksin i orbicularis kan føre til 
hornhinneeksponering, vedvarende epitelskade og hornhinnesår, spesielt hos pasienter 
med forstyrrelser i N. VII. Det bør utføres nøyaktig kontroll av følsomheten i hornhinner som 
har vært operert tidligere. Man bør unngå injeksjon i området ved nedre øyelokk for å unn- 
gå ektropion og aktivt behandle enhver epiteldefekt. Det kan være nødvendig med beskyt-
tende dråper, salver, terapeutiske myke kontaktlinser eller lukking av øyet ved hjelp av 
øyelapp eller på annen måte. Ekkymose oppstår lett i mykt øyelokkvev. Dette kan hindres 
ved å trykke lett på injeksjonsstedet rett etter injeksjonen. Pga. den antikolinerge aktivi- 
teten til botulinumtoksin, bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med 
risiko for kammervinkelglaukom, inkl. pasienter med anatomisk trange vinkler. Cervikal 
dystoni (spastisk torticollis): Pasientene bør informeres om risikoen for å få dysfagi som 
kan være mild, men også alvorlig. Dysfagi kan vare i 2-3 uker etter injeksjon, og er rappor- 
tert å vare opptil 5 måneder. En følge av dysfagi er risiko for aspirasjon, dyspné og iblant 
behov for sondemating. Ved å begrense dosen som injiseres i sternokleidomastoideus til 
under 100 enheter, kan en redusere forekomsten av dysfagi. Pasienter med liten muskel-
masse i nakke/hals, eller pasienter som får bilaterale injeksjoner i sternokleidomastoideus, 
er rapportert å ha større risiko for dysfagi. Dysfagi kan tilskrives spredningen av toksinet til 
øsofagusmuskulaturen. Injeksjoner i levator scapula kan være forbundet med økt risiko for 
øvre luftveisinfeksjon og dysfagi. Dysfagi kan bidra til nedsatt føde- og væskeinntak, og gi 
vekttap og dehydrering. Pasienter med subklinisk dysfagi kan ha økt risiko for å få mer 
alvorlig dysfagi. Kronisk migrene: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått ved profylakse av 
hodepine hos pasienter med episodisk migrene (hodepine <15 dager pr. måned) eller kro-
nisk spenningshodepine. Sikkerhet og effekt ved legemiddelutløst hodepine (sekundær 
hodepine) er ikke studert. Blæresykdommer: Hensiktsmessig medisinsk forsiktighet bør 
utvises når cystoskopi utføres. Hos pasienter som ikke er kateterisert, bør resturinvolumet 
etter vannlating kontrolleres innen 2 uker etter behandling og periodevis etter behov, i 
opptil 12 uker. Pasienten bør instrueres til å kontakte lege ved vannlatingsproblemer, da 
kateterisering kan være nødvendig. Overaktiv blære: Menn med overaktiv blære og tegn 
eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles med preparatet. Urininkonti- 
nens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Autonom dysrefleksi forbundet med prose- 
dyren kan forekomme. Øyeblikkelig legehjelp kan være nødvendig. Hud- og underhuds- 
sykdommer: Primær aksillær hyperhidrose: Anamnese og medisinsk undersøkelse, sam-
men med spesifikke tilleggsundersøkelser ved behov, bør utføres for å utelukke mulige 
årsaker til sekundær hyperhidrose (f.eks. hypertyreose, feokromocytom). Dermed unngår 
man symptomatisk behandling av hyperhidrose uten diagnose og/eller behandling av un-
derliggende lidelse. Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å 
kjøre bil eller bruke maskiner. Preparatet kan imidlertid forårsake asteni, muskelsvakhet, 
svimmelhet og synsforstyrrelser, som kan påvirke bilkjøring og bruk av maskiner. Interak- 
sjoner: Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spek-
tinomycin eller andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevro-
muskulære blokkere. Uttalt nevromuskulær svakhet kan forverres ved administrering av et 
annet botulinumtoksin, før effektene av et tidligere administrert botulinumtoksin har gått 
over. Ingen interaksjonsstudier er utført hos barn. Graviditet, amming og fertilitet:  
Graviditet: Tilstrekkelig klinisk erfaring fra gravide foreligger ikke. Dyrestudier har vist re-
produksjonstoksiske effekter. Når drektige mus, rotter og kaniner fikk intramuskulære  
injeksjoner med preparatet i løpet av organogeneseperioden, var NOAEL for utviklings-
forstyrrelser henholdsvis 4, 1 og 0,125 E/kg. Høyere doser førte til reduksjon av fosterets 
kroppsvekt og/eller forsinket bendannelse og hos kaniner forekom abort. Preparatet skal 
ikke brukes under graviditet eller av fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke 
strengt nødvendig. Amming: Opplysninger mangler. Bruk av preparatet under amming 
anbefales ikke. Fertilitet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende påvirkning av 
fertilitet ved bruk av botulinumtoksin type A hos fertile kvinner. Studier av hann- og hunn- 
rotter har vist redusert fertilitet. Bivirkninger: Generelt oppstår bivirkninger i løpet av de 
første dagene etter injeksjon og selv om de vanligvis er forbigående kan de vare i flere 
måneder eller i sjeldne tilfeller mer. Lokal muskelsvekkelse utgjør den forventede farma- 
kologiske virkning av botulinumtoksin i muskelvev. Svakhet i omkringliggende muskler og/
eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid rapportert. Som forventet ved alle 
injeksjonsprosedyrer, har lokal smerte, betennelse, parestesi, hypoestesi, ømhet, hevelse/
ødem, erytem, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med injek- 
sjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkl. forbi- 
gående symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influ-
ensasyndrom etter injeksjoner med botulinumtoksin. Fokal spastisitet forbundet med 
cerebral parese hos barn: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Virusinfeksjon, øreinfeksjon. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, 
smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Søvnighet, unormal gange, parestesi. Nyre/urinveier: 
Urininkontinens. Øvrige: Fall. Ubehag, smerter på injeksjonsstedet og asteni. Fokal spas-
tisitet i overekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekky-
mose, purpura. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter, muskelsvakhet. Nevrolo-
giske: Hypertoni. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet, feber, influensalignende sykdom, 
blødninger på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oral parestesi. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. 
Hud: Dermatitt, pruritus, utslett. Muskel-skjelett-systemet: Artralgi, bursitt. Nevrologiske: 
Hypoestesi, hodepine, parestesi, manglende koordinasjon, amnesi. Psykiske: Depresjon, 
søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Asteni, smerter, overfølsomhet på injeksjonsstedet, ube-
hag, perifert ødem. Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Van-
lige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelstivhet. 
