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Sammanfattning 
Introduktion: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen med ca 90 000 

fall i Sverige och där 20–25 000 drabbas årligen. Sjukdomen drabbar främst äldre och 

prevalensen vid 65 år är 5 %. Alzheimers sjukdom orsakas av hjärnatrofi vilket kan ses som 

vidgade fåror och ventriklar i hjärnan, främst i pann-, hjäss- och tinninglobernas 

associationscortex. Tidigare troddes nedbrytningen av nervceller orsakas av degenerativa plack, 

främst ansamlingar av β-amyloid och av neurofibriller, men numera antas nedbrytningen 

orsakas av oligomerer som transporteras mellan celler och ger toxicitet. Det främsta symptomet 

vid AD är minnesstörningar, men symptom som koncentrationssvårigheter och 

orienteringssvårigheter är också vanliga. Alzheimers sjukdom kan delas upp i mild, måttlig och 

svår form där patienter vid mildform endast har lättare störningar och vid svår form inte klarar 

av vanliga sysslor. Det finns idag ingen behandling mot sjukdomsmekanismen men 

symptomlindring kan ges av kolinesterashämmare eller N-metyl-D-aspartat (NMDA)-

receptorantagonister. Memantin är en NMDA-receptorantagonist som selektivt inhiberar 

överaktiva NMDA-receptorer och därmed förhindrar excitotoxicitet. Syfte: Syftet med studien 

var att utvärdera effekt och säkerhet för memantin i monoterapi vid behandling av måttlig till 

svår Alzheimers sjukdom. Metod: Utvärderingen gjordes med en litteratursökning via 

databasen PubMed med sökorden ”severe Alzheimer’s” och ”memantine”.  En artikel hittades 

via en review-artikels referenslista. Resultat: Sex artiklar granskades där resultatet visade en 

signifikant mindre försämring av kognitiva symptom jämfört med placebo på Severe 

impairment battery-skalan i fyra av fem av artiklarna vid behandlingstid 12–28 veckor. 

Memantin ger störst effekt vid inledning av behandlingen men effekten planar sedan ut. 

Memantin gav signifikant mindre försämring på Mini mental state examination i två av fyra 

studier, den ena vid 12 veckor och den andra vid 52 veckor men ingen signifikant skillnad i två 

studier som varade 24–28 veckor. Memantin hade ingen fördel över placebo på 

Neuropsychiatric Inventory i tre av fyra studier men visade en liten effekt vid initiering av 

behandling på Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input som 

sedan höll i sig över tid. På Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living 

Scale gav memantin en liten bromsning av progressionen men effekten planar sedan ut över tid. 

Memantin hade mestadels milda till måttliga biverkningar, och biverkningsprofilen var liknande 

den för placebo och biverkningarna ansågs inte vara kopplade till behandlingen. Memantin ger 

en liten effekt på kognitiva symptom men ger få biverkningar och är därmed ett säkert 

läkemedel.  

Nyckelord 
Alzheimers sjukdom, memantin, monoterapi 



II 

 

Abstract 
 

Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia with about 90,000 

cases in Sweden, and 20-25,000 are affected annually. The disease mainly affects the 

elderly and the prevalence at age 65 is 5%. AD is caused by brain atrophy, which can be 

seen as widening of the sulci and ventricles in the brain, mainly in the frontal, parietal 

and temporal association cortex. Previously, degradation of nerve cells was thought to 

be caused by degenerative plaques, mainly β-amyloid and neurofibrillary 

accumulations, but recent studies has shown that degradation could be caused by 

oligomers transported between cells and causing toxicity. 

 

The main symptom of AD is memory disorders, but symptoms such as concentration- 

and orientation difficulties are also common. AD can be divided into mild, moderate 

and severe forms, with patients in mild form having only minor disabilities and in the 

severe form are unable to cope with common tasks. 

 

There is currently no treatment for the disease, but symptom relief can be given by 

cholinesterase inhibitors or N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists. 

Memantine is an NMDA receptor antagonist selectively inhibiting overactive NMDA 

receptors, thereby preventing excitotoxicity. 

 

The purpose of the study was to evaluate the efficacy and safety of memantine in 

monotherapy in the treatment of moderate to severe Alzheimer's disease. 

The evaluation was done with a literature search via the database PubMed with the 

keywords "severe Alzheimer's" and "memantine". One article was found via a review 

article's reference list. 
 

Six articles were evaluated and the results showed a significantly lesser deterioration of 

cognitive symptoms compared to placebo on the Severe impairment battery scale in 

four out of five articles with treatment times 12 to 28 weeks. Memantine has the 

greatest effect on initiation of treatment but the effect then levels out. Memantine 

significantly reduced Mini mental state examination impairment in two out of four 

studies, one at 12 weeks and the other at 52 weeks but no significant difference in two 

studies lasting 24-28 weeks. Memantine had no benefit over placebo on 

Neuropsychiatric Inventory in three out of four studies but showed a small effect on 

initiation of treatment on Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus 

Caregiver Input which then persisted over time. On Alzheimer’s Disease Cooperative 

Study-Activities of Daily Living Scale, memantine initially slowed down the 

progression but the effect then flattens out over time. Memantine had mostly mild to 

moderate side effects, and the adverse reaction profile was similar to that of placebo and 

the side effects were not considered related to treatment. Memantine has a small effect 

on cognitive symptoms but produces few side effects and is therefore a safe drug. 

 
Keywords  
Alzeimer’s disease, memantine, monotherapy 
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Förkortningar 

 
AD – Alzheimer’s disease  

 

ADAS-cog - AD Assessment Scale-Cognitive 

 

ADCS-ADL - Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Scale 

 

AMPA - α-amino-3 hydroxy-5 metyl isoxazole propion acid  

 

BADLS - Bristol Activities of Daily Living Scale 

 

CIBIC-Plus - Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input  

 

CMAI - Cohen Mansfield Agitation Inventory 

 

CT-scan – computed tomography (datortomografi på svenska) 

 

EEG – elektroencefalogram 

 

EKG – Elektrokardiogram  

 

FAST - Functional Assessment Staging tool 

 

GDS – Global detoriation scale 

 

ITT – Intention to treat 

 

MMSE – Mini mental state examination (mini mental test, MMT på Svenska) 

 

NMDA-receptor – N-metyl-D-aspartat receptor 

 

NPI - Neuropsychiatric Inventory 

 

PET – Positronemissionstomografi 

 

SIB - Severe Impairment Battery  

 

SMMSE - Standardized Mini Mental State Examination 

 

SPECT - Single Photon Emission Computed Tomography 
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Introduktion 
 

Alzheimers sjukdom (AD) tillhör gruppen demenssjukdomar som kännetecknas av 

minnesstörningar och kognitiv nedsättning (1, 2) vilket kan ge problem i det vardagliga 

livet som till exempel med arbete och sociala förhållanden (1). Med demens menas en 

kognitiv sjukdom som ger en gradvis funktionsnedsättning (1). Demens är 

åldersrelaterat och i 75 % av fallen så är den drabbade över 75 år (3). 

 

 

Alzheimers sjukdom 
 

Alzheimers sjukdom (AD) beskrevs första gången 1907 av Alois Alzheimer och 

sjukdomen fick sedan namn efter honom (4). Det är den vanligaste av 

demenssjukdomarna och utgör 60 % av dem (1). Alzheimers sjukdom är inte en 

sjukdom utan en samling av liknande sjukdomar (1) som kan variera i ålder, uppkomst 

samt ärftliga faktorer (1) och det främsta symptomet är minnesstörning (1, 2, 4). 

Orsaken till sjukdomen är hjärnatrofi, att hjärnan förtvinar (2-5) vilket kan ses som 

vidgade fåror och ventriklar i cortex (3, 4). Det är främst i pann-, hjäss- och 

tinninglobens associationscortex (3) och det är främst förlust av kolinerga neuron som 

ger kognitiv förlust och försämrat närminne (5).  

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar nedbrytningen av nervceller men länge trodde 

man att det orsakades av ansamlingar av degenerativa plack och neurofibriller (6). Plack 

finns extracellulärt och uppstår på grund av ansamlingar av proteinet β-amyloid (4, 5). 

Det finns flera varianter av proteinet och det är främst Aβ1-42 som fälls ut och då 

proteinet är hydrofobt så aggregerar det lättare och bildar plack (4). Neurofibriller 

uppkommer intracellullärt och består av fosforylerat tau (4, 5), ett protein som i vanliga 

fall kopplas till mikrotubuli (5). Fosforylerat tau aggregerar till små strukturer i 

nervcellen och blir sedan stora trådformade proteinaggregat (4). Båda dessa typer av 

aggregat finns i friska hjärnor men i en mycket mindre koncentration jämfört med sjuka 

(5). Nyare studier har kunnat visa att det troligen inte finns något samband mellan 

sjukdomen och ansamlingen av plack (6, 7) utan att det istället är små aggregat av 

proteinet beta amyloid som kallas oligomerer som orsakar degenerationen (7, 8). 

Oligomererna kan tas upp av nervceller och sedan spridas från cell till cell via vesiklar 

och då orsaka cytotoxicitet (7, 8).  

 

 

Symptom 
 

Det främsta symptomet vid AD är minnesstörningar (1, 2, 9). I 50 % av fallen 

förekommer även depression och i 25 % av fallen psykotiska symptom (1). 

Sjukdomsförloppet har en lång utveckling som kan pågå i flera år eller årtionden vilket 

gör att sjukdomen delas in i olika faser (4). Den första fasen är en preklinisk fas, som 

uppstår flera år innan några symptom börjar ses. Vid den prekliniska fasen börjar 

nervceller och synapser att degenerera och bildning av plack uppstår (4). Nästa fas är en 

prodromal fas där symptomen kommer smygande med minnessvårigheter och de högre 

hjärnfunktionerna påverkas. Den prodromala fasen kan pågå från ett år upp till 5-8 år 

(4). 

