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Leder
Denne utgaven av Nyhetsbulletinen inneholder totalt seks innlegg. Fem av disse
omhandler ulike temaer ved Parkinsons sykdom, mens den siste tar for seg en mer
sjelden bevegelsesforstyrrelse.
I det første innlegget reflekterer Ole Bjørn Tysnes over hvorvidt postural instabilitet bør eller ikke bør være et av kjernesymptomene i diagnostikken av Parkinsons
sykdom. I den forbindelsen omtales også nye diagnostiske kriterier som nokså nylig
ble foreslått av den internasjonale Parkinson and Movement Disorders Society.
Espen Dietrichs kommer deretter med et oppdatert innlegg rundt valg av avanserte
behandlingsmetoder ved Parkinsons sykdom.
I påfølgende innlegg tar Bjørg Warø for seg forholdet mellom Parkinsons sykdom
og kreft, og Anders Bjørnestad presenterer funn fra ParkVest-studien der man
har undersøkt utvikling av kliniske «milepæler» for sykdomsprogresjon. Deretter
omtaler Espen Benjaminsen en nylig publisert studie som postulerer at milde hallusinasjoner - noe uventet - forekommer relativt hyppig blant nydiagnostiserte parkinsonpasienter som ennå ikke har startet medikamentell behandling. Gry Hoem
avslutter denne Nyhetsbulletinen med en beskrivelse av FXTAS (Fragilt X-assosiert
Tremor/Ataksi Syndrom), en sjelden, men sannsynligvis underdiagnostisert nevrodegenerativ sykdom.

God lesing!
Guido Alves
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
Stavanger universitetssjukehus

Nyhetsbulletin

nr. 2 / 2016 årgang 21

Innhold
Leder

3

Skal postural instabilitet være del
av tidligdiagnostikken ved Parkinsons
sykdom?
5

4

Valg av avansert behandling ved
Parkinsons sykdom

7

Kreft ved Parkinsons sykdom

12

Milepæler ved Parkinsons sykdom

14

Hallusinasjoner uten
dopaminerg behandling ved
Parkinsons sykdom?

16

Fragilt X-assosiert
Tremor/Ataksi Syndrom

20

Skal postural instabilitet være del av
tidligdiagnostikken ved Parkinsons sykdom?
Prof. Ole-Bjørn Tysnes, Avdelingsoverlege, Nevrologisk avdeling,
Haukeland universitetssjukehus

Ganske nylig er det publisert nye retningslinjer
for diagnostikk av PS, og postural intabilitet er da
interessant nok fjernet fra de diagnostiske kriterier.2
Kriterier for parkinsonisme er at det skal være
bradykinesi i kombinasjon med enten tremor eller
rigiditet, eller begge. Postural instabilitet er tatt
ut: støttende kriterier for diagnosen er 1) tydelig
effekt av levodopa og evt. opptreden av motoriske
fluktuasjoner, 2) opptreden av levodopainduserte
dyskinesier, 3) hviletremor i en ekstremitet og
4) positivt klinisk funn enten i form av redusert
luktesans eller positiv påvisning av sympatisk
denervasjon av hjertet.

Motoriske kjernesymptomer og funn ved Parkinsons
sykdom (PS) er tremor, rigiditet og bradykinesi.
Over en årrekke har postural instabilitet vært
inkludert som et fjerde kjernesymptom.1 Imidlertid
er postural instablitet vanligere ved andre former
for parkinsonisme, spesielt Multippel system
atrofi (MSA), og en kan tenke seg at tidlig postural
instabilitet heller bør være et tegn på annen diagnose
enn PS, enn et tidlig tegn på sykdommen.
Data fra ParkVest-studien tyder på at postural
instabilitet var et svært beskjedent funn ved tidlig
PS (figur 1). Alle pasienter ble gradert etter UPDRS
(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). Skalaen
går fra 0 til 4 og kun 10 % av pasientene skåret 2
eller høyere, dvs at de hadde falltendens ved plutselig
trekk bakover av undersøker. 90 % av pasientene
skåret enten 0 (helt uten falltendens) eller 1 (de
måtte ta et steg bakover, men korrigerte raskt uten
hjelp). Begge disse skårene må vurderes som
normale.

Absolutte eksklusjonskriterier er 1) kliniske funn
forenlig med cerebellær dysfunksjon, 2) vertikal
blikkparese, 3) tegn til frontotemporal demens
(eks. språkforstyrrelse), 4) isolert parkinsonisme i
underekstremiteter av over 3 års varighet, 5) bruk av
dopaminreseptor blokker, 6) manglende respons på
høy dose levodopa (over 600mg daglig), 7) kortikale
funn av type apraksi, afasi eller astereognosi og 8)
normal DAT scan.
Relative eksklusjonskriterier («red flags») er 1)
rask progresjon av symptomer med behov for
rullestol i løpet av 5 år, 2) manglende progresjon
av symptomer, 3) tidlige bulbære symptomer som
uttalt dysartri, 4) respirasjonssvekkelse, 5) uttalte
autonome symptomer i form av ortostatisme eller
inkontinens, 6) gjentatte fall før 3 års sykdomsvarighet, 7) antecollis («dropped head») før 10 års
sykdomsvarighet, 8) fravær av non-motor symptomer
slik som søvnvansker, hyposmi, obstipasjon,
depresjon o.a etter mer en 5 års sykdomsvarighet,
9) pyramidebanefunn (obs: lett refleksasymmetri er
vanlig) og 10) symmetrisk parkinsonisme gjennom
hele forløpet.