Øvrige: Perifert ødem. Blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier: Svært 
vanlige (≥1/10): Øye: Øyelokksptose. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekkymose. Øye: 
Punktkeratitt, lagoftalmus, tørre øyne, lysfølsomhet, øyeirritasjon, økt tåreflod. Øvrige: Irri-
tasjon, ansiktsødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Utslett/dermatitt. Nevrolo-
giske: Svimmelhet, ansiktsparese, ansikts- lammelse. Øye: Keratitt, ektropion, diplopi, 
entropion, synsforstyrrelse, uklart syn. Øvrige: Tretthet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Øye: Øyelokksødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Øye: Ulcerøs keratitt, hornhinneepitel-
skade, hornhinneperforasjon. Cervikal dystoni: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: 
Dysfagi. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Øvrige: Smerter. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, kvalme. Infeksiøse: Rhinitt, øvre luftveisinfeksjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Stivhet, sårhet i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet, 
hypertoni, hypoestesi, søvnighet, hodepine. Øvrige: Asteni, influensalignende sykdom, 
ubehag. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Luftveier: Dyspné, dysfoni. Øye: Diplopi, øye-
lokksptose. Øvrige: Feber. Kronisk migrene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Pruritus, ut-
slett. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerter, myalgi, smerter i muskler og skjelett, stivhet 
i muskler og skjelett, muskelspasmer, anspente muskler, muskelsvakhet. Nevrologiske: 
Hodepine, migrene, ansiktsparese. Øye: Øyelokksptose. Øvrige: Smerter på injeksjons- 
stedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Hud: Hudsmerter. 
Muskel-skjelettsystemet: Kjevesmerter. Overaktiv blære: Svært vanlige (≥1/10): Infeksi- 
øse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Dysuri. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Bakte-
riuri. Nyre/urinveier: Urinveisretensjon, resturinvolum1, pollakisuri, leukocyturi. Urininkon-
tinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urin-
veisinfeksjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Forstoppelse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse, muskelspasmer. Nyre/urinveier: 
Hematuri2, dysuri2, blæredivertikkel. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Autonom dysrefleksi2, 
fall, tretthet, ganglagsforstyrrelser. Primær aksillær hyperhidrose: Svært vanlige (≥1/10): 
Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: 
Hyperhidrose (non-aksillær svetting), unormal lukt i huden, pruritus, subkutane knuter, 
alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Hodepine, pares-
tesi. Øvrige: Smerter, ødem på injeksjonsstedet, blødninger på injeksjonsstedet, overføl-
somhet på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, asteni, reaksjoner på injeksjons-
stedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Muskel-skjelett- 
systemet: Muskelsvakhet, myalgi, artropati. Økt ikke-aksillær svetting er rapportert hos 
4,5% innen 1 måned etter injeksjon. Tilbakegang ble sett hos ca. 30% innen 4 måneder. 
Mild og forbigående svakhet i armene er rapportert hos 0,7%. I en ukontrollert studie av 
barn 12-17 år (som fikk 50 enheter pr. aksille) oppsto smerter på injeksjonsstedet og hyper- 
hidrose (non-aksillær svetting) hos 2 av 144 barn. Rapportert etter markedsføring: Gastro-
intestinale: Magesmerter, diaré, forstoppelse, munntørrhet, dysfagi, kvalme, oppkast. 
Hjerte/kar: Arytmi, hjerteinfarkt. Hud: Alopesi, psoriasislignende dermatitt, erythema multi-
forme, hyperhidrose, madarose, pruritus, utslett. Immunsystemet: Anafylaksi, angioødem, 
serumsyke, urticaria. Luftveier: Aspirasjonslungebetennelse (noen med dødelig utfall), 
dyspné, respirasjonshemming, respirasjonssvikt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelatrofi, 
myalgi. Nevrologiske: Brakial pleksopati, dysfoni, dysartri, ansiktsparese, hypoestesi, 
muskelsvakhet, myasthenia gravis, perifer nevropati, parestesi, radikulopati, krampeanfall, 
synkope, ansiktslammelse. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Hypoakusis, tinnitus, ver-
tigo. Øye: Kammervinkelglaukom (ved behandling av blefarospasme), strabismus, uklart 
syn, synsforstyrrelser. Øvrige: Denerveringsatrofi, ubehag, feber. 1. Høyere resturinvolum etter 
tømming (PVR) som ikke trenger kateterisering. 2. Prosedyrerelatert bivirkning. 
Overdosering/Forgiftning: Overdosering med Botox er en relativ betegnelse og er av- 
hengig av dose, administreringssted og underliggende vevsfaktorer. Ingen tilfeller av 
systemisk toksisitet etter feilinjeksjon er rapportert. For høye doser kan medføre lokal 
eller distal, generell og uttalt nevromuskulær paralyse. Peroralt inntak av Botox er ukjent. 
Symptomer: Tegn på overdosering vises ikke umiddelbart etter injeksjon. Symtomer på 
muskelsvakhet fjernt fra administreringsstedet som kan inkludere ptose, diplopi, svelge- 
og taleproblemer, generell følelse av svakhet eller respirasjonssvikt. Disse pasientene bør 
vurderes for ytterligere medisinsk evaluering og passende medisinsk behandling, som kan 
inkludere sykehusinnleggelse, bør iverksettes umiddelbart. Med økende dosering oppstår 
det generell og uttalt muskulær paralyse. Når muskulaturen i orofarynks og øsofagus er 
rammet, kan det føre til aspirasjonslungebetennelse. Behandling: Ved overdosering eller 
peroralt inntak, eller mistanke om overdosering, bør pasienten ha medisinsk tilsyn i opptil 
flere uker i tilfelle progressive tegn og symptomer på muskelsvakhet, som kan oppstå 
lokalt eller distalt fra administreringsstedet, skulle oppstå. Hvis respirasjonsmuskulaturen 
blir paralysert eller tilstrekkelig svekket, er det nødvendig med intubering og assistert res-
pirasjon til pasienten er restituert. Dette kan omfatte behov for trakeostomi og langvarig 
mekanisk respirasjon, i tillegg til andre generelle støttetiltak. Se Giftinformasjonens an-
befalinger M03A X01. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C 
eller i fryser (-5°C eller lavere). Mikrobiologiske og potensstudier har vist at legemidlet 
etter rekonstituering kan oppbevares i inntil 5 dager ved 2-8°C. Bruker er ansvarlig for 
oppbevaringstid og -betingelser før bruk, som vanligvis ikke bør være >24 timer ved 
2-8°C. Preparatet er kun til engangsbruk og ev. ubrukt oppløsning skal kastes. Andre opp- 
lysninger: For sikker destruksjon bør ubrukte hetteglass fylles med litt vann og der-
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Immunterapi ved Parkinsons sykdom