 

Nästa fas är mild AD där symptom som minnesstörningar blir mer uttalade, och 

nedsättning av parietallobsfunktioner som dyspraxi, dysfasi och dysgnosi uppstår (4). 
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Patienten drabbas även av uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och 

orienteringssvårigheter framförallt under stress (1, 2). Det innebär att det kan vara svårt 

att hänga med i konversationer eller kolla på tv samt att det kan bli svårare att hitta ute. 

Tidsuppfattningen blir sämre, vilket kan medföra svårigheter med att vara ensam och 

talet blir sämre (2). Även symptom som oro och nedstämdhet kan förekomma (2). 

Patienterna har ofta en insikt i den nedsatta kognitiva förmågan (1, 4) det är vid denna 

fas som anhöriga börjar märka av symptomen (4). Mild fas kan pågå under 1-4 år (4) 

 

Vid måttlig fas blir symptomen värre och mer kognitiva och emotionella symptom 

börjar uppstå (4). Patienterna kan även bli mer aggressiva och misstänksamma, och 

även mer förvirrade (2).  Sjukdomsinsikten minskar men det förekommer stunder med 

psykisk klarhet (1) och patienten kan inte längre arbeta och behöver alltmer assistans i 

hemmet (4). 

 

Vid svår fas har alla symptomen förvärrats och den drabbade kan ha svårt att känna igen 

sina närstående och kan inte längre orientera sig i hemmet och kan inte längre klara 

vardagliga sysslor vilket leder till att de tas in på boende. Förvirring och psykotiska 

symptom som hallucinationer kan uppstå. Patienten blir ofta säng eller rullstolsbunden i 

denna fas och kräver därmed alltmer omsorg. Patienter i svår fas dör ofta i en sekundär 

sjukdom då kroppen slutar att fungera. Den svåra fasen varar ofta i 2 till 5 år (4). 

 

 

Prevalens 
 

I Sverige finns det mellan 130 000 och 150 000 personer med någon form av 

demensdiagnos (10) och av dem så beräknas ca 90 000 personer ha diagnosen 

Alzheimers sjukdom (9). Årligen insjuknar 20 000–25 000 personer i Alzheimers (9, 

10). Prevalensen ökar med ökande ålder och vid 65 år är prevalensen 5 % medan den 

vid 95 år är runt 90 % (5). Det är vanligare att kvinnor drabbas (4) men det är ovanligt 

att personer under 50 år drabbas (2). 

 

 

Diagnos/utredning 
 

Utredning av demenssjukdomar görs främst i primärvården (1) som då gör en basal 

utredning av medicinsk och social status (1). I den medicinska utredningen utreds 

anamnes, en läkarundersökning görs av neurologstatus, blodtryck och kognitiva test 

med hjälp av mini mental state examination (MMSE) (mini mental test, MMT på 

svenska) och klocktest (1, 3). Även elektrokardiogram (EKG), datortomografi och 

blodprov görs (1). I den sociala utredningen utreds om patienten har anhöriga, körkort, 

vapenlicenser eller vapeninnehav. Även yrke, ekonomi och alkoholvanor utreds (1). 

 

Om diagnosen inte är säker kan patienten få remiss till specialistläkare som då 

kontrollerar biomarkörer som tau, fosforylerat tau och β-amyloid i cerebrospinalvätska 

(1) samt gör en magnetisk resonanstomografi (MRI), positronemissionstomografi 

(PET), single photon emission computed tomography (SPECT) och 

elektroencefalogram (EEG) (1, 3). 
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Skattningsskalor  

 

Det finns idag ett flertal olika skalor som kan användas som verktyg vid bedömning av 

Alzheimers sjukdom. De är ofta framtagna för olika ändamål och kan användas vid 

utredning, för att bedöma svårighetsgrad av sjukdomen och för att utvärdera 

behandlingseffekt. Länge låg fokus för de olika skalorna på att utvärdera kognitiv 

funktion men numera har ett flertal andra skalor tagits fram för att även bedöma 

funktion och beteendesymtom (11). 

 

Många av de skalor som tagits fram är framtagna för ett specifikt stadium av sjukdomen 

och kan därför inte användas under hela sjukdomsförloppet vilket gör det svårare att 

följa progressionen av sjukdomen (11). 

 

 
Kognitiv bedömning 

 

MMSE  

Mini mental state examination (MMSE) eller mini mental test (MMT) som det heter på 

svenska är det mest använda testet för att mäta kognitiv förmåga hos patienter med 

trolig Alzheimers. Testet är enkelt att utföra och tar ca 15 minuter vilket gör det lätt att 

utföra för att följa förloppet av sjukdomen (3). Det finns även en vidareutvecklad 

version av MMSE som kallas standardized mini mental state examination (SMMSE) 

som har tydligare riktlinjer för utförande och poäng (12). 

 

Testet består av frågor och enkla uppgifter som patienten ska besvara eller utföra. Det 

kan handla om att svara på frågor om tid eller rumsorientering, om att lära in tre ord och 

sedan upprepa dem, mer krävande som subtraktion, uppmärksamhet samt att kunna följa 

muntliga och skriftliga instruktioner (3). 

 

Maxpoängen för MMSE och SMMSE är 30 (4, 12) vilket motsvarar IQ 90 (3). Detta 

gör att testet tyvärr blir mindre känsligt för patienter med IQ över 90  och kan 

underskatta förmågan hos personer med språksvårigheter eller låg utbildning (3). 

 

MMSE används för att avgöra vilket stadie av sjukdomen patienten befinner sig i och 

poäng på 24 eller över är mycket lindrig, mellan 19-23 är lindrig, mellan 13-18 är 

måttlig och 12 eller under är svår Alzheimers (3). Gränserna kan vara lite varierande 

(3). 

 

För ett normalt åldrande är poängen stabil medan det vid Alzheimers sjukdom blir en 

nedgång vilket förvärras med tiden och därmed gör det möjligt att följa förloppet (3). 

Vid kliniska studier bör skillnaden i poäng mellan grupper vara minst 1,4 för att en 

kliniskt signifikant skillnad ska kunna ses (13). 

 

Klocktest   

Klocktestet är ett annat test som kan användas vid den basala demensutredningen (14) 

och erbjuds som ett komplement till MMSE-testet vilket ger högre specificitet och 

sensitivitet och därmed blir mer tillförlitligt än bara MMSE (3, 14). Testet är snabbt och 

enkelt och går ut på att patienten ska rita en klocka, urtavlan, siffrorna och visarna och 

får poäng för hur väl de utför de olika delarna (14). Uppgiften kräver visospatial 

förmåga och abstrakt tänkande vilket påverkas vid Alzheimers (3). 
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ADAS-cog 

Skalan Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive subscale (ADAS-cog) 

utvecklades på 80 talet för att bedöma hur allvarlig nedgången av kognitiv förmåga var 

bland patienter med mild till svår Alzheimers (15). Skalan används inte så mycket för 

diagnostik utan mer för att bedöma effekten av antidemensbehandling i kliniska studier 

(15). Testet består av ett antal tester inom områdena minne, språk och praxis (15) och 

ursprungligen bedömdes 11 olika delar, språk, talförståelse, återgivande av 

instruktioner, hitta ord, följa instruktioner, namnge objekt, konstruera figurer, återge 

ord, känna igen ord, orientering och teoretisk praxis (15). Testet tar ca 45 minuter att 

göra och patienten får poäng mellan 0 – 70 där högre poäng innebär svårare 

funktionsnedsättning (15). För att en klinisk skillnad ska kunna ses bör skillnaden i 

poäng mellan olika grupper vid kliniska studier vara minst tre poäng vilket främst gäller 

vid mildare former av Alzheimers (13). 

 

 

CIBIC-Plus 

Clinician Interview-Based Impression of Change-Plus (CIBIC-Plus) är en skala som 

mäter förändring i kognition, funktion och beteende (16) för en patient vid demens och 

används främst vid kliniska studier och är då bra för att bedöma progression (17). 

CIBIC-Plus är utformad som en intervju med patient och vårdgivare separat (16). Vid 

intervjun tas områden som medicinsk och social historik, läkarens bedömning, 

patientens kognitiva förmåga, beteende samt bedömning av dagligt liv upp (17) och 

intervjun tar mellan 10–40 minuter (16). Förändringen visas på en 7 gradig skala där 4 

innebär att ingen förändring skett, poäng under fyra innebär en förbättring och över fyra 

innebär en försämring (17). 

 

SIB 

Severe Impairment Battery (SIB) utvecklades 1989 av Saxton (18). Tidigare tester för 

att utvärdera kognitiva symptom var inriktade på mild till måttlig AD, vilket gjorde att 

patienter med svår AD fick sämsta möjliga poäng på de testerna och därför ansågs 

otestbara (19). SIB är en modifiering av tidigare traditionella tester och tar hänsyn till 

beteende och kognitiva störningar som associeras med svår AD. SIB är uppdelad i 

områden som blir en förlängning nedåt för andra verktyg som tidigare använts för att 

bedöma mild till måttlig AD. Testet tar 20 minuter att genomföra och är uppbyggd som 

en intervju med enkla kommandon i samband med enkla gester. Testet ger poäng för 

icke verbala och delvis korrekta svar (19).  

Skalan var från början uppdelad i sex områden som gav 0-152 poäng (19) men har 

modifierats till 40 frågor som behandlar nio olika områden som visar kognitiv 

försämring över tid och kan ge 0-100 poäng (18). Lägre poäng innebär en svårare 

kognitiv försämring. De olika områdena är social interaktion, minne, orientering, språk, 

uppmärksamhet, praxis, visospatial förmåga, konstruktivitet, och namnorientering och 

varje område ger poäng efter hur väl de genomförts och varje fråga kan besvaras verbalt 

eller icke-verbalt (18). 