Fig 1. Postural instabilitet ved nydiagnostisert PS.
Antall pasienter av totalt 212.
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Postural instabilitet et altså fjernet som et
hovedsymptom i diagnostikken ved PS, og jeg er
helt enig i dette. Likevel bør det gjøres oppmerksom
på at holdningsendring er et tidlig symptom ved
PS. Mange pasienter og pårørende beskriver endret
holdning og reduserte medbevegelser ved gange i
flere år før PS diagnosen er et faktum.
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Valg av avansert behandling ved
Parkinsons sykdom
Prof. Espen Dietrichs, avdelingsoverlege, Nevrologisk avdeling,
Oslo universitetssykehus

til pasient, men for mange pasienter kan kraftige
fluktuasjoner dominere sykdomsbildet. Alvorlige
og ikke-kontrollerbare fluktuasjoner er den viktigste
indikasjonen for å vurdere en av de avanserte
behandlingsformene.

Når pasienter med langkommet Parkinsons sykdom
utvikler fluktuasjoner og disse ikke lar seg kontrollere
ved justering av perorale medikamenter, kan det
være indikasjon for en mer avansert behandling.
Vi har tre aktuelle alternativer: Dyp hjernestimulering
og pumpebehandling med levodopa-karbidopa
intestinal gel (Duodopa®) eller apomorfin. Disse
tre behandlingsformene har delvis overlappende
indikasjoner, men i mange tilfeller finnes det
argumenter som taler i favør av én av metodene.
Det er derfor viktig at pasientene får en god vurdering
og at alle de tre metodene tas i betraktning før én av
behandlingsstrategiene blir valgt.

Dyp hjernestimulering (DBS) gir vanligvis god
kontroll på motoriske fluktuasjoner, og dosen
av dopaminerge medikamenter kan reduseres.
Nucleus subthalamicus (STN) er fortsatt det best
dokumenterte målområdet og foretrekkes ved
behandling av fluktuerende Parkinsons sykdom.
Risikoen for kirurgiske komplikasjoner er forholdsvis
liten. Men det er alltid en viss infeksjonsrisiko ved
implantatkirurgi, og hos en liten andel av pasientene
må deler av eller hele systemet fjernes midlertidig på
grunn av infeksjon. Hos pasienter som er over 70-75
år på operasjonstidspunktet, synes komplikasjonsrisikoen å være større og behandlingseffekten dårligere.
Alder over 70 år er derfor relativ kontraindikasjon
mot STN-DBS. Dessuten kan begynnende kognitiv
svikt og eksisterende psykiatriske plager bli forverret
av behandlingen. Det har vært diskutert om risikoen
er mindre ved andre målområder, for eksempel indre
segment av Globus pallidus (GPi), men dokumentasjonen for dette er fortsatt begrenset. Dessuten er det
holdepunkter for at GPi-stimulering ikke er så effektivt
som STN-stimulering, og det er ikke mulig å redusere
medikamentell behandling i samme grad som ved
STN-DBS.

Dette temaet har vært omtalt flere ganger i
Nyhetsbulletinen. Gjennom de siste årene har
det tilkommet forbedringer i metodene, men
indikasjonen for avansert behandling og diskusjonen
om hvilken behandling som skal velges i hvert tilfelle,
er i det store og hele uendret. Her er en oppdatert
versjon av tidligere anbefalinger.
Levodopa har fortsatt en nøkkelposisjon i den
symptomatiske behandlingen av Parkinsons
sykdom. I begynnelsen har hjernen tilstrekkelig
lagringskapasitet i de gjenværende synapsene til
at dopamin kan frigjøres i jevn hastighet, men
etter hvert som det blir færre synapser og lagrings
kapasiteten avtar, vil dopaminfrigjøringen variere
i takt med medikamentinntaket. Derfor utvikler de
fleste pasientene motoriske fluktuasjoner. Noen
kan også oppleve ikke-motoriske fluktuasjoner, for
eksempel i form av varierende smerter eller psykiske
symptomer. Kombinasjonsbehandling med
MAO-B-hemmer og COMT-hemmer kan være
med på å redusere fluktuasjonene, men er
sjelden tilstrekkelig til å eliminere dem. Hvor
plagsomme fluktuasjonene er, varierer fra pasient

Levodopa-karbidopa intestinal gel (Duodopa®)
tilføres kontinuerlig til jejunum - fra en portabel
pumpe og gjennom en PEG via ventrikkelen og ned
i tynntarmen. De fleste stopper pumpen og kobler
systemet fra om natten. Metoden gir vanligvis god
kontroll på motoriske fluktuasjoner, men det kan av
og til oppstå problemer knyttet til pumpesystem og
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et unntak til denne regelen, og DBS kan derfor være
et alternativ hos pasienter med invalidiserende
tremor selv om denne ikke bedres av dopaminerge
medikamenter. Men for behandling av fluktuerende
Parkinsons sykdom er en god ”beste medikament
effekt” en forutsetning for oppstart av alle de tre
alternative metodene. En levodopatest er derfor en
nyttig undersøkelse for å vurdere om pasienten er
kandidat for avansert behandling. Pasienten vurderes
klinisk med blant annet scoring av Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale - UPDRS - etter 12 timers
medikamentfaste (langtidsvirkende dopaminagonister
bør helst ha vært seponert i lengre tid på forhånd),
og deretter på ny for eksempel 45 minutter etter
inntak av en ekstra stor dose levodopa i form av
Madopar solubile. Testen gir både et inntrykk av hvor
dårlig pasienten kan være i ”off”-fase, og hvor god
effekten av dopaminerg stimulering er. En betydelig
funksjonshemning i ”off”-fasen og en markert forskjell
i funksjonsnivå mellom ”off” og ”on” (gjerne rundt
halvering av UPDRS-score) er begge nødvendige
forutsetninger for å utrede videre med tanke på
avansert behandling.