Guido Alves, professor, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus

Parkinsons sykdom (PS) er en kronisk progredi-
erende bevegelseslidelse som kjennetegnes av et 
motorisk syndrom bestående av tremor, rigiditet og 
bradykinesi. Sykdommen fører imidlertid også til 
ulike ikke-motoriske symptomer, deriblant autonome, 
nevropsykiatriske og kognitive plager. Tilgjengelig 
behandling ved PS er kun symptomatisk og retter 
seg først og fremst mot de motoriske symptomene 
ved å gjenopprette et «normalt» dopaminnivå i 
basalgangliene. Gradvis økende tap av dopaminerge 
og ikke minst ikke-dopaminerge nerveceller fører etter 
hvert til tiltagende funksjonssvikt og sykdomsbyrde. 
Å finne frem til en behandling som bremser sykdoms-
progresjonen - og helst forebygger at PS overhodet 
utvikler seg - har lenge vært et av de store målene i 
parkinsonfeltet. I senere år har man kunnet lese om 
immunterapi eller «vaksinasjon» mot PS som en 
spennende tilnærming til å oppnå dette.

De aller fleste av oss har blitt vaksinert mot ulike 
infeksiøse sykdommer i barnealder eller senere i 
livet. Ved vaksinasjon gis en liten mengde svekket 
eller inaktivert agens (antigen) for å stimulere 
immunsystemet til å danne antistoffer (aktiv 
immunisering). Alternativt kan antistoffer mot virus 
eller bakterier gis direkte (passiv immunisering). 
Aktuelle tilnærminger ved PS inkluderer både aktiv 
og passiv immunisering rettet mot alfa-synuklein. 
Dette proteinet er naturlig forekommende som 
enkle molekyler (monomerer), men har ved 
PS tendens til å danne mellomstore, løselige 
former (oligomerer, protofibriller) og etter hvert 
større, uløselige aggregater (fibriller).1 Spesielt de 
mellomstore formene er antatt å være skadelige for 
nervecellene, og viktige for at proteinet spres fra 
nervecelle til nervecelle.1 Ved PS dannes aggregater av 
alfa-synuklein i det enteriske og perifere nervesystem, 
samt nedre deler av hjernestammen allerede i 

premotorisk fase, i substantia nigra ved motorisk 
debut, og øker så i utbredelse i takt med klinisk 
sykdomsprogresjon.2 Spredningen av proteinet 
ser altså i mange tilfeller ut til å følge et nokså 
forutbestemt mønster og affiserer i sluttstadiet 
så å si hele hjernen. Tanken bak immunterapi ved 
PS er å forhindre eller reversere aggregeringen og 
spredningen av alfa-synuklein i nervesystemet. 