 

 
Bedömning av Funktion 

 

ADCS-ADL 

Alzheimer’s disease cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADL) visar 

hur väl patienter klarar uppgifter i det vardagliga livet genom att testa grundläggande 

och komplexa funktioner (20). Det finns två versioner av skalan, en med 23 uppgifter 
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som är grundläggande och komplexa och som tillämpas på mild till måttlig Alzheimers 

samt en modifierad (ADSC-ADLsev) med 19 uppgifter som tillämpas på svår 

Alzheimers (11, 20). På skalan med 23 uppgifter är maxpoängen 78 (11) och på den 

modifierade 54 poäng (20) och lägre poäng visar på allvarligare funktionsnedsättning 

(11). Testet används främst för att utvärdera behandlingseffekter vid kliniska studier 

(20) och baseras på information från patient och vårdgivare (11).  

 

BADLS  

Bristol Activities of Daily Living Scale (BADLS) används vid kliniska studier och är 

framtagen för att ge en basbedömning över demensstadium och är därmed känslig för 

förändringar. BADLS tar 15 minuter att genomföra och görs av vårdgivaren som ger en 

bedömning om hur väl patienten kan utföra 20 vardagliga aktiviteter. Maxpoäng är 60 

och högre poäng innebär att patienten är mer beroende av hjälp för att utföra 

aktiviteterna (21). För att en klinisk skillnad mellan grupper ska kunna ses vid kliniska 

studier bör skillnaden vara minst 3,5 poäng (13). 

 

 
Bedömning av beteendesymptom 

 

CMAI 

Cohen Mansfield Agitation Inventory är en skala för att bedöma agitationssymptom hos 

patienter med demens. Skalan bedömer svårighetsgrad och frekvens av symptomen och 

bedömer 29 symptom uppdelade i fyra underskalor. Dessa skalor innebär fysiskt och 

icke-fysiskt aggressivt beteende samt verbalt och ickeverbalt aggressivt beteende (22). 

Skalan används främst på vårdhem men då den är känslig för förändring så används den 

även mycket inom kliniska studier för att utvärdera behandlingar (22). 

 

NPI 

Neuropsychiatric Inventory (NPI) är utformad som en strukturerad intervju med 

vårdgivaren för att bedöma svårighetsgrad vid Alzheimers. Intervjun behandlar olika 

beteendesymptom som är vanliga vid sjukdomen och vårdgivaren får då bedöma 

frekvens och svårighetsgrad vid varje symptom samt även den stress som vårdgivaren 

upplever associerad med varje symptom. Det finns två versioner av testet, NPI-10 som 

behandlar vanföreställningar, hallucinationer, nedstämdhet, ångest, agitation, eufori, 

apati, irritabilitet avflackning och avvikande motoriskt beteende, samt även NPI-12 som 

utöver de tio ovan nämnda symptomen även behandlar nattliga störningar och 

aptit/ätstörningar (23). 

 

För varje symptom bedöms svårighetsgrad som kan ge 1–3 poäng och frekvens som kan 

ge 1–4 poäng. Poängen för svårighetsgrad och frekvens multipliceras och adderas sedan 

med de andra symptomen. Maxpoäng är 120 vid NPI-10 och 144 vid NPI-12 och högre 

poäng visar på allvarligare symptom (23). För att visa en kliniskt signifikant skillnad 

bör skillnaden vara åtta poäng (13). 

 

 
Andra skalor  

 

FAST 

Functional assessment tool (FAST) är en annan skala som tagits fram för att ge en bättre 

klinisk karakterisering av svårighetsgraden av Alzheimers och för att bättre kunna 

beskriva syndromet, med förändringar i kognition, minne och funktion. FAST används 



6 

 

vid diagnostisering och för att följa progressionen av Alzheimers sjukdom. Skalan 

består av 16 steg (1–5, 6a-e och 7a-f) där varje steg beskriver grad av 

funktionsnedsättning och på så vis bedömer kognitiv funktion. Steg 1 är ingen 

funktionsnedsättning och steg 7f är medvetslöshet eller total avsaknad av kognitiv 

funktion (24). 

 

GDS 

Global detoriation scale (GDS) utvecklades av Reisberg och ger en översikt över de 

olika stadier som en patient med demens befinner sig i. GDS består av sju steg där steg 

1–3 är predemens och steg 4–7 innebär olika stadier av demens. Från steg 5 kan 

patienten inte längre klara sig själv utan kräver hjälp från vårdgivare och anhöriga (25). 

 

Hachinski ischemic rating scale 

Hachinski rating scale används för att skilja olika typer av demens åt, som till exempel 

Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och blandade former av demens. Patienterna får 

poäng för olika egenskaper där maxpoäng är 18 och poäng på 4 eller mindre innebär att 

patienten har Alzheimers sjukdom, poäng på 5-6 innebär blandade former av demens 

och poäng på 7 eller mer innebär multi-infarktsdemens (26).  

 

 

Behandling  
 

Till Alzheimers sjukdom finns idag ingen behandling mot sjukdomsmekanismen (1, 4). 

Idag finns det bara symptomlindring för att minska de negativa effekterna av sjukdomen 

(1) och det finns två olika behandlingstyper. De enda idag godkända läkemedlen för 

indikationen Alzheimers är kolinesterasinhibitorer och memantin (1, 5).  

 

Det finns tre kolinesterasinhibitorer, donepezil, rivastigmin och galantamin (5). De 

verkar genom att inhibera acetylkolinesteras från att hydrolysera acetylkolin i synapser 

och kommer då att öka den kolinerga transmissionen (5). Labbstudier visar att de 

minskar bildningen av β-amyloid och vid kliniska studier har det visats att de ger en 

liten förbättring av kognitiv funktion (5).  

Memantin är en svag N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist (5, 27) (figur 1) 

och var från början framtagen som ett antiviralt läkemedel (5). Memantin verkar genom 

att selektivt inhibera NMDA-receptorer vid överdriven aktivitet (5). Memantin har en 

lång halveringstid i plasma (5) och halveringstiden är 60-100 timmar (28). 

 

 
Figur 1: molekylstruktur av memantin. Källa: Fass 

 

Vid Alzheimers sjukdom kan symptomlindrande behandling ges (27). För behandling 

av mild till måttlig Alzheimers används kolinesterashämmare, i första hand donepezil 

(tablett) och i andra hand, om tabletter inte fungerar, rivastigmin (plåster) (27). Vid 

behandling av svår Alzheimers används i första hand kolinesterashämmaren donepezil  
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och i andra hand NMDA-receptorantagonisten memantin (tablett) (27). 

 

 

NMDA-receptorn 
 

NMDA-receptorn är en viktig receptor för kommunikation i centrala nervsystemet (5, 

29) och finns oftast tillsammans med α-amino-3 hydroxy-5 metyl isoxazole propionic 

acid (AMPA) receptorn på postsynaptiska neuron (29) och aktiveras av 

signalsubstansen glutamat (5, 29). Då glutamat frisätts från presynaptiska celler binder 

det till både AMPA och NMDA-receptorn. NMDA-receptorn är från början blockerad 

av en magnesium-jon som kräver hög depolarisation för att släppa. Bindning till AMPA 

öppnar jonkanalen som blir permeabel för Na+ och K+.  Detta ger en depolarisation av 

cellmembranet och vid en excitatorisk postsynaptisk potential på 20–30 mV då 

tillräckligt mycket glutamat frisläppts, släpper Mg2+ och Ca2+ kan då strömma in i cellen 

vilket ger upphov till en kaskad i cellen som ger förändringar och ökar känsligheten. 

NMDA-receptorn är därför viktig för minne och inlärning (29). 

 

NMDA-receptorn kan även ge excitotoxicitet, vilket kan ske om glutamatbärande celler 

dör. Då frisätts glutamat när membranet går sönder vilket då ger en överdriven 

stimulering av AMPA och NMDA-receptorer vilket kan ge en toxisk koncentration av 

Ca2+ och då leder till att fler nervceller dör (29). 
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Syfte  
 

Studien gjordes med syftet att undersöka effekt och säkerhet av läkemedlet memantin 

vid behandling i monoterapi för måttlig till svår Alzheimers sjukdom. 

 

 

 

Metod  
 

Litteraturstudien gjordes med hjälp av en litteratursökning via databasen PubMed med 

sökorden ”severe Alzheimer’s” och ”memantine”. Sökningen begränsades till 

”randomized contolled trials” (RCT-studier) och till att vara skrivna de senaste 10 åren, 

vilket gav 36 träffar. Av de 36 artiklarna valdes två artiklar ut. 

Sökningen utökades därefter till att inte ha någon tidsbegränsning vilket gav 61 träffar. 

Av de 61 artiklar kunde ytterligare tre artiklar inkluderas. 

En sökning gjordes sedan på PubMed med sökorden ”memantine” och ”monotherapy” 

med begränsades till review-artiklar, vilket gav åtta träffar. En av artiklarna, en meta-

analys (30) lästes igenom och i referenslistan hittades den sjätte artikeln. 

 

Inklusionskriterier var studier på patienter med måttlig till svår Alzheimers, behandling 

med memantin i monoterapi jämfört med placebo eller kolinesterasinhibitorer. 

Läkemedel för behandling av andra sjukdomar var godkänt. 

 

Artiklar exkluderades om studierna var gjorda på patienter med mild till måttlig 

Alzheimers, om memantin testades som tilläggsbehandling till kolinesterasinhibitorer 

eller om studierna var skrivna i fulltext på andra språk än engelska eller svenska. 
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Resultat 
 

Studie 1: Memantine in Moderate-to-Severe Alzheimer’s disease  
Reisberg et al., 2003 (31) 

 

Syfte  

I den första artikeln undersöktes effekten av memantin hos patienter med måttlig till 

svår Alzheimers sjukdom, vilket jämfördes med placebo.  