PEG, slik som dislokasjon av sonde, pumpesvikt og i
sjeldne tilfeller peritonitt.
Apomorfin er en dopaminagonist som kan
tilføres kontinuerlig subcutant gjennom pumpe.
Siden apomorfin er sterkt kvalmefremkallende,
må pasientene også behandles med det perifert
dopaminblokkerende stoffet domperidon,
men dette kan ofte seponeres etter noen uker.
Apomorfin virker vevsirriterende i underhuden, og
den subcutane nålen må derfor flyttes hver dag.
De moderne nålene er små og tynne og enkle å
plassere. I motsetning til de to andre metodene,
er apomorfinpumpen en ikke-invasiv behandling
og er således ikke forbundet med risiko for alvorlige
kirurgiske komplikasjoner. Likevel slutter mange
pasienter med apomorfinpumpe etter få år, blant
annet på grunn av subkutane forandringer.
Men disse forandringene kan til en viss grad
forebygges, for eksempel ved massasje av huden
og ultralydbehandling. Medikamentinduserte
hallusinasjoner, økt søvntendens på dagtid
og nedsatt impulskontroll er andre relative
kontraindikasjoner mot apomorfin.

Hva kan påvirke valg av metode?
Hva er indikasjonen?

Dokumentasjon av behandlingseffekt er best for
STN-DBS og mest sparsom for apomorfinpumpe,
men det finnes ingen gode sammenlignende studier,
og det er derfor vanskelig å si generelt at én av
metodene skiller seg positivt eller negativt ut.
Én stor oversiktsartikkel har gitt en oppsummering
av dokumentasjonen for de aktuelle metodene.1
Jeg har selv vært med i en internasjonal gruppe som
har prøvd å lage noen retningslinjer som kan hjelpe
ved valg av avansert behandling. To av medlemmene
i gruppen, Per Odin og Dag Nyholm, har videreformidlet noen av disse rådene.2 Følgene punkter er
modifisert etter deres liste:

Langtkommet Parkinsons sykdom med fluktuasjoner
forårsaket av svingninger i hjernens dopaminnivå,
er den viktigste indikasjonen for alle de tre typene av
avansert behandling. Begge pumpebehandlingene
benytter dopaminerge legemidler, og det er derfor
naturlig at disse bare virker på symptomer som
skyldes dopaminmangel. Hvorfor det samme også
gjelder for DBS, er ikke like lett å forstå, men erfaring
har vist at effekten av STN-DBS gjenspeiler effekten
av dopaminerg behandling. Symptomer som ikke
lar seg påvirke av levodopa, blir heller ikke bedre
ved STN-DBS. Behandlingsresistent tremor er dog
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1. Slå fast at pasienten har idiopatisk Parkinsons
sykdom – ingen av disse metodene er særlig
egnet ved andre parkinsonistiske tilstander.

intestinal gel og apomorfin kan ha en klinisk
meningsfull effekt hos slike pasienter.
7. Biologisk alder over 70-75 år regnes de fleste
steder som kontraindikasjon mot STN-DBS,
både fordi behandlingseffekten synes å være
dårligere og komplikasjonsrisikoen høyere. Høy
alder er imidlertid ikke en kontraindikasjon mot
pumpebehandling.

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

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

3. Alvorlig tremor: Medikamentelt behandlingsrefraktær tremor kan være indikasjon for DBS.
Pumpebehandling gir ikke bedre effekt på tremor
enn maksimal effekt av peroral behandling.
4. Levodopaeffekt: God maksimal effekt av
peroral levodopa er en viktig prognostisk faktor
for effekten av alle tre behandlinger. Det er god
korrelasjon mellom klinisk effekt både av
DBS og pumpebehandling og den maksimale
effekten av levodopa (men med tremor som
unntak).

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

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

10. Kirurgiske kontraindikasjoner mot
hjernekirurgi: I slike tilfeller er bare pumpebehandling aktuelt.
11. Kirurgiske kontraindikasjoner mot
abdominalkirurgi: I slike tilfeller er DBS og
apomorfinpumpe de aktuelle alternativene.
Ved å følge listen over, vil én foretrukket metode
peke seg ut for rundt to tredjedeler av pasientene,
mens en siste tredjedel blir stående igjen der alle tre
metoder fortsatt er aktuelle. I disse tilfellene vil det