Prekliniske studier av aktiv og passiv immunterapi 
i transgene musemodeller for PS har vist lovende 
funn, i og med at flere uavhengige forskergrupper 
rapporterer positive effekter ikke bare på avleiring 
og spredning av alfa-synuklein, men også på klinisk 
funksjon som bevegelighet, atferd og kognisjon.3 På 
denne bakgrunnen har de første kliniske utprøvingene 
av aktiv4 og passiv5 immunbehandling rettet mot 
alfa-synuklein kommet i gang. Disse kliniske studiene 
er imidlertid fremdeles i tidlig fase (fase 1), hvor 
formålet er å teste toleranse og sikkerhet, samt 
å gjennomføre farmakokinetiske undersøkelser i 
et begrenset antall personer. Lengst har man nok 
kommet med antistoffet PRX002. Funnene fra en 
fase-1- studie, der 40 friske personer fikk administrert 
en enkeltdose av antistoffet, er nylig publisert.6 I tillegg 
foreligger foreløpige data fra en 6-måneders fase-1b 
dobbelblind, placebokontrollert studie av PRX002 
som inkluderte 80 pasienter med PS. Pasientene ble 
randomisert til å motta ulike doser av antistoffet (fra 0 
til 60mg/kg) gitt intravenøst hver måned i 3 måneder, 
etterfulgt av ytterligere 3-måneders observasjonstid. 
Funnene fra studien er ikke publisert i detalj, men i 
en nylig publisert pressemelding opplyses det om at 
PRX002 hadde en «akseptabel» sikkerhets- og toleran-
seprofil, førte til rask reduksjon av fri alfa-synuklein i 
serum, og viste «robust penetrering til sentralnerve-
systemet».7 Ifølge pressemeldingen planlegges en 
fase-2 studie av antistoffet med oppstart i 2017.
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Ideen om immunterapi ved nevrodegenerative 
sykdommer er ikke ny. Klinisk utprøving av slik 
behandling har faktisk kommet en god del lengre ved 
Alzheimers sykdom, hvor behandlingen retter seg mot 
proteinet beta-amyloid. Til tross for positive resultater 
i prekliniske og tidlige kliniske utprøvinger, har utfallet 
av større kliniske studier imidlertid vært for det 
meste skuffende.8 Dette på grunn av uakseptabel høy 
forekomst av alvorlige bivirkninger (mening oencefalitt) 
ved aktiv immunisering. I tillegg har man ved passiv 
immunisering i store fase-3-studier ikke kunnet påvise 
noen sikker klinisk effekt på kognisjon eller praktisk 
funksjonsevne til tross for dokumentert reduksjon 
av amyloidavleiringer (målt ved PET eller i cerebro-
spinalvæske).8 Dette har ført til at flere har stilt 
spørsmål ved amyloid-hypotesen, altså om amyloid-
avleiringer er den primære årsaken til, og driver 
sykdomsprogresjonen ved, Alzheimers sykdom. Andre 
påpeker derimot at studiene ble gjennomført hos 
pasienter med allerede etablert demens, der sykdoms-
prosessen muligens allerede har kommet for langt til 
at immunterapien kan ha vesentlig klinisk effekt. Man 
har derfor igangsatt flere nye kliniske studier (av passiv 
og «andregenerasjons» aktiv immunisering) som 
inkluderer pasienter med lettere kognitive symptomer 
eller til og med asymptomatisk sykdom.

Lærdommen fra Alzheimers-feltet er at tilsynelatende 
lovende funn i prekliniske og tidlige kliniske studier må 
tolkes med forsiktighet. Samtidig er erfaringene viktige 
å ta med seg videre inn i tilsvarende forskning ved PS. 
For eksempel bør fremtidige kliniske fase-3-studier av 
immunterapi ved PS først og fremst rekruttere pasienter 
i tidlig og eventuelt premotorisk fase av sykdommen. 
Skeptikere av denne behandlingsformen påpeker blant 
annet at alfa-synuklein-avleiringer kan være konsekvens 
av andre patologiske prosesser, som mitokondrial eller 
lysosomal dysfunksjon, og dermed ikke nødvendigvis 

er det mest lovende angrepspunktet. Til tross for dette, 
eller kanskje nettopp derfor, fremstår immunterapi ved 
PS som et interessant og ikke minst viktig forsknings-
område, som vil bli spennende å følge fremover.
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Er søvnapné en risikofaktor for  
Parkinsons sykdom?

Espen Benjaminsen, overlege, Nevrologisk avdeling, Norlandssykehuset Bodø

Pasienter med Parkinsons sykdom kan ha ulike plager 
og besvær relatert til søvn. Et eksempel er RBD (REM 
sleep behaviour disorder), men søvnproblemer 
kan også være uten tilknytning til REM-søvn. Både 
insomni, redusert søvnkvalitet og økt tretthet på 
dagtid kan være plagsomt.