 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara minst 50 år gamla med trolig 

Alzheimers sjukdom enligt ”diagnostic and statistical manual of mental disorders” och 

”National institute of neurologic and communicative disorders and stroke and the 

Alzheimer’s disease and related disorders association”.  

  Patienterna skulle även ha en baseline på MMSE skalan mellan 3 och 14, stadie 5 eller 

6 på GDS och minst stadie 6 på FAST. Inklusionskriterierna var även att patienterna 

skulle ha pålitliga vårdgivare och att de skulle ha genomgått en datortomografi eller en 

MRI 12 månader innan studiens start. 

  Patienterna exkluderades ur studien vid demens av annat slag än Alzheimers eller 

annan neurologisk sjukdom eller vid poäng på Haschinski Ischemic rating scale som var 

högre än fyra. Patienter med andra medicinska tillstånd eller som fick andra läkemedel 

samtidigt exkluderades. Patienter som gick på en stabil antidepressiv behandling sedan 

två månader tillbaka inkluderades. 

 

Studiedesign  

Studien var en dubbelblindad parallellgruppsstudie som pågick under 28 veckor mellan 

augusti 1998 och april 1999 vid 32 center i USA. Patienterna randomiserades till att få 

20 mg memantin eller placebo. Studien avbröts om läkaren ansåg att det fanns en 

medicinsk risk eller om patienten hoppade av. Patienterna skulle då lämna end-point 

värden när de drog sig ur samt vid ett återbesök efter 28 veckor. Studien var sponsrad av 

Mertz Pharmaceuticals. 

 

Primär utfallsvariabel  

Den primära utfallsvariabeln var CIBIC-plus samt förändring från baseline på ADCS-

ADL. Mätningarna gjordes vid baseline, vid 12 och 28 veckor. Sekundära 

utfallsvariabler var förändring från baseline på SIB, MMSE, GDS, FAST och NPI. 

 

Resultat  

Till studien screenades 345 patienter. Av de 345 patienter som screenades så 

inkluderades 252 patienter. Av dem fick 126 patienter memantin 126 patienter fick 

placebo. Det var totalt 71 avhopp från studien, 29 i memantin-gruppen och 42 i placebo-

gruppen varav ungefär hälften av avhoppen i varje grupp berodde på biverkningar. 

Medeltiden för behandlingen var 24 ± 8 SD veckor. 

   

Medelåldern för patienterna var 76 år och 125 (67 %) av patienterna var kvinnor (70 

(72,2 %) patienter i memantin-gruppen och 55 (65,5 %) patienter i placebo-gruppen). 

Medelvärdet på MMSE-skalan var 7,8 ± 3,76 i memantin-gruppen och 8,1 ± 3,6 i 

placebogruppen. 
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Resultatet för observed cases visade för de primära utfallsvariablerna en förändring på 

CIBIC-Plus till 4.4 ± 1,12 SD för memantin-gruppen och 4,7 ± 1,13 för placebogruppen 

med p-värde 0,03 och på ADCS-ADLsev en förändring med -2,5 ± 6,27 från 26,8 för 

memantin och -5,9 ± 6,78 från 27,4 för placebo med p=0,003 (tabell 1). 

 
Tabell 1: Medelvärde på förändring med standardavvikelse (SD) och statistisk signifikans (p-värde) för 
observed cases  

 Baseline 
memantin 

Baseline 
placebo 

28 veckor 
memantin 

28 veckor 
placebo 

p-värde 

CIBIC-Plus - - 4,4 ± 1,12 4,7 ± 1,13 0,03 

ADCS-ADLsev 26,8 27,4 -2,5 ± 6,27 -5,9 ± 6,78 0,003 

GDS 5,5 5,6 0,1 ± 0,49 0,2 ± 0,48 0,16 

FAST 2,8 2,8 0,1 ± 1,24 0,5 ± 1,38 0,007 

MMSE 7,7 8,1 -0,6 ± 1,24 -0,09 ± 3,09 0,68 

SIB 65,9 68,3 -4,5 ± 11,48 -10,2 ± 12,66 0,002 

NPI 21,4 19,5 0,1 ± 15,92 2,9 ± 16,13 0,60 

 

På MMSE-skalan var det en förändring med -0,6 ± 2,61 för memantin och -0,9 ± 3,09 

(p=0,68) för placebo och på GDS var det en förändring med 0,1 ± 0,49 för memantin 

och 0,2 ± 0,48 för placebo (p=0,16) och för FAST var det en förändring med 0,1 ± 1,24 

för memantin och 0,5 ± 1,38 (p=0,007) för placebo (tabell 1). 

För SIB var förändringen -4,5 ± 11,48 för memantin och -10,2 ± 12,66 för placebo 

(p=0,002) och för NPI var förändringen 0,1 ± 15,92 för memantin och 2,9 ± 16,13 för 

placebo (p=0,60) 

 

För intention to treat-populationen var förändringen på CIBIC-Plus till 4,5 ± 1,12 för 

memantin-gruppen och 4,8 ± 1,09 för placebogruppen med p-värde 0,06 och på ADCS-

ADLsev en förändring med -3,1 ± 6,29 från 26,8 för memantin och -5,2 ± 6,33 från 27,4 

för placebo med p=0,02 (tabell 2). 

 
Tabell 2: Medelvärde på förändring med standardavikelse (SD) och statistisk signifikans (p-värde) för 
Intention to treat (ITT) populationen 

 Base-line 
memantin 

Base-line 
placebo 

28 veckor 
memantin 

28 veckor 
placebo 

p-värde 

CIBIC-Plus - - 4,5 ± 1,12 4,8 ± 1,09 0,06 

ADCS-ADLsev 26,8 27,4 -3,1 ± 6,29 -5,2 ± 6,33 0,02 

GDS 5,5 5,6 0,1 ± 0,47 0,2 ± 0,48 0,11 

FAST 2,8 2,8 0,2 ± 1,24 0,6 ± 1,39 0,02 

MMSE 7,7 8,1 -0,5 ± 2,40 -1,2 ± 3,02 0,18 

SIB 65,9 68,3 -4,0 ± 11,34 -10,1 ± 13,50 <0,001 

NPI 21,4 19,5 0,5 ± 15,76 3,8 ± 16,06 0,33 
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För de sekundära utfallsvariablerna var förändringen för ITT populationen -0,5 ± 2,40 

för memantin och -1,2 ± 3,02 för placebo på MMSE (p=0,18) och på GDS var det en 

förändring med 0,1 ± 0,47 för memantin och 0,2 ± 0,48 för placebo (p=0,11) och för 

FAST var det en förändring med 0,2 ± 1,24 för memantin och 0,6 ± 1,39 (p=0,02) 

(tabell 2). 

För SIB var förändringen -4,0 ± 11,34 för memantin och -10,1 ± 13,50 för placebo (p 

<0,001) och för NPI var förändringen 0,5 ± 15,76 för memantin och 3.8 ± 16,06 för 

placebo (p=0,33) (tabell 2) 

Biverkningar förekom i 84 % respektive 87 % avfallen och var milda till måttliga men 

ansågs inte vara associerade till behandlingen. Vanligaste biverkningen var agitation. 

Studien visade att symptomen lindrades och memantin minskade behovet av 

vårdtimmar, med en skillnad på 45,8 timmar per månad för memantin jämfört med 

placebo.  

 

 

Studie 2: A 24-Week Open-Label Extension Study of Memantine in 
Moderate to Severe Alzheimer Disease 
Reisberg et al., 2006 (32) 

 

Syfte  

Syftet med studien var att studera långtidseffekterna av memantin på patienter som hade 

avslutat en 28 veckor lång studie med memantin (studie 1) genom att ge fortsatt 

behandling med memantin, både på patienter som tidigare fått memantin och placebo. 

 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier 

Patienterna som deltog i den förlängda studien skulle ha avslutat en 28 veckor 

dubbelblindad, placebokontrollerad randomiserad studie (studie 1) (31). 

 

Studiedesign  

Studien var 24 veckor lång kompletteringsstudie till en 28 veckor, dubbelblindad, 

placebokontrollerad parallellgruppsstudie. Förlängningsstudien var open label. Alla 

patienter, både de som tidigare behandlats med memantin och placebo, började den nya 

studieperioden med 5 mg memantin per dag, vilket titrerades upp med 5 mg per vecka 

till 20 mg per dag. Patienter togs ur studien om läkaren ansåg att det fanns en medicinsk 

risk eller om patient och vårdgivare drog sig ur. Studien var sponsrad av Mertz 

Pharmaceuticals. 

 

Primär utfallsvariabel 

Primära utfallsvariabeln var som i studie 1, förändring i ADCS-ADLsev och på CIBIC-

Plus. Mätningarna gjordes vid baseline och vecka 28 i studie 1, alltså innan den 

förlängda studien började samt vid vecka 40 och 52, alltså vid vecka 12 och 24 i den 

förlängda studien. Andra utfallsvariabler var score på SIB. 

 

Resultat 

Av de 181 patienter som avslutat den 28 veckor långa studien så deltog 175 patienter. 

Av dem så hade 80 patienter tidigare behandlats med placebo och 95 patienter med 

memantin. Av de 175 patienterna så fick 11 (fem som tidigare fått memantin och sex 

som tidigare fått placebo) vid något tillfälle under den 24 veckor långa behandlingen en 

kolinesterashämmare och 28 bytte till kolinesterashämmare vid studiens slut.  
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Gruppen som tidigare behandlats med placebo hade på ADCS-ADLsev en score på 

29,38 ± 11,47 SD vid vecka 0 och 23,84 ± 11,27 vid vecka 28 (tabell 3). Mellan vecka 

28 och vecka 52 hade en förändring på -2,28 skett (förändringen var -7,66 mellan vecka 

0 och 52). Försämringshastigheten var lägre under förlängningsstudien p=0,021 (tabell 

3). För gruppen som tidigare behandlats med memantin och som hade en score på 26,82 

± 9,44 vid vecka 0 och 24,35 ± 11,34 vid vecka 28. Förändringen var -4,7 mellan vecka 

28 och 52, med en total förändring på -7,03 under hela perioden. 