6. Lett til moderat kognitiv svikt blir betraktet
som en kontraindikasjon mot STN-DBS, men ikke
mot pumpebehandling. Både levodopa-karbidopa
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i stedet være pasientens personlige preferanser og
eventuelle lokale, praktiske og økonomiske forhold
som kan påvirke valget.
Listen gir en del råd, men er på ingen måte komplett.
Alvorlige medikamentinduserte hallusinasjoner vil
for eksempel være kontraindikasjon mot apomorfin
og relativ kontraindikasjon mot levodopa-karbidopa
intestinal gel, mens STN-DBS kan være nyttig fordi
det er gode utsikter til å redusere medikamentdosene.
Men siden alvorlige psykiatriske symptomer er
en kontraindikasjon mot DBS, er det svært viktig
å slå fast at eventuelle hallusinasjoner virkelig er
medikamentinduserte. Vi har nylig diskutert mange
av de betraktningene som er aktuelle for valg av
behandling i en oversiktsartikkel.3

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

sykdomstilfellene, men de fleste mutasjonene er
sjeldne, noe som gjør det vanskelig å anslå kreftforekomsten ved de ulike formene for genetisk PS. Det er
imidlertid gjennomført studier av kreftforekomsten
ved LRRK2 G2019S PS. Disse indikerer en høyere
kreftrisiko hos mutasjonsbærere sammenlignet
med sporadisk PS-pasienter, spesielt gjelder dette
for brystkreft hos kvinner.5 Malignt melanom synes
imidlertid mindre prevalent blant LRRK2 PS-pasienter
enn ved sporadisk PS.6 Det er også gjennomført
studier av kreftforekomst ved arvelig PS forårsaket
av mutasjoner i SNCA, PARK, PINK1 og DJ-1. Bryst-,
lunge- og prostatakreft samt malignt melanom er
kreftformene oftest assosiert med de ovennevnte
mutasjonene.7

Man har lenge trodd at pasienter med Parkinsons
sykdom (PS) har redusert risiko for kreft. Allerede
i 1954 ble det påpekt at kreft forekommer sjeldent
ved PS. På 1960-tallet gjennomgikk Hoehn og Yahr
dødsårsaken til 194 PS-pasienter og fant at 24 døde
av kreft, mens det forventede antall var 41 basert
på New York-populasjonen pasientene kom fra.1
På 80-tallet undersøkte Janssen og Jankovic 406
PS-pasienter og fant at alle krefttyper, med unntak av
thyroideakreft og melanom, hadde lavere forekomst
i PS-gruppen enn normalbefolkningen.2 Siden har en
rekke epidemiologiske studier og mortalitetsstudier
vist at PS-pasienter har en lavere kreftforekomst
enn normalbefolkningen for de fleste kreftformer
med unntak av malignt melanom, andre former for
hudkreft og brystkreft.3

Forholdet mellom kreft og PS er komplisert, men en
rekke mekanismer kan være felles for de to motpolene.
Videre undersøkelser av disse fellesmekanismene
kan gi nye perspektiv og muligens åpne for nye
behandlingsmuligheter for begge sykdommene.

På overflaten kan det synes som om PS og kreft
er motpoler; kreft kjennetegnes ved ukontrollert
cellevekst, mens PS skyldes degenerasjon av
dopaminerge celler i substantia nigra. Tidligere
antok man at PS var en sporadisk sykdom med
liten til ingen arvelig komponent. Dermed kunne
den reduserte kreftforekomsten ved PS ses på
som et resultat av miljø- og livsstilsfaktorer. Den
lave forekomsten av kreft ved PS er tydeligst for
kreftformer assosiert med tobakk, som lungeog blærekreft, men finnes imidlertid også ved
kreftformer som ikke er forbundet med røyking.3
De siste 20 årene har man fått ny kunnskap om
de genetiske aspektene ved PS. Dominante og
recessive genmutasjoner samt risikoloci/variasjoner
er beskrevet i både familiær og sporadisk sykdom.
Flere av disse genene regulerer cellesyklus, og
mange av disse genmutasjonene var allerede
assosiert med kreft.4 Dette skulle da innebære
en ulik kreftforekomst ved familiær og sporadisk
PS. Genetiske former for PS utgjør ca. 15 % av
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Milepæler ved Parkinsons sykdom
Anders Bjørnestad, PhD-stipendiat og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling,
Stavanger universitetssjukehus
Guido Alves, PhD og leder, NKB

utviklingen av disse fire potensielt viktige kliniske
hendelsene blant nydiagnostiserte Parkinsonspasienter, og det gjorde vi gjennom 7 års tett
oppfølging av 187 uselekterte, initialt medikamentfrie
pasienter fra Park Vest-prosjektet.

Det finnes for tiden ingen radiologiske, biokjemiske
eller andre markører for bestemmelse av stadium
og prognose ved Parkinsons sykdom som er i
klinisk bruk. Av denne grunn er kliniske vurderinger
helt sentrale i å evaluere sykdommens utbredelse
i hjernen og den korresponderende prognosen.
I dag er Hoehn og Yahr-stagingen den eneste
bredt aksepterte kliniske stadieinndelingen for
sykdommen, men denne evaluerer kun graden av
motorisk påvirkning. Imidlertid vil den sekvensielle
spredningen av Lewylegeme-patologi i hjernen1 også
gi utvikling av en rekke ikke-motoriske symptomer,
slik som psykotiske og kognitive problemer,2 og disse
blir etter hvert viktige elementer i sykdomsbyrden for
pasientene og deres omsorgspersoner.3 Frembruddet
av denne typen symptomer kan godt tenkes å gi mer
og nyttigere informasjon om Parkinsons sykdoms
nevropatologiske utbredelse og prognostiske utsikter
enn motorisk evaluering alene.