Med søvnapné forstår vi pustestopp under søvn. 
Søvnapné kan være sentralt betinget der det av en 
eller annen grunn er redusert eller hemmet impuls til 
respirasjonsmuskulaturen under søvn, eller den kan 
være obstruktiv der luftveiene tettes til av strukturer 
i munn og svelg. Man kan tenke seg flere grunner 
til at ulike former for søvnapné kan forekomme ved 
Parkinsons sykdom, men kan det også være omvendt, 
at søvnapné kan medføre Parkinsons sykdom?

Nylig er det kommet tre artikler som tar for seg 
søvnapné som risikofaktor for utvikling av Parkinsons 
sykdom. Disse er publisert i tre ulike tidsskrift, 
der det, så vidt jeg kan se, ikke er noen overlapp 
mellom forfatterne. Likevel mistenker jeg at det er, 
i alle fall delvis, samme pasientpopulasjon som er 
rapportert i disse artiklene. Arbeidene er fra Taiwan, 
og tar utgangspunkt i pasientregistre. Av Taiwans 
23 millioner innbyggere regnes at mer enn 98 % er 
medlem av «Taiwan National Health Insurance» 
(NHI), et statlig helseforsikringsprogram. Herfra 
trekkes så en million tilfeldige navn til «Longitudinal 
Health Insurance Database» (LHID), der data fra 
1997 til 2012 er tilgjengelig for forskning og studier. 
Det er tall fra LHID som er benyttet i følgende studier: 

Chen og medarbeidere identifiserte 5864 personer 
med obstruktiv søvn-apné (OSA) i perioden 2000 til 
2009, og man hadde 23269 kontroller. Disse ble så 
fulgt opp til utgangen av 2011, med tanke på om de 
utviklet Parkinsons sykdom. Bare parkinsontilfeller 

rapportert minst ett år etter første OSA-diagnose ble 
telt med. Ved slutten av oppfølgingstiden fant man at 
235 personer hadde utviklet Parkinsons sykdom.  
I OSA-gruppen hadde 77 (1.31 %) utviklet Parkinsons 
sykdom, mot 158 (0.67 %) i gruppen uten OSA, noe 
som var signifikant forskjellig (p<0.001). 

Sheu og medarbeidere identifiserte 1532 pasienter 
med OSA fra begynnelsen av 2001 til utgangen av 
2007. Disse, samt 7660 tilfeldige kontroller, ble alle 
fulgt i 5 år, og man fant at 1.24 % hadde utviklet 
Parkinsons sykdom i OSA-gruppen mot 0.63 % blant 
kontrollene (p<0.001).

Yeh og medarbeidere rekrutterte pasienter i 
perioden 2002 til 2008 og fant 16730 ny-diagnos-
tiserte OSA-pasienter. Like mange, 16730, var i 
kontrollgruppen, som var matchet med tanke på 
komorbiditet. Disse ble fulgt til utgangen av 2011. 
I OSA-gruppen hadde 217 fått Parkinsons sykdom, 
mot 161 blant kontrollene. Etter justering for alder, 
kjønn og komorbiditet fant man at pasienter med 
OSA hadde 1.37 ganger større tendens til å utvikle 
Parkinsons sykdom enn pasientene i kontrollgruppen 
(p<0.05).

Som alltid må man være forsiktig med å trekke 
konklusjoner basert på sparsomme epidemiologiske 
studer. Hva som eventuelt skulle være forklaringen på 
den eventuelt økte risikoen for å utvikle Parkinsons 
sykdom er heller ikke opplagt, men forfatterne antyder 
at hypoksi på sikt skader cerebrale strukturer, med 
degenerasjon som resultat.
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Genetikk ved atypisk parkinsonisme

Krisztina Kunszt Johansen, overlege, ph.d., Nevrologisk avdeling,  
Akershus universitetssykehus

De vanligste nevrodegenerative sykdommene med 
atypisk parkinsonisme er Lewy legeme-demens, 
multisystematrofi, progressiv supranukleær parese 
og kortikobasal degenerasjon. Disse har ofte 
overlappende kliniske symptomer, og patologiske 
undersøkelser viser også fellestrekk. Genetiske 
studier kan avdekke molekylære sykdomsmeka-
nismer, kunnskap som igjen åpner muligheter for 
å utvikle nevroprotektiv og sykdomsmodifiserende 
behandling. Pasienter med atypisk parkinsonisme 
har sjelden familiær sykehistorie, noe som begrenser  
bruk av enkelte genetiske metoder. Her følger en kort 
oppsummering av genetiske risikofaktorer ved disse 
sykdommene.

Lewy legeme-demens 
Kjernesymptomene ved Lewy legeme-demens (DLB) 
er visuelle hallusinasjoner, fluktuerende kognisjon 
med varierende oppmerksomhet og våkenhet, 
samt parkinsonisme. Det er likhetstrekk med 
Parkinsons sykdom (PS), men ved DLB oppstår 
kognitiv svikt tidligere og er mer fremtredende, 
med demens utvikling før eller innen ett år etter 
at parkinsonistiske symptomer melder seg. Ved 
obduksjon ses ofte utbredt kortikal alfa-synuklein-
patologi i form av Lewy-legemer (i likhet med PS), 
ledsaget av Alzheimer-patologi med amyloide plakk 
og nevrofibrillære floker. 