Försämringshastigheten var högre under förlängningsstudien för denna grupp, p=0,035 

(tabell 3).  

 
Tabell 3: Resultat för ITT med medelvärde ± SD och statistisk signifikans (p-värde) 

 

På CIBIC-Plus hade gruppen som tidigare behandlats med placebo en förändring till 

4,69 ± 1,12 vid 28 veckor och mellan vecka 28 och 52 en förändring på -0,25 ± 1,22 

vilket gav en förändring på 4,49 under hela perioden och försämringshastigheten var 

lägre under förlängningsstudien, p <0,001 (tabell 3). För gruppen som tidigare 

behandlats med memantin var förändringen 4,38 ± 1,13 vid 28 veckor, förändringen var 

0,09 ± 1,22 mellan vecka 28 och 52 vilket gav en förändring på 4,46 för hela perioden. 

Även här var försämringshastigheten lägre under förlängningsstudien, p <0,001 (tabell 

3).   

 

Gruppen som tidigare behandlats med placebo hade en score på 69,33 ± 20,19 vid vecka 

0 på SIB skalan och 59,97 ± 24,28 vid vecka 28. Mellan vecka 28 och 52 var 

förändringen -4,48 ± 10,82 och för hela perioden -13,24. Försämringshastigheten var 

lägre under förlängningsstudien, p=0,049 (tabell 3). Gruppen som tidigare behandlats 

med placebo hade en score på 66,44 ± 23,11 vid vecka 0 och 61,89 ± 25,80 vid vecka 

28. Förändringen mellan vecka 28 och 52 var -7,31 ± 10,10 och -12,09 för hela 

perioden. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i försämringshastighet mellan 

förlängningsstudien och den ursprungliga studien för denna grupp, p=0,086 (tabell 3). 

 

Studie 2 visade att 78 % av patienterna hade en bibehållen effekt och att 

biverkningsprofilen var liknande den i studie ett. 

 

 

 

 

ADCS-ADLsev Baseline Efter 28 veckor Förändring från 
vecka 28- 52 

p-värde 

Placebo till memantin 29,38 ± 11,47 23,84 ± 11,27 -2,28 ± 5,60 0,021 

Memantin till memantin 26,82 ± 9,44 24,35 ± 11,34 -4,70 ± 6,60 0,035 

CIBIC-Plus     

Placebo-memantin - 4,69 ± 1,12 -0,25 ± 1,22 <0,001 

Memantin-memantin - 4,38 ± 1,13 +0,09 ± 1,20 <0,001 

SIB     

Placebo till memantin 69,33 ± 20,19 59,97 ± 24,28 -4,48 ± 10,82 0,049 

memantin-memantin 66,44 ± 23,11 61,89 ± 25,80 -7,31 ± 10,10 0,086 
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Studie 3: A 24-week Randomized, Controlled Trial of Memantine in 
Patients with Moderate-to-severe Alzheimer Disease  
van Dyck et al. 2007 (33) 

 

Syfte  

Studien gjordes för att utvärdera säkerhet och effekt av memantin i monoterapi vid 

måttlig till svår Alzheimers sjukdom, vilket jämfördes med placebo. 

 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier 

Patienterna som deltog i studien skulle uppfylla ”National Institute of Neurological and 

Communicative Diseases and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Association” (NINCDS-ADRDA) krav för Alzheimer. De skulle ha ett värde på MMSE 

skalan mellan 5–14, vara minst 50 år gamla och ha gjort en datortomografi eller MRI 

minst 12 månader innan. De skulle även ha en pålitlig vårdgivare samt ha godkänd syn 

och hörsel för att kunna utföra testerna. 

Patienterna exkluderades om de hade andra psykiska eller neurologiska sjukdomar, om 

de hade andra sjukdomar som kunde påverka eller fått en kolinesterashämmare 30 dagar 

innan screening. Patienterna exkluderades även om de hade Hachinski Ischemia Score 

över fyra, vid drogmissbruk de senaste 10 åren eller om det fanns en risk för 

vårdhemsplacering inom sex månader. Kvinnor skulle ha passerat klimakteriet minst två 

år tidigare. 

 

Studiedesign 

Studien var 24 veckor, randomiserad dubbelblindad, och placebokontrollerad och 

pågick mellan 20 juni 2001 till 23 april 2003 på 35 olika sites i USA. Patienterna 

randomiserades till 20 mg/dag memantin eller placebo. Studien inleddes med 1 vecka 

single-blind med placebo. Patienter som fick memantin började med 5 mg/dag och fick 

sedan titrera upp med 5 mg per vecka till 20 mg/dag. Om patienterna inte kunde tolerera 

20 mg memantin så fick de avbryta studien. Studien var sponsrad av Forest laboratories. 

 

Primära utfallsvariabler 

Primära utfallsvariabler var förändring i poäng på SIB och ADCS-ADL vilket mättes 

vid baseline och efter 4, 8, 12,18 och 24 veckor. Sekundära utfallsvariabler var 

förändring i CIBIC-plus; NPI och FAST vilket mättes vid baseline och efter 24 veckor. 

NPI mättes även efter 12 veckor. 

 

Resultat 

Av 350 deltagare randomiserades 178 till memantin och 172 till placebo. ITT-

populationen var 336 deltagare (134 memantin och 165 placebo). Medelåldern bland 

deltagarna var 78,2 år, och 72 % av deltagarna var över 75 år. Av deltagarna var 129 

(72,5 %) i memantin-gruppen och 121 (70,3 %) i placebo-gruppen kvinnor. På MMSE 

skalan hade memantin 10,0 och placebo 10,3. I vardera gruppen fick 97 % även annan 

medicinering. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna. Följsamheten var 

bra i båda grupperna, 89,9 % respektive 91,3 % hade tagit minst 75 % av 

studieläkemedlet. I studiepopulationen hade 62,6 % tidigare behandlats med 

kolinestershämmare vilket var mer än i tidigare studier.  

 

Memantin hade fått en förändring på -2,0 ± 1,0 SD på SIB efter 24 veckor jämfört med -

2,5 ± 1,0 för placebo (p=0,616) för last observation carried forward (LOCF) 

(förändringen var -1,8 ± 1,1 för memantin och -2,4 ± 1,2 för placebo (p=0,617) för 

observed cases) (tabell 4). På ADCS-ADL hade memantin en förändring på -2,0 ± 0,6 
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jämfört med placebo som hade -2,7 ± 0,6 (p=0,282) enligt LOCF (enligt observed cases 

hade memantin -1,3 ± 0,6 och placebo -2,3 ± 0,6, p=0,188) (tabell 4). Inget av resultaten 

var signifikanta. 

För de sekundära utfallsvariablerna var resultatet på CIBIC-Plus 4,3 ± 1,0 för memantin 

och 4,6 ± 1,0 för placebo (p=0,182) enligt LOCF (4,3 ± 1,1 för memantin och 4,6 ± 1,0 

(p=0,089) för observed cases) (tabell 4). På NPI var förändringen 1,0 ± 1,4 för 

memantin och 1,1 ± 1,4 för placebo (p=0,963) enligt LOCF (0,5 ± 1,3 för memantin 

jämfört med 1,0 ± 1,4 för placebo (p=0,782) enligt observed cases) (tabell 4). För FAST 

var förändringen 0,3 ± 0,1 för memantin och 0,6 ± 0,1 för placebo (p=0,0,093) enligt 

LOCF (memantin hade 0,3 ± 0,1 och placebo hade 0,6 ± 0,1 med p=0,074 i förändring 

enligt observed cases (tabell 4). Inga av resultaten var statistiskt signifikanta efter 24 

veckor. 

 
Tabell 4: Primära och sekundära utfallsvariabler med medelvärde på förändring och standardavvikelse (SD) och 

statistisk signifikans (p-värde) 

 Baseline  Förändring 
v. 24 LOCF 

  Förändring v. 24 
Observed cases 

  

 Memantin Placebo Memantin Placebo P-värde Memantin Placebo P-värde 

SIB 77,2 ± 16,5 75,6 ± 19,7 -2,0 ± 1,0 -2,5 ± 1,0 0,616 -1,8 ± 1,1 -2,4 ± 1,2 0,617 

ADCS-ADL 33,1 ± 11,0 33,6 ± 10,6 -2,2 ± 0,6 -2,7 ± 0,6 0,282 -1,3 ± 0,6 -2,3 ± 0,6 0,188 

CIBIC-Plus   4,3 ± 1,0 4,6 ± 1,0 0,182 4,3 ± 1,1 4,6 ± 1,0 0,089 

NPI 20,3 ± 15,7 17,5 ± 16,4 1,0 ± 1,3 1,1 ± 1,4 0,963 0,5 ± 1,3 1,0 ± 1,4 0,782 

FAST 1,4 ± 2,0 1,2 ± 2,0 0,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,093 0,3 ± 0,1 0,6 ± 0,6 0,074 

 

 

Biverkningar sågs hos 73,6 % av patienterna med memantin och 72,7 % av de som fick 

placebo. Vanligast var agitation och yrsel, men högt blodtryck förekom mycket oftare 

för memantin än för placebo. Av biverkningarna var det 26 i memantin och 29 i 

placebogruppen som hade allvarliga biverkningar. Det var åtta dödsfall under studiens 

gång, 5 i memantin och 3 i placebogruppen och av dem ansågs endast en i 

placebogruppen kunna vara associerad med behandlingen.  