Vi definerte visuelle hallusinasjoner som en score
≥ 2 på Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
(UPDRS) del I spørsmål nr. 2 (som betyr «benigne»
hallusinasjoner med bevart innsikt), eller en score
≥ 1 på spørsmål 2 på Neuropsychiatric Inventory
(hvilket betyr tilstedeværelse av hallusinasjoner).
UPDRS ble fylt ut ved legeundersøkelsen, og NPI
ble besvart av pasientens pårørende, slik at man
her fikk komparentopplysninger for å fange opp
flere av dem som hadde psykotiske symptomer.
Hyppige fall ble definert som score ≥ 2 på UPDRS-II
spørsmål 13 (enkelte fall, sjeldnere enn en gang
daglig) eller ≥ 3 på spørsmål 14 (faller iblant på
grunn av freezing). Demens ble diagnostisert i
henhold til etablerte Movement Disorders Societykriterier,5 og sykehjemsinnleggelse ble definert som
langtidsinnleggelse i et døgnbemannet sykehjem.
Vi brukte Kaplan-Meier-overlevelseskurver for å se
på den kumulative insidensen av disse potensielle
milepælene, og Cox-regresjonsanalyser for å studere
risikofaktorer ved diagnosetidspunktet for senere
utvikling av de ulike hendelsene.

I en tidligere, retrospektiv studie4 fant man at fire
kliniske hendelser, visuelle hallusinasjoner, hyppige
fall, demens og sykehjemsinnleggelse, på ganske
konsistent vis kunne forutsi tiden til både neste
hendelse og død. Det ble således fremsatt en
hypotese om at disse hendelsene kunne representere
interessante milepæler på veien fra diagnose til
død ved Parkinsons sykdom. Denne antagelsen
er plausibel, da hendelsene godt kunne tenkes å
markere den viktige overgangen fra et hovedsakelig
motorisk sykdomsbilde med akseptabel behandlingsrespons til en mer utbredt og raskere progressiv
global hjernesykdom. Å ha slike sykdomsmilepæler
ville være svært nyttig for å kunne gi optimal
behandling, oppfølging og informasjon til pasienter
og pårørende. Videre ville kjennskap til risikofaktorer
for milepælene kunne gi bedre forebygging blant
dem som er ekstra utsatte. Vi ønsket derfor å se på

Studien hadde svært lavt frafall av andre grunner enn
død; kun 11 pasienter trakk seg. Etter 7 år hadde 54 %
av pasientene hatt en eller flere av de fire tilstandene.
37 % hadde opplevd visuelle hallusinasjoner, men
disse var reversible hos de fleste (70 %). Høyere
alder og mild kognitiv svikt (PD-MCI) ved diagnosetidspunktet økte risikoen for hallusinasjoner. Å
ha opplevd hallusinasjoner, selv reversible, ga
seksdoblet risiko for demens og tredoblet risiko for
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Hallusinasjoner uten dopaminerg behandling
ved Parkinsons sykdom?
Espen Benjaminsen, overlege, Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø

Nylig er det kommet en studie som beskriver lette
hallusinasjoner hos medikamentnaive, det vil si
ubehandlede, pasienter.3 Femti PS-pasienter med
gjennomsnittsalder 68.8 år og gjennomsnittlig
sykdomsvarighet på 19.5 måneder ble sammenlignet
med 100 friske kontroller. Blant de 50 pasientene med
PS hadde så mye som 42 %, det vil si 21 personer,
hatt hallusinasjoner siste 3 måneder. Dette var
signifikant mer enn i gruppen uten PS, der bare 5 %
hadde hatt hallusinasjoner. Forfatterne poengterer at
bare 4 av de 21 spontant rapporterte om hallusinasjoner, de øvrige 17 ble fanget opp ved et strukturert
intervju. Mellom gruppen av parkinsonpasienter
med hallusinasjoner og parkinsonpasienter uten
hallusinasjoner var det ikke større forskjeller utover
at i gruppen med hallusinasjoner var det signifikant
flere med REM-søvn adferdsforstyrrelse (RBD, «REM
sleep behavior disorder»). Denne gruppen var også
i snitt noe eldre, 71.1 mot 65.8 år, men dette var
ikke helt signifikant, med p = 0.062. Ingen brukte
levodopa eller annen parkinsonmedisin, og alle hadde
hatt hallusinasjoner før parkinsondiagnosen ble stilt.
Syv av de 21 oppga til og med at hallusinasjonene
oppstod forut for de første motoriske symptomene.