De aller fleste pasienter med DLB er sporadiske 
og det er kun få med familiær form. Både enkelt-
mutasjoner og multiplikasjoner av SNCA-genet 
er beskrevet i familier med DLB, noe som kan 
føre til opphopning av fosforilert alfa-synuklein, 
hoved innholdet i Lewy-legemer1-2. Også GWAS-studier 
(Genome Wide Association Studies) har rapportert 
SNCA, samt to andre gener - GBA (glucocere-
brosidase) og SCARB2 - å være assosiert med 

sykdommen. Det er antatt at disse fører til lysosomal 
dysfunksjon3-4. APOE er det mest kjente risikogenet 
for Alzheimers sykdom (AS) og det er også påvist en 
sterk assosiasjon med DLB5. Disse genetiske studiene 
antyder at DLB mest sannsynlig har overlappende 
sykdomsmekanismer med både PD og AS6. 

Mulisystematrofi 
Ved multisystem atrofi (MSA) er parkinsonistiske 
symptomer ofte ledsaget av autonom dysfunksjon 
og pyramidale symptomer (MSA-P), men i enkelte 
tilfeller er cerebellære symptomer mest fremtredende 
(MSA-C). Nevropatologisk ses alfa-synuklein-positive 
inklusjonslegemer i oligodendroglia; dermed faller 
MSA inn under synukleinopatiene, i likhet med PS og 
DLB. SNCA-genet er derfor blitt undersøkt og flere 
SNP-varianter har blitt assosiert med sykdommen7,8. 
Mutasjoner i COQ2-genet i en japansk familie ble 
påvist ved hjelp av helgenom-sekvensering og flere 
varianter av genet var relatert til MSA i sporadiske 
tilfeller9. COQ2-genmutasjoner fører antakelig til 
COQ10-mangel som kan føre til oksidativt stress 
i oligodendrocytter. Et tredje gen, SHC2, var også 
relatert til MSA i japanske pasienter, men ble ikke 
ble funnet verken i kontroller eller ikke-japanske 
pasienter10. H1-haplotypen i MAPT (tau)-genet og 
exon-varianter i LRRK2-genet har også blitt beskrevet 
som risikofaktorer for MSA. 

Progressiv supranukleær parese  
Progressiv supranukleær parese (PSP) kjennetegnes 
ved parkinsonisme og tidlig postural instabilitet, økt 
falltendens, og øyemotilitetsforstyrrelser med vertikal 
blikkparese. Nevropatologisk ses nevrofibrillære 
floker fra hyperfosforilerte tau-proteiner, slik at PSP 
klassifiseres som tauopati. Den sterkeste genetiske 
assosiasjonen for PSP er H1-haplotypen i MAPT-genet 
som koder tau-protein11. Andre risikogener - STX6, 
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EIF2AK3 og MOBP - ble påvist i en GWAS-studie 
som undersøkte 141 nevropatologisk-bekreftete 
PSP-pasienter12. STX6, syntaxin-6, er involvert i 
intracellulær transport, EIF2AK3-genet er knyttet til 
utskillelse av overflødige og ødelagte proteiner via 
endoplasmatisk retikulum, og MOBP er knyttet til 
myelinstruktur. En funksjonell sammenheng mellom 
disse genene og PSP er imidlertid ikke etablert, slik at 
videre studier kreves for å avklare dette.

Kortikobasal degenerasjon 
Kortikale symptomer som apraksi, ekstremitets-
dystoni og myoklonus ledsager asymmetrisk 
parkinsonisme ved kortikobasal degenerasjon (CBD). 
Nevropatologi viser tau-patologi både i nevroner 
og i gliacellene. I likhet med PSP er H1-haplotypen i 
MAPT-genet assosiert med CBD, men i motsetning 
til PSP påvirkes også sykdommens alvorlighetsgrad 
av H1-haplotypen13. En nylig publisert mindre (n=150) 
GWAS-studie av pasienter med nevropatologisk-
bekreftet diagnose viste CBD-assosiasjoner med 
MAPT, KIF13B og SOS1-gener14.

Genetiske studier innenfor atypisk parkinsonisme 
har vært noe utfordrende grunnet fenotypisk bred 
variasjon med overlappende symptomer, noe 
som kan føre til feil diagnose. I tillegg gjør lave 
pasienttall og sjelden familiehistorie linkage- og 
GWAS-metoder vanskelig, men forhåpentligvis vil 
såkalt neste generasjons gensekvensering åpne nye 
muligheter.
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Ny definisjon og klassifikasjon av dystoni