 
 

Studie 4: Efficacy of Memantine for Agitation in Alzheimer’s 
Dementia: A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Trial  
Fox et al. 2012 (34) 

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om memantin hade någon effekt på agitation vid 

måttlig till svår Alzheimers jämfört med placebo, vilket mättes med CMAI efter 6 och 

12 veckor. 

 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier 

De patienter som deltog i studien skulle ha trolig Alzheimers sjukdom med SMMSE 

score på 19 eller under och Haschinski score ≤4. Patienterna skulle vara minst 45 år och 

ha visat kliniskt signifikant agitation under minst två veckor och då ha ett CMAI score 

på minst 45. 

Patienterna exkluderades om de hade behandlats med memantin minst fyra veckor innan 

start eller behandlats med kolinesterashämmare tre månader innan. Patienterna 
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exkluderades även om en dosförändring skett på antidepressiva, antipsykotiska eller 

antiparkinson-läkemedel eller vid överkänslighet för memantin. 

 

Studiedesign  

Studien var 12 veckor, randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad. Patienter 

rekryterades från vårdhem och akutpsykiatriska mottagningar i Storbritannien från 

september 2007 till januari 2010. Patienterna randomiserades till behandling med 20 mg 

memantin per dag (start med 5 mg första veckan som titrerades upp med 5 mg varje 

vecka till 20 mg per dag) eller placebo. Primär utfallsvariabel mättes vid baseline samt 

efter 2,4, 6 och 12 veckor. Studien var sponsrad av East Kent hospitals and university 

NHS foundation. 

 

Primära utfallsvariabler 

Primär utfallsvariabel var score på CMAI-skalan vilket mättes vid baseline samt efter 2, 

4, 6 och 12 veckor. Andra utfallsvariabler som också undersöktes var score på NPI, 

MMSE och SIB. 

 

Resultat 

I studien inkluderades 153 patienter varav 149 randomiserades till behandling med 20 

mg memantin eller placebo. Det var 72 patienter som fick memantin och 77 som fick 

placebo. Det var 34 patienter som drog sig ur studien innan 6 veckor hade gått (19 i 

memantingruppen och 15 i placebogruppen). Medelåldern var 84,9 respektive 84,4 år 

och 52 (72 %) patienter i memantingruppen och 58 (75 %) i placebogruppen var 

kvinnor. Medelvärdet var 7,3 på MMSE och 68,3 på CMAI vid baseline (tabell 5). Det 

var ingen signifikant skillnad på grupperna vid baseline. 

 

Vid baseline var CMAI-score 68,3 för båda grupperna och efter sex veckor var 

resultatet 52,5 respektive 55,6 med p=0,26. Efter 12 veckor var resultatet 53,5 

respektive 57,3 (p=0,16) (tabell 5).  

 
Tabell 5: Resultat med medelvärde i poäng och statistisk signifikans efter 6 och 12 veckor med 95 % 

konfidensintervall. 

 

För NPI var score vid baseline 37,1 för memantin och 36.1 för placebo. Efter 6 veckor 

var poängen 19,8 respektive 26,4 (p=0,012). Efter 12 veckor var poängen 18,4 

respektive 27,8 (p=0,0005) (tabell 5). För MMSE var poängen 7,3 för båda grupperna 

vid baseline och efter 6 veckor var det 7,9 respektive 6,9 (p=0,06) och efter 12 veckor 

var resultatet 8,2 respektive 6,8 (p <0,01) (tabell 5). 

  Memantin    Placebo   p-
värde 

 

 Baseline v. 6 v.12 Baseline v. 6 v.12 v. 6 v.12 

CMAI 68,3 52,5 
(48,6; 56,5) 

53,5 
(49,0; 57,9) 

68,3 55,6 
(51,4; 59,8) 

57,3 
(52,2; 6,8) 

0,26 0,16 

NPI 37,1 19,8 
(16,2; 23,3) 

18,4 
(15,1; 21,8) 

36,1 26,4 
(22,4; 30,3) 

27,8 
(23,2; 32,4)  

0,0012 0,0005 

MMSE 7,3 7,9 
(6,3; 9,4) 

8,2 
(6,6; 9,7) 

7,3 6,9 
(5,4; 8,4) 

6,8 
(5,4; 8,2) 

0,06 ˂0,01 

SIB 52,7 53,7 
(46,0; 61,3) 

53,2 
(45,7; 60,7) 

54,1 51,3 
(43,6; 59,0) 

46,4 
(38,4; 54,3) 

0,17 ˂0,005 
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Poängen på SIB-skalan var vid baseline 52,7 för memantin samt 54,1 för placebo. Efter 

sex veckor var resultatet 53,7 respektive 51,3 (p=0,17) och efter 12 veckor 53,2 

respektive 46,4 (p <0,005) (tabell 5). 

 

Biverkningsprofilen var liknande i båda grupperna med trötthet och förvirring som 

vanligaste biverkningar.  

 

 

Studie 5: Donepezil and Memantine for Moderate-to-severe 
Alzhemer’s Disease  
Howard et al., 2012 (35) 

 

Syfte  

I den femte studien undersöktes om patienter med måttlig eller svår Alzheimers som 

behandlades med donepezil hade någon fördel av att fortsätta behandlingen eller avsluta 

den och påbörja behandling med memantin. 

 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier  

Patienter inkluderades i studien om de hade måttlig till svår alzheimer och hade 

behandlats med donepezil de senaste 3 månaderna, och de senaste sex veckorna innan 

start med 10 mg donepezil. Patienterna skulle ha 5–13 på SMMSE-skalan och ha 

vårdgivare som bodde med patienten eller som besökte patienten dagligen. Patientens 

läkare skulle överväga att byta läkemedel enligt National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) riktlinjer. Exklusionskriterier var patienter med svåra eller 

ostabila medicinska tillstånd, patienter som redan behandlades med memantin eller som 

inte var troliga att fullfölja studien. 

 

Studiedesign  

Studien pågick under 52 veckor och var en dubbelblindad placebokontrollerad studie. 

Patienterna randomiserades till fyra olika grupper. Den första gruppen fick 10 mg 

donepezil+placebo (tabell 6). Den andra gruppen fick 5 mg donepezil under fyra veckor 

och 5 mg memantin+placebo med en dosökning av memantin med 5 mg per vecka till 

en slutdos på 20 mg per dag. Den tredje gruppen fick 10 mg donepezil och 5 mg 

memantin med 5 mg dosökning per vecka till 20 mg. Den fjärde gruppen fick placebo 

(tabell 6). Studien var sponsrad av U.K medical research council and Alzheimer’s 

society. 

 
Tabell 4: Gruppindelning 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Vecka 1–4 5 mg donepezil + 5 mg 
memantin (ökning 
med 5 mg/vecka) 

10 mg 
donepezil 

10 mg donepezil + 5 
mg memantin (ökning 
med 5 mg/vecka) 

5 mg 
donepezil + 
placebo  

Vecka 5–52 20 mg memantin/dag 10 mg 
donepezil 

10 mg donepezil+ 20 
mg memantin 

Placebo  

 

Primär utfallsvariabel  

Den primära utfallsvariabeln var antal poäng på SMMSE-skalan och på Bristol 

Activities of Daily Living Scale (BADLS).  
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Resultat    

Mellan februari 2008 och mars 2010 deltog 295 patienter, varav 73 fick donepezil + 

placebo, 73 fick donepezil + memantin, 76 fick memantin + placebo och 73 fick 

placebo + placebo. Medelåldern var 77 år och 65 % av patienterna var kvinnor. 

Patienterna hade 9,1 på MMSE och 27.7 på BALDS. Det var inga statistiska skillnader 

mellan grupperna vid baseline.  

 

Resultatet efter 52 veckor var att på MMSE-skalan hade donepezil en förändring från 

9,0 till 5,5 medan memantin hade en förändring från 9,2 till 5,0 och 

donepezil+memantin från 9,1 till 5,5 och placebo från 9,1 till 3,5 (tabell 7). Resultatet 

på MMSE var statistiskt signifikant högre för patienter som fick memantin jämfört med 

patienter som fick placebo (p <0,001). Patienter som fick kombinationsbehandling hade 

lite högre poäng än de som fick memantin eller donepezil var för sig men resultatet var 

inte signifikant (p=0,14). 

 
Tabell 7: Resultat på MMSE avläst från figur 3 i studie 5 

 Memantin Donepezil  Donepezil+Memantin Placebo 

Baseline 9,2 9,0 9,1 9,1 

6 veckor 9,3 8,9 9,6 7,8 

18 veckor 7,9 7,9 8,9 5,5 

30 veckor 6,2 7,1 8,5 4,8 

52 veckor 5,0 5,5 5,5 3,5 

 

Resultatet för BADLS var en förändring för donepezil från 28,2 till 36,5, för memantin 

från 27,1 till 37, för donepezil+memantin från 26,9 till 34,5 och för placebo från 28,6 

till 41 (tabell 8). 

  Resultatet på BADLS var statistiskt signifikant lägre för de patienter som behandlades 

med memantin än de som behandlats med placebo (p=0,02). Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad på poäng på BADLS för patienter som fick kombinationsbehandling 

jämfört med de som fick memantin eller donepezil var för sig (p=0,09). 

 
Tabell 8: Resultat från BADLS avläst från figur 3 i studie 5 

 Memantin  Donepezil Donepezil+Memantin Placebo 

Baseline 27,1 28,2 26,9 28,6 

6 veckor 28,1 28,9 27,5 31,5 

18 veckor 32,8 31,5 29,8 37,0 

30 veckor 34,5 32,5 30,5 37,5 

52 veckor 37,0 37,0 35,0 41,0 

 

I studien rapporterades 188 allvarliga biverkningen. Av dem beräknades två i memantin, 

två i placebo och två i kombinationsgruppen vara associerade med behandlingen. 