Hallusinasjoner er et symptom ved Parkinsons
sykdom (PS) som kan være svært plagsomt. I en
fransk studie ble 216 pasienter spurt om hvorvidt de
hadde hallusinasjoner.1 Total prevalens av hallusinasjoner var 46.3 %. Hos 39.8 % hadde hallusinasjoner
vært til stede i løpet av de siste 3 måneder. Arten av
hallusinasjoner ble klassifisert i 3 grupper. En følelse
av at noen var til stede, at noe passerte eller illusjoner
ble erfart av 25.5 %, formede visuelle hallusinasjoner
ble erfart av 22.2 % og auditive hallusinasjoner av
9.3 % (med overlapp mellom gruppene). De auditive
hallusinasjonene var som regel koblet til visuelle
hallusinasjoner, der disse snakket eller lagde lyder, og
bare 2.3 % erfarte isolerte auditive hallusinasjoner.
At pasienter med PS kan få hallusinasjoner, er noe
alle som arbeider med denne pasientgruppen erfarer.
Man får ofte følelsen av dette er medikamentindusert, og nær sagt er et overdoseringsfenomen.
Dopaminagonistene har større tilbøyelighet enn
levodopa til å indisere hallusinasjoner.
Det er uklart i hvilken grad hallusinasjoner er
en del av det naturlige forløpet av PS. I tidligere
tider, det vil si før dopaminerg behandling var
tilgjengelig, observerte man tidvis hallusinasjoner
ved parkinsonisme.2 Dette ble ikke tillagt stor vekt
slik jeg forstår det, og ble betraktet som tilfeldige
funn eller uttrykk for komorbiditet, eventuelt å være
symptomer i sluttfasen av sykdom. Hallusinasjoner
var imidlertid ofte et fremtredende symptom ved
encephalitis letargica, en form av parkinsonisme som
gjerne ble slått i hartkorn med idiopatisk PS, også
i vitenskapelige rapporter. I våre dager vil det være
nærmest umulig å kunne gjennomføre en studie som
skulle inkludere pasienter med langtkommet PS som
ikke har mottatt parkinsonmedisiner.

Dette er kun èn rapport. Funnet er oppsiktsvekkende
og kanskje uventet, og må bekreftes av ytterligere
studier før sikre konklusjoner kan trekkes.
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Botox 1«Allergan»1 Preparat til lokal behandling av muskelspasmer.
PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Botulinumtoksin type A fra Clostridium botulinum 100 og 200 Allergan-enheter.1 Indikasjoner: Nevrologiske 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 assosierte 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 nevrogen 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 dosering 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 fortynningsmiddel 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. Optimal dosering og antall injeksjonssteder pr. muskel er ikke fastsatt for alle indikasjoner. Individuelle 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 gastrocnemiusmuskelen. 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
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum sublimis
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Adductor pollicis
Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 steder

Samlet dose, antall steder
15-50 enheter; 1-2 steder
15-50 enheter; 1-2 steder
15-60 enheter; 1-2 steder
10-50 enheter; 1-2 steder
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
Gastrocnemius
– Medialt hode
– Lateralt hode
Soleus
Tibialis posterior

Samlet dose, antall steder
75 enheter; 3 steder
75 enheter; 3 steder
75 enheter; 3 steder
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. Blefarospasme/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 ensidig 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, longissimus og/eller kappemuskler. Alle muskler som er ansvarlige for å kontrollere hodestillingen kan være involverte og derfor kreve behandling. Rekonstituert oppløsning
injiseres med en passende nålestørrelse (vanligvis 25-30 gauge/0,5-0,3 mm). Riktig dosering 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 utføres 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 dysfagi, 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 injeksjonssteder 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 behandling av kronisk migrene bør stille diagnosen, og må overvåke administreringen. Anbefalt dose er 155-195 enheter, som injeksjoner på 0,1 ml (tilsv. 5 enheter) rekonstituert oppløsning på 31-39 steder. Injeksjonene bør fordeles over 7 spesifikke hode-/nakkemuskelområder, 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 spesifikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), opptil maks. dose pr. muskel.
Anbefalt dosering pr. muskel:
Hode-/nakkeområde
Corrugator2
Procerus
Frontalis2
Temporalis2
Occipitalis2
Cervikal paraspinal muskelgruppe2
Trapezius2
Totaldoseområde:

Total dosering (antall steder1)
10 enheter (2 steder)
5 enheter (1 sted)
20 enheter (4 steder)
40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
20 enheter (4 steder)
30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
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 urininkontinens bør preparatet administreres av lege med erfaring med vurdering og behandling av
blæredysfunksjon (f.eks. urologer og urogynekologer). En intravesikal instillasjon med fortynnet 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 steril 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 cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, men overdistensjon 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 blæreinjeksjon. 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. Rekonstituert 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 tilstrekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor distensjon 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.

ATC-nr.: M03A X01
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 redusert (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 enheter/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-stivelsestest. 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. Injeksjonene 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 urininkontinens 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 ungdom <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 hyperhidrose hos ungdom 12-17 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling av spastisitet 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 injeksjonssprøyten bør skje over papirhåndklær med plastunderlag for å fange opp ev. søl. Preparatet 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 saltvannsoppløsning 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 saltvannsoppløsning. 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-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 saltvannsoppløsning. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen 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 rekonstitueringen 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 saltvannsoppløsning. Fortynning ved andre indikasjoner:

Resulterende dose
(enheter pr. 0,1 ml)
20 enheter
10 enheter
5 enheter
2,5 enheter
1,25 enheter

Mengde fortynningsmiddel
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)
injeksjonsvæske) tilsatt et
hetteglass med 100 enheter
0,5 ml
1 ml
2 ml
4 ml
8 ml

Mengde fortynningsmiddel
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)
injeksjonsvæske) tilsatt et
hetteglass med 200 enheter
1 ml
2 ml
4 ml
8 ml
-