Inger Marie Skogseid, overlege, dr.med., Nevrologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Kort historikk og bakgrunn 
Ordet dystoni ble introdusert i 1911 av Oppenheim, 
som beskrev fire pasienter med “dystonia musculorum 
deformans”, der “muskeltonus var hypoton i det ene 
øyeblikket og i en tonisk spasme i neste øyeblikk, 
som ofte, men ikke alltid, ble utløst av viljestyrte 
bevegelser”1. De første beskrivelsene av skrivekrampe 
ble publisert noen tiår tidligere2, 3. Gjennom de første 
tiårene av det tyvende århundret oppfattet mange 
nevrologer fokale dystonier som psykogene. Men i 1976 
publiserte C. David Marsden sin banebrytende artikkel 
om fokale dystonier med debut i voksen alder4, som 
var et svært viktig bidrag til erkjennelsen av at også 
dystoni-former med begrenset utbredelse i kroppen 
var uttrykk for en nevrologisk hyperkinetisk bevegel-
sesforstyrrelse. I 1984 kom den første konsensus-
definisjonen av dystoni fra en ekspertgruppe ledet av 
Marsden og Stanley Fahn: “A syndrome of sustained 
muscle contractions, frequently causing twisting 
and repetitive movements, or abnormal postures”5. 
Denne definisjonen har siden vært brukt av de fleste 
klinikere og forskere, og man har foreslått ulike måter å 
klassifisere dystonisykdommene på. Tidligere klassifi-
kasjoner har vært basert på kliniske karakteristika som 
alder ved debut, utbredelse i kroppen, og etiologi, 
der hovedskillet gikk mellom primære dystonier; uten 
kjent årsak og med dystoni (+/- dyston tremor) som 
eneste nevrologiske symptom/funn, og sekundære 
dystonier, der dystonien var sekundær til en annen 
kjent underliggende sykdom, lesjon, metabolsk 
forstyrrelse, medikamenter, etc. og ofte ledsaget av 
andre kliniske nevrologiske og somatiske funn. En slik 
inndeling har blitt mer og mer kunstig etter hvert som 
kunnskapen har økt de siste 20-30 årene, både om 
genetiske og molekylærbiologiske årsaker til dystoni, 
patofysiologiske mekanismer, og ulike dystoniformers 
respons på behandling med botulinumtoksin og dyp 
hjernestimulering.

Ny definisjon av dystoni 
På denne bakgrunn foreslo en gruppe ledende 
dystonieksperter i 2013 både en revidert definisjon og 
en ny klassifikasjon av dystoni6. Den nye definisjonen 
lyder på originalspråket “Dystonia is a movement 
disorder characterized by sustained or intermittent 
muscle contractions, causing abnormal, often 
repetitive, movements, postures or both. Dystonic 
movements are typically patterned, twisting and may 
be tremulous. Dystonia is often initiated or worsened 
by voluntary action and associated with overflow 
muscle activation”6. Karakteristiske motoriske 
fenomener/funn med særlig relevans for dystoni er 
videre definert, inkludert den typiske forverringen 
av dystone bevegelser ved viljestyrte bevegelser og 
ved opprettholdelse av stillinger mot tyngdekraften, 
dyston tremor, speildystoni, “overflow” (overflod) og 
de karakteristiske sensoriske triks og antagonistiske 
manøvre (“gestes antagonistes”). Et mål for 
den nye definisjonen har også vært å ekskludere 
tilstander som arter seg som unormale stillinger eller 
muskelspasmer, som kan ligne dystoni, men ikke er 
det – såkalte pseudodystoni-tilstander6.  
 
Ny klassifikasjon av dystoni 
Den nye klassifikasjonen baseres på beskrivelse av 
pasientens tilstand i forhold til to akser, der akse 
I er kliniske karakteristika og akse II er etiologiske 
faktorer6. Akse I, kliniske karakteristika, beskrives 
ved hjelp av fem elementer: 1) alder ved debut, 2) 
utbredelse av dystoni i kroppen, 3) symptomutvikling 
over tid og variasjon gjennom døgnet, 4) tilstede-
værelse av andre bevegelsesforstyrrelser (utover 
tremor), og 5) tilstedeværelse av andre nevrologiske 
eller somatiske manifestasjoner. Alder ved debut er 
delt inn i tidlig barnealder (0-2 år), barnealder (3-12 
år), ungdomsår (13-20 år), tidlig voksen alder (21-40 
år), og sen voksen alder (> 40 år). For utbredelse av 
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dystoni i kroppen er betegnelsene fra tidligere klassifi-
kasjoner beholdt, med inndeling i fokal, segmental, 
multifokal, generalisert og hemidystoni. I den nye 
klassifikasjonen er det imidlertid for generalisert 
dystoni nå ikke obligatorisk med affeksjon av minst en 
underekstremitet (slik det var tidligere), men trunkus 
og minst to andre kroppsregioner må være affisert. 
Sykdomsutvikling over tid skiller mellom statisk eller 
progredierende, og symptomvariasjon gjennom 
døgnet som kan være konstant, aksjons-spesifikk, 
diurnal eller paroksysmal. I forhold til opptreden av 
andre symptomer og funn brukes nå begrepet “isolert 
dystoni” når det ikke er andre ledsagende bevegelses-
forstyrrelser (som parkinsonisme, myoklonus, 
chorea, ataksi), i motsetning til begrepet “kombinert 
dystoni” som brukes når slike bevegelsesforstyrrelser 
forekommer i tillegg til dystoni. 