 

 

 

 

 



18 

 

Studie 6: Effects of Memantine on Clinical Ratings, 
Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography Measurements, 
and Cerebrospinal Fluid Assays in Patients with Moderate to Severe 
Alzheimer Dementia 
Wang et al., 2013 (36) 

 

Syfte  

Studien gjordes för att visa en signifikant mindre nedgång av kognitiva funktioner med 

behandling av memantin vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom. 

 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier 

Patienter som deltog i studien skulle uppfylla ”National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorder’s 

Associations” krav för Alzheimers sjukdom, och de skulle ha ett MMSE-score på 4–20. 

Deltagarna skulle även ha Hachinski Ischemia Score som var mindre än fyra. 

Patienterna skulle vara mellan 50 och 90 år gamla och ha ett blodtryck på mellan 95/65–

160/95 mmHg samt ha pålitliga vårdgivare. 

 

Exklusionskriterier var andra sjukdomar som diabetes eller nedsatt njurfunktion eller 

sjukdomar som kunde påverka den kognitiva funktionen, abnormaliteter på MRI-scan 

eller mer än en ischemisk hålighet på MRI. Patienterna fick inte ha behandlats med 

några andra antidemensläkemedel minst tre månader innan studiens start. 

 

Studiedesign 

Studien utfördes mellan oktober 2008 och december 2010 på Department of Geriatric 

Psychiatry på Shanghai Mental Health center. Patienter rekryterades via remiss. Studien 

pågick sedan i 24 veckor och var en dubbelblindad, placebokontrollerad och 

randomiserad studie. Patienterna randomiserades till att behandlas med 10 mg 

memantin två gånger dagligen eller placebo. Patienter fick från början 5 mg memantin 

per dag vilket titrerades upp med 5 mg per vecka till 20 mg per dag. 

 

Primära utfallsvariabler 

Den primära utfallsvariabeln var förändring i score på SIB och de sekundära 

utfallsvariablerna var score på MMSE, ADAS-cog och NPI. 

 

Resultat 

Till studien rekryterades 26 patienter varav 22 fullföljde studietiden. Det var 11 

patienter i varje grupp varav sju i varje grupp var kvinnor. Medelåldern var 65 år och 

patienterna hade MMSE-score på 14,1 för memantin och 10,1 för placebo. Det var 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna vid baseline. 

 

Efter 24 veckor hade gruppen som fått memantin en förändring på 0,0 ± 7,2 SD på SIB 

jämfört med placebo som hade -5,6 ± 5,9 med p=0,04 (tabell 9).  
För de sekundära utfallsvariablerna var det en förändring på +1,2 ± 2,6 för memantin 

jämfört med -0,4 ± 4,0 för placebo (p=0,29) på MMSE och 1,2 ± 4,7 för memantin och -

1,9 ± 5,5 för placebo (p=0,17) på ADAS-cog (tabell 9). På NPI var förändringen från 

baseline 5,0 ± 10,0 för memantin och 6,0 ± 11,5 för placebo där p=0,20 (tabell 9) 
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Tabell 9: Medelvärde i förändring i score på primära och sekundära utfallsvariabler med standardavvikelse (SD) och 
statistisk signifikans (p-värde) 

 Baseline  p-värde  Efter 24 veckor  p-värde 

 Memantin Placebo  Memantin  Placebo   

SIB 76,0 ± 29,6 60,7 ± 20,1 0,17 0,0 ± 7,2 -5,6 ± 5,9 0,04 

MMSE 14,1 ± 4,6 10,1 ± 6,1 0,10 +1,2 ± 2,6 -0,4 ± 4,0 0,29 

ADAS-cog 36,6 ± 15,5 49,7 ± 17,2 0,08 +1,2 ± 4,7 -1,9 ± 5,5 0,17 

NPI 5,0 ± 15,5 8,0 ± 16,0 0,88 +5,0 ± 10,0 +6,0 ± 11,5 0,20 

 
 
 
Sammanställning av resultat 
 
För att sammanställa resultaten så undersöktes förändringen i score på SIB-skalan som 

användes vid alla utom en studie, på MMSE-skalan som användes i fyra av sex studier, 

NPI som användes i fyra av sex studier, samt CIBIC-plus och ADCS-ADL som använts 

i tre av sex studier. 

 

På SIB-skalan var skillnaden i poäng mellan memantin och placebo 6,1 för studie 1 (31) 

under 28 veckor (tabell 10). För studie 2 (32) som var en 24 veckor lång förlängning av  

studie 1 var försämringshastigheten lägre jämfört med ursprungsstudien  för gruppen 

som fick tillägg av memantin efter placebo men inte för gruppen som fick fortsatt 

memantinbehandling. Studie 3 (33) hade en poängskillnad på 0,5 mellan memantin och 

placebobehandlade under 24 veckor vilket var den minsta skillnaden. Studie 4 (34) hade 

den största poängskillnaden mellan memantin och placebo vilket var 8,2 poäng under 12 

veckor. I studie 6 (36) var skillnaden 5,6 poäng under 24 veckor (tabell 10).  

Alla utom studie 3 (33) visar att det fanns en statistiskt signifikant förändring på SIB 

efter att ha behandlats med memantin i 12–28 veckor jämfört med placebo. Studie 2 

(32) visar att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad med att fortsätta med 

memantin efter 28 veckor jämfört med under de första 24 veckorna och att det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad med att initiera memantinbehandling jämfört med 

placebo. Studie 4 (34) visar efter 12 veckor en statistiskt signifikant skillnad. Studie 5 

(35) redovisade inga resultat på SIB-skalan. Studie 6 (36) visar en signifikant fördel 

med att behandlas med memantin jämfört med placebo. 
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Tabell 10: Sammanställning av förändring från baseline på SIB för studie 1–4 och 6 med statistisk signifikans (p-
värde) 

Studie 1 (31) Baseline 28 veckor Skillnad p-värde 

Memantin 65,9 -4,0 6,1 <0,001 

Placebo  68,3 -10,1   

Studie 2 (32)  24 veckor   

Placebo-memantin 69,33 -4,48  0,049 

Memantin-memantin 66,44 -7,31  0,086 

Studie 3 (33)  24 veckor   

Memantin 77,2 -2,0 0,5 0,616 

Placebo 75,6 -2,5   

Studie 4 (34) Baseline 12 veckor   

Memantin 52,7 +0,5 8,2 0,005 

Placebo 54,1 -7,7   

Studie 6 (36) Baseline  24veckor   

Memantin 76,0 0,0 5,6 0,04 

Placebo 60,7 -5,6   

 

På MMSE-skalan var det mer spridda resultat.  Studie 1 (31) visade en skillnad på 0,7 

poäng mellan memantin och placebo och studie 4 (34) visade en skillnad på 0,6 poäng. I 

studie 5 (35) var skillnaden 1,4 och i studie 6 (36) var skillnaden 1,6 poäng (tabell 11).  

  Studie 1 (31) visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan behandling med 

memantin jämfört med placebo. Studie 4 (34) visade en statistiskt signifikant skillnad 

efter 12 veckor men inte efter sex veckor. Studie 5 (35) visade en statistisk signifikant 

förändring med behandling av memantin jämfört med placebo men ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan memantin i monoterapi jämfört med 

kombinationsbehandling med donepezil. Studie 6 (36) visade inte heller någon 

statistiskt signifikant skillnad med behandling med memantin jämfört med placebo. 

 
Tabell 11: Sammanställning av förändring på MMSE för studie 1, 3, 5 och 6 med statistisk signifikans vid studiernas 
slut (p-värde) 

Studie 1 (31) Baseline 28 veckor Skillnad p-värde 

Memantin 7,7 -0,5 0,7 0,18 

Placebo 8,1 -1,2   

Studie 4 (34) Baseline 12 veckor  p-värde 

Memantin 7,3 +0,1 0,6 <0,01 

Placebo 7,3 -0,5   

Studie 5 (35) Baseline 52 veckor  p-värde  

Memantin 9,2 -4,2 1,4 <0,001 

Placebo 9,1 -5,6  (Memantin vs. 
Placebo) 

Memantin+donepezil 9,1 -3,6  0,14 (memantin vs 
kombination) 

Studie 6 (36) Baseline 24 veckor  p-värde 

Memantin 14,1 +1,2 1,6 0,29 

Placebo 10,1 -0,4   

 

 

Resultat på NPI-skalan redovisades i fyra av studierna. I studie 1 (31) visas en skillnad 

mellan grupperna på 2,8 poäng, i studie 3 (33) en skillnad på 0,1 poäng och i studie 6 

(36) en skillnad på 1,0 poäng. Ingen av dessa studier visar någon statistiskt signifikant 
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skillnad på NPI efter 24–28 veckors behandling. I studie 4 (34) var skillnaden 10,4 och 

skillnaden var signifikant (p<0,001) efter 12 veckors behandling (tabell 12). 

 
Tabell 12: Sammanställning av resultat på NPI med medelvärde för förändring och statistisk signifikans (p-värde) 

Studie 1 (31) Baseline  28 veckor Skillnad  p-värde 

Memantin  21,4 0,1 2,8 0,60 

Placebo  19,5 2,9   

Studie 3 (33)  24 veckor   

Memantin  20,3 1,0 0,1 0,963 

Placebo  17,5 1,1   

Studie 4 (34)  12 veckor   

Memantin  37,1 -18,7 10,4 <0,001 

Placebo  36,1 -8,3   

Studie 6 (36)  24 veckor   

Memantin 5,0 5,0 1,0 0,20 

Placebo  8,0 6,0   

 

Resultat på CIBIC-plus redovisades i tre av studierna (tabell 13). Studie 1 (31) visade en 

skillnad på förändringen med 0,34 mellan grupperna (för observed cases) vilket var 

statistiskt signifikant (tabell 13). Studie 2 (32) visade mindre försämringshastighet 

under förlängningsstudien jämfört med utgångsstudien för både gruppen som fick 

memantin istället för placebo och för gruppen som fortsatte med memantin. 