Siden preparatet kan denatureres av bobledannelse eller tilsvarende kraftig omrystelse,
bør fortynningsmidlet sprøytes forsiktig inn i hetteglasset. Hetteglasset bør kasseres dersom 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 fortynning ved intradetrusor-injeksjon, bør preparatet brukes umiddelbart. Administrering:
Til i.m. bruk. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i oppløsningen. 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 kateterisering etter behandling hvis dette er nødvendig. Forsiktighetsregler: Anbefalte doser og
doseringshyppighet bør ikke overskrides pga. faren for overdosering, forverret muskelsvakhet, 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 administreringsstedet 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 forsiktighet. 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 behandling, 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 rapportert 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 prosedyrerelaterte skader. En injeksjon kan gi lokalisert infeksjon, smerter, betennelse, parestesi, hypoestesi, 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 bivirkninger 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 disponerte 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 injeksjoner med kortere mellomrom eller i høyere doser, kan gi større forekomst av antistoffdannelse. Muligheten for antistoffdannelse kan minimaliseres ved injeksjon av den laveste,
effektive dosen gitt med det lengste, klinisk indiserte intervallet mellom injeksjonene. Kliniske 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 indikasjoner 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 behandling av pasienter som har signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller med nylig aspirasjonspneumoni 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 bevegeligheten i et ledd med fast kontraktur. Preparatet skal ikke brukes til behandling av fokal
spastisitet i ankelen hos slagpasienter dersom muskeltonusreduksjonen ikke kan forventes 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. Behandling skal derfor kun initieres hvis fordel av behandling oppveier potensielle risiko. Preparatet 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. Blefarospasme: 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 unngå ektropion og aktivt behandle enhver epiteldefekt. Det kan være nødvendig med beskyttende 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 aktiviteten 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 rapportert 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 muskelmasse 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 kronisk 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. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Autonom dysrefleksi forbundet med prosedyren kan forekomme. Øyeblikkelig legehjelp kan være nødvendig. Hud- og underhudssykdommer: Primær aksillær hyperhidrose: Anamnese og medisinsk undersøkelse, sammen 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 underliggende 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. Interaksjoner: Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spektinomycin eller andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevromuskulære 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 reproduksjonstoksiske effekter. Når drektige mus, rotter og kaniner fikk intramuskulære
injeksjoner med preparatet i løpet av organogeneseperioden, var NOAEL for utviklingsforstyrrelser 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 hunnrotter 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 farmakologiske 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 injeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkl. forbigående symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influensasyndrom 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 spastisitet i overekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekkymose, purpura. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter, muskelsvakhet. Nevrologiske: 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, ubehag, perifert ødem. Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥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: Irritasjon, ansiktsødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Utslett/dermatitt. Nevrologiske: 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, hornhinneepitelskade, 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, øyelokksptose. Øvrige: Feber. Kronisk migrene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Pruritus, utslett. 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 injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Hud: Hudsmerter.
Muskel-skjelettsystemet: Kjevesmerter. Overaktiv blære: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Dysuri. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Bakteriuri. Nyre/urinveier: Urinveisretensjon, resturinvolum1, pollakisuri, leukocyturi. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. 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, parestesi. Øvrige: Smerter, ødem på injeksjonsstedet, blødninger på injeksjonsstedet, overfølsomhet på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Muskel-skjelettsystemet: 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 hyperhidrose (non-aksillær svetting) hos 2 av 144 barn. Rapportert etter markedsføring: Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, forstoppelse, munntørrhet, dysfagi, kvalme, oppkast.
Hjerte/kar: Arytmi, hjerteinfarkt. Hud: Alopesi, psoriasislignende dermatitt, erythema multiforme, 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, vertigo. 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 avhengig 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, svelgeog 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 respirasjon til pasienten er restituert. Dette kan omfatte behov for trakeostomi og langvarig
mekanisk respirasjon, i tillegg til andre generelle støttetiltak. Se Giftinformasjonens anbefalinger 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 opplysninger: For sikker destruksjon bør ubrukte hetteglass fylles med litt vann og deretter
autoklaveres. Brukte hetteglass, kanyler og søl osv. bør autoklaveres. Resterende preparat
deaktiveres vha. fortynnet hypoklorittoppløsning (0,5%) i 5 minutter. Ubrukt legemiddel
og avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Pakninger og priser: 100
enheter (hettegl.) 002853, 2026,00 kr. 200 enheter (hettegl.) 095092, 4085,80 kr. Sist
endret: 18.02.2016
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Fragilt X-assosiert Tremor/Ataksi Syndrom
Gry Hoem, Lege og PhD-stipendiat, Institutt for Medisinsk Biologi,
Universitetet i Tromsø