Under akse II, etiologi, er to hovedmål å beskrive om 
det foreligger kjent patologi i nervesystemet eller ikke, 
og om det er holdepunkter for en arvelig, ervervet 
eller idiopatisk tilstand. Kjent patologi i nervesystemet 
kan være holdepunkter for degenerasjon, strukturell 
(ofte statisk) lesjon, eller ingen av delene. Arvelige 
dystonier, bade isolerte og kombinerte former, kan 
være autosomalt dominante, recessive, X-bundet 
recessive eller relatert til feil i mitokondrielt DNA. 
Ervervede årsaker kan være perinatale skader, 
infeksjoner, inflammatoriske tilstander, medikamenter, 
toksiner, vaskulære lesjoner, neoplastiske lesjoner, og 
traumer (skader, kirurgi) som affiserer sentralnerve-
systemet, der lesjoner i flere ulike områder er assosiert 
med utvikling av dystoni. Også lesjoner i det perifere 
nervesystemet kan sannsynligvis medvirke til dystoni-
utvikling, selv om dette er noe mindre akseptert. 
Som ervervet årsak til dystoni klassifiseres også de 
psykogene/funksjonelle dystoniene. Idiopatiske tilfeller 
deles inn i sporadiske og familiære. 

Oppsummert fokuserer altså den nye klassifika-
sjonen på å beskrive de ulike dystoni-sykdommene 
langs to akser; klinisk beskrivelse og etiologi. Slik 
blir den egnet, ikke bare til forskning, men også til 
daglig klinisk bruk, fordi den hjelper nevrologen å 
huske på de ulike faktorene som bør kartlegges ved 
anamnese, klinisk undersøkelse og utredning av 
pasienter med dystoni. Alder ved symptomdebut og 
utbredelse av dystonien i kroppen er i det daglige 
kliniske arbeidet svært viktige karakteristika i den 
diagnostiske og behandlingsmessige evalueringen. 
Man må for eksempel tenke på helt forskjellige 
sykdommer dersom dystoni debuterer i en fot i 
barnealder versus i sen voksen alder. Videre er det 
etter min erfaring nyttig å tenke isolert dystoni versus 
kombinert dystoni. God klinisk undersøkelse er viktig 
for å avdekke eventuelt samtidig parkinsonisme, 
myoklonus, chorea eller ataksi. Andre nevrologiske 
utfall, svikt i syn eller hørsel, samtidig psykiatrisk 
lidelse, mental retardasjon eller stagnasjon og 
eventuelle dysmorfe trekk er også viktig å avdekke 
for å komme på sporet av riktig etiologisk diagnose. 
Både den nye definisjonen og klassifikasjonen av 
dystoni reflekterer etter min oppfatning langt bedre 
enn tidligere den kompleksiteten som vi nå vet finnes 
både i kliniske uttrykksformer og i forhold til årsaker 
til dystoni. 

Klassifikasjonen av de genetisk betingede bevegel-
sesforstyrrelsene er nå foreslått endret av en 
ekspertgruppe ledet av Christine Klein7. Man har da 
gitt sykdommene navn ved å angi hovedfenotype 
sammen med det muterte genet, for eksempel er 
tidligere DYT1 (tidlig debuterende, generalisert isolert 
dystoni) blitt til DYT-TOR1A og DYT5a (klassisk 
autosomal dominant levodopa-responsiv dystoni) 
kalles nå DYT/PARK-GCH1. Listen over de genetisk 
betingede bevegelsesforstyrrelsene skal fortløpende 
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oppdateres og vil kunne fungere som et godt 
oppslagsverk for klinikeren. Men som den nye klassifi-
kasjonen av dystoni understreker – observasjonen av 
de kliniske karakteristika er fortsatt grunnlaget for god 
diagnostikk av dystoni-pasientene. 

Referanser
1. Oppenheim H. About a rare spasm disease of childhood 

and young age (Dysbasia lordotica progressiva, dystonia 

musculorum deformans). Neurologische Centralblatt 

1911; 30: 1090–1107.

2. Duchenne, GBA. L’électrisation localisée, second edition. 

Paris: J.-B. Baillière; 1861, p. 298.

3. Gowers WR. A manual of diseases of the nervous system. 

2nd ed. London: Churchill; 1888.

4. Marsden CD. The problem of Adult-Onset Idiopathic 

Torsion Dystonia and other Isolated Dyskinesias in 

Adult Life (Including Blepharospasm, Oromandibular 

dystonia, Dystonic Writer´s cramp, and Torticollis, or 

Axial Dystonias. In: Eldridge R, Fahn S (eds.): Advances in 

Neurology, vol. 14, pp. 259-276. New York: Raven Press; 

1976.

5. Fahn S, Marsden CD, Calne DB. Classification and 

investigation of dystonia. In: Marsden CD, Fahn S, eds. 

Movement disorders 2, London: Butterworths; 1987: 

332-358. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Albanese A, Bhatia K, Bressmann SB, et al. 

Phenomenology and Classification of Dystonia: A 

Consensus Update. Mov Disord 2013; 28(7): 863-73.

7. Marras C, Lang A, van de Warrenburg BP, et al. 

Nomenclature of Genetic Movement Disorders: 

Recommendations of the International Parkinson´s 

disease and Movement Disorders Society Task Force. 

Mov Disord 2016; 31(4): 436-57.



Notater



Notater Notater



Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
Stavanger universitetssjukehus

Postboks 8100
4068 Stavanger

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

Nyhetsbulletin