Fragilt X-assosiert Tremor/Ataksi Syndrom (FXTAS)
er en arvelig, nevrodegenerativ sykdom som
klinisk kjennetegnes av motoriske symptomer som
cerebellær ataksi og intensjonstremor. En tredel
av pasientene har parkinsonisme, men det er ikke
et hovedkriterium for å stille diagnosen.1 I Norge
regnes dette ofte som en sjelden sykdom, men en
metaanalyse basert på studier fra fire kontinenter gir
en estimert livstidsprevalens på rundt 1 per 2000.2, 3
Årsaken til FXTAS finner vi i genet FMR1 (Fragile
X Mental Retardation 1) på X-kromosomet.
I ikke-kodene del av dette genet, er det en
CGG-repetisjonsregion som kan ekspandere fra
normalt rundt tretti, og opp til flere tusen tripletter.
Ved mer enn 200 CGG-repetisjoner, er det snakk om
en såkalt ”fullmutasjon” som fører til hypermetylering
av promotorregionen, avslått gen, og mangel på
FMR1-proteinet (FMRP). Disse individene har Fragilt
X Syndrom, utviklingsforstyrrelsen de fleste forbinder
FMR1-genet med.4
FXTAS skyldes kortere ekspansjoner av samme
region, såkalte ”premutasjoner” på rundt 55-200
CGGer. Hos premutasjonsbærere oppstår det ingen
hypermetylering av promotoren, og det dannes
normale, eller lett reduserte mengder FMRP. Det
som skiller disse individene fra normalbefolkningen,
er at de produserer 2-8 ganger så mye ekspandert
mRNA, som inneholder CGG-repetisjonene. Dette
mRNAet kan sekvestrere flere proteiner involvert i
bl.a. regulering av mikroRNA og alternativ spleising,
samt gi opphav til et potensielt toksisk polyglycinprotein.5 Prosessen fører til dannelse av intranukleære
inklusjoner i CNS, og til slutt celledød.6
I tillegg til motoriske symptomer, opplever
FXTAS-pasienter ofte tap av eksekutive funksjoner,

svekket kortidshukommelse, og har økt forekomst
av nevropati. På T2-vektet MR vil 60 % av mannlige
pasienter ha hyperintense områder i de midtre
cerebellare pedunklene (MCP-tegnet).
Det er imidlertid bare 40 % av mannlige og 16 % av
kvinnelige premutasjonsbærere som utvikler FXTAS i
løpet av livet.7 Denne penetransen øker med alder, slik
at den for mannlige bærere er på 15 % i 50-årene, 30
% i 60-årene, 50 % i 70-årene og 75 % i 80-årene. For
å fastslå bærertilstand kreves kun en enkelt blodprøve
som kan sendes til PCR-fragmentanalyse eller “triple
repeat primed PCR”. Diagnosen FXTAS derimot,
stilles først etter både kliniske og radiologiske
undersøkelser, i tillegg til en positiv gentest (påvisbar
premutasjon).
FXTAS er ikke alltid lett å kjenne igjen klinisk. Det er
relativt kort tid siden sykdommen ble beskrevet for
første gang (2001), den har stor fenotypisk variasjon,
samt overlappende symptomer med flere mer kjente
bevegelsesforstyrrelser. Derfor er det også vanskelig å
velge ut hvem som skal testes for premutasjonen.
I en studie fra 2016, har forfatterne sammenlignet
klinikken ved FXTAS med både essensiell tremor,
Parkinsons sykdom, spinocerebellære ataksier,
multisystematrofi og progressiv supranukleær
parese.1 Det finnes ingen patognomoniske tegn som
skiller FXTAS fra alle de overnevnte sykdommene.
Forfatterne anbefaler å teste alle pasienter som
etter fylte 50 debuterer med cerebellær ataksi og/
eller intensjonstremor med mild parkinsonisme, for
FMR1-premutasjonen.
Ved utredning av mulige FXTAS-pasienter, er det
viktig å ta arvegangen for CGG-ekspansjoner
med i beregningen. Fedre fører premutasjonen
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I dag finnes det ingen klare, norske retningslinjer
for når pasienter med bevegelsesforstyrrelser bør
testes for CGG-ekspansjoner i FMR1-genet. Det er
heller ingen studier på hvor mange i Norge som har
FXTAS, eller utredes for dette. Det vi har å forholde
oss til, er dermed internasjonale studier (de fleste
utført i Europa eller Nord-Amerika) som samlet gir en
livstidsprevalens på rundt 1 per 2000 i den generelle
befolkningen. Da er det kanskje verdt å drøfte om
flere pasienter med bevegelsesforstyrrelser bør
utredes for FXTAS.

videre til alle sine døtre, og mødre overfører enten
premutasjonen, eller fullmutasjonen som gir FXS,
til 50 % av sine barn. Premutasjonen i seg selv gir
ikke bare opphav til FXTAS, men også prematur
ovarieinsuffisiens (menopause før fylte 40) hos 1 av
5 kvinnelige bærere.8 FXTAS-diagnostikken handler
derfor ikke bare om en nevrodegenerativ sykdom
med sen debut, men også om familiemedlemmers
risiko for tidlig menopause og en gjennomgripende
utviklingsforstyrrelse.

Diagnostiske kriterier for FXTAS9
Primærkriterier
Histologiske
Radiologiske

Kliniske

Eosinofile intranukleære inklusjoner i nevroner og astrocytter i CNS
Lesjoner bilateralt i hvit substans i midtre cerbellære pedunkler, påvist
på MR
Intensjonstremor
Cerebellær ataksi

Sekundærkriterier
Radiologiske

Lesjoner i hvit substans i cerebrum, påvist på MR
Generalisert atrofi (moderat til alvorlig), påvist på MR
Parkinsonisme

Kliniske

Svekket korttidshukommelse (moderat til alvorlig)
Eksekutiv dysfunksjon

Mulig FXTAS
Sannsynlig FXTAS

Ett klinisk primærkriterium og ett radiologisk sekundærkriterium
To kliniske primærkriterier, eller ett radiologisk primærkriterium og ett klinisk
sekundærkriterium

Sikker FXTAS

Ett klinisk og ett histologisk eller radiologisk, primærkriterium

Inklusjonskriterium for alle kategorier

Påvist premutasjon (55-200 CGGer) eller gråsone (45-55 CGGer)
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