Förändringen var numeriskt större (-0,25) för gruppen som påbörjade 

memantinbehandling jämfört med de som fortsatte med memantin (+0,09) (tabell 13). 

Resultatet var statistiskt signifikant. För studie 3 (33) var skillnaden mellan grupperna 

0,3 poäng med fördel för memantin men resultatet inte var statistiskt signifikant (tabell 

13). 

 
Tabell 13: Sammanställning av resultat på CIBIC-plus skalan med medelvärde för förändringen samt statistisk 
signifikans (p-värde) 

Studie 1 (31) Baseline  28 veckor Skillnad  p-värde 

Memantin - 4,4 0,34 0,03 

Placebo  - 4,7   

Studie 2 (32) Startvärde 24 veckor  p-värde 

Placebo – 
memantin 

4,7 -0,25  <0,001 

Memantin - 
memantin 

4,4 +0,09  <0,001 

Studie 3 (33) baseline 24 veckor  p-värde 

Memantin - 4,3 0,3 0,182 

Placebo  - 4,6   

 

Resultatet på ADCS-ADL redovisades i studie 1, 2 och 3. I studie 1 (31) var skillnaden 

3,4 poäng vilket var en statistiskt signifikant skillnad. I studie 2 (32) hade patienter som 

påbörjat behandling med memantin en förändring på -2,28 poäng från starten av 

förlängningsstudien. Det innebär att det var en statistiskt signifikant lägre 

försämringshastighet jämfört med ursprungsstudien. Gruppen som fortsatte 

memantinbehandling hade en förändring på -4,70 poäng vilket innebar en statistiskt 

signifikant högre försämringshastighet jämfört med ursprungsstudien. I studie 3 (33) var 
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skillnaden mellan memantin och placebo 0,5 poäng vilket inte var någon statistiskt 

signifikant skillnad (tabell 14). 

Tabell 14: Sammanställning av resultat på ADCS-ADL med medelvärde för förändringen samt statistisk signifikans (p-

värde) 

Studie 1 (31) baseline 28 veckor Skillnad  p-värde 
Memantin  26,8 -2,5 3,4 0,003 
Placebo  27,4 -5,9   
Studie 2 (32) Startvärde 24 veckor   
Placebo - memantin 23,84 -2,28  0,021 
Memantin – 
memantin 

24,35 -4,70  0,035 

Studie 3 (33) Baseline  24 veckor   
Memantin  33,1 -2,2 0,5 0,282 
Placebo  33,6 -2,7   
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Diskussion 
 

Befolkningen i världen blir allt äldre och med den förväntas antalet drabbade av 

demenssjukdomar att öka (37). År 2016 beräknades 46,8 miljoner människor vara 

drabbade av demens och antalet beräknas nästan fördubblas till 74,7 miljoner år 2030. 

Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen och drabbar främst den 

äldre befolkningen med minnesförlust som främsta symptom och där symptomen blir 

värre över tid (1). Det finns i nuläget ingen behandling mot sjukdomen men viss 

symptomlindring finns att få (1, 37). De läkemedel som idag finns godkända är 

kolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin och galantamin) samt NMDA-

receptorantagonisten memantin (5). Svårigheter med att få fram nya läkemedel mot AD 

kan bero på ofullständig förståelse över patogenesen (37). Ett antal andra 

läkemedelskandidater har genomgått kliniska studier men inte blivit godkända då de 

inte har kunnat visa någon signifikant skillnad mot placebo (37).  

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av NMDA-

receptorantagonisten memantin i monoterapi vid svår Alzheimer. Studierna som använts 

har alla undersökt effekt och säkerhet av memantin i monoterapi vid måttlig till svår 

Alzheimers och alla har jämfört effekten mot placebo. Studierna har alla använt sig av 

flera olika skalor för att utvärdera resultatet vilket har försvårat sammanställningen och 

jämförelsen av resultatet mellan de olika studierna. 

 

 

Studierna  

 

Alla studier som har använts i denna litteraturstudie har undersökt effekten av memantin 

monoterapi jämfört med placebo på patienter med måttlig till svår AD. Studie 5 (35) 

undersökte om det fanns en fördel med att byta från kolinesterashämmaren donepezil till 

memantin eller kombinationsterapi med båda jämfört med att fortsätta behandling med 

donepezil vilket jämfördes med placebo.  

 

Studie 5 (35) låg egentligen utanför fokusområdet för detta arbete men har vissa resultat 

som är relevanta.  För det här arbetet var det endast resultaten för patienter som 

behandlades med memantin i monoterapi och placebo som var relevant.  

 

Studiedesignen var liknande i alla studierna men med vissa skillnader.  

 

Medelvärdet på MMSE låg mellan 7,3–10,3 i de olika studierna utom för gruppen som 

behandlades med memantin i studie 6 (36) där medelvärdet på MMSE var 14,1 poäng. 

Det innebär att de hade måttlig AD medan övriga patienter i studierna hade svår AD (3) 

och därmed kan räknas som friskare vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Studietiden var lite varierande mellan studierna. De flesta studierna var mellan 24-28 

veckor men studie 4 (34) var bara 12 veckor och blir därmed svårare att jämföra 

resultatet eftersom det var en kortare studietid. Studie 5 (35) var en längre studie på 52 

veckor och studie 2 (32) var en uppföljningsstudie till studie 1 (31) för att visa 

långtidseffekterna av memantin. Det innebär att de flesta studierna visar effekten efter 

24-28 veckor men att studie 2 (32) och 5 (35) kan visa långtidseffekter. Studie 2 (32) 

visade även effekter av att påbörja behandling med memantin. Det hade varit intressant 
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med fler längre studier eller studier som sträckte sig längre än ett år för att kunna 

jämföra långtidseffekter av memantin.  

 

Det var relativt stora studier med 149–336 deltagare i studierna vilket gör resultatet mer 

trovärdigt. Studie 6 (36) var dock en mycket mindre studie med bara 22 deltagare vilket 

kan förklara varför resultaten avvek från övriga studier. Det lilla deltagarantalet berodde 

på annorlunda exklusionskriterier som abnormaliteter vid MRI eller mer än en 

ischemisk hålighet vid MRI, som gjorde att många patienter exkluderades.  

 

Även med avseende på inklusionskriterier skilde sig studierna. I studie 4 (34) och 6 (36) 

skulle patienterna ha avslutat behandling med kolinesterashämmare minst tre månader 

innan studiens start. I studie 5 (35) hade alla patienter behandlats med donepezil innan 

studien och fick vid start fasa ut donepezil och titrera upp memantin under de första fyra 

veckorna. I studie 3 (33) hade 62,6% tidigare behandlats med kolinesterashämmare 

vilket var ca dubbelt så många som i studie 1 (31) och 2 (32). I studie 2 (32) hade 

patienterna varit utan andra läkemedel under 28 veckor då studie 1 (31) pågick. 

Skillnaden i om patienterna hade behandlats med kolinesterashämmare innan start är en 

faktor som kan ha påverkat resultatet i de olika studierna. 

 

De doseringar av memantin som användes i studierna var 20 mg en gång dagligen eller 

10 mg två gånger dagligen. Maxdosen var densamma i alla studierna vilket stämmer väl 

överens med rekommenderad dosering av memantin som är 5 mg per dag vilket titreras 

upp under fyra veckor till underhållsdosen 20 mg per dag (1, 28). 

 

Flera av studierna var sponsrade av olika företag vilket inte borde ha någon betydelse 

men som skulle kunna vara en intressekonflikt. Studie 1 och 2 sponsrades av Mertz 

Pharmaceuticals, studie 3 av Forest laboratories, studie 4 av East Kent hospitals 

university NHS foundation och studie 5 var sponsrad av U.K medical Research council 

and Alzheimer’s society. 

 

 

Resultat på SIB 

 

SIB utvecklades på 80-talet och är en modifiering av tidigare tester för att ta hänsyn till 

beteende och kognitiv störning speciellt för svår AD (19). Skalan användes i fem av sex 

studier och var primär utfallsvariabel i studie 3 (33) och 6 (36). 

Alla studierna hade en signifikant skillnad på SIB utom studie 3 (33) där försämringen 

på SIB var liknande den för placebo, med bara 0,5 poängs skillnad, medan de andra 

studierna hade ungefär dubbelt så hög försämring för placebo jämfört med memantin på 

SIB. Studierna hade liknande design och det avvikande resultatet kan ha berott på att en 

större andel av studiepopulationen tidigare hade behandlat med kolinesterashämmare. 

Studie 4 (34) hade statistisk signifikans efter 12 veckor men inte efter 6 veckor vilket 

kan innebära att patienter behöver behandlas med memantin under en längre tid för att 

det ska ge mätbar effekt på kognitiv förmåga. I studie 2 (32) var resultatet signifikant 

för gruppen som i studie 1 (31) hade behandlats med placebo men inte för de som hade 

behandlats med memantin. Det kan innebära att memantin har som bäst effekt mellan 

12–28 veckor och att effekten sedan håller i sig. 

 

Studie 4 (34) och studie 6 (36) hade statistiskt signifikanta men avvikande resultat för 

memantin-behandlade patienter där studie 4 (34) hade fått en förbättring av kognitiva 

symptom och studie 6 (36) inte hade någon förändring från baseline medan patienter 
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behandlade med placebo hade fått en kraftig försämring på kognitiva symptom. Studie 4 

(34) redovisade sina resultat efter 12 veckor vilket är ungefär halva studietiden jämfört 

med övriga studier och det kan vara därför som en förbättring kunde ses. Studie 4 (34) 

hade i övrigt liknande studiedesign som övriga studier. För studie 6 (36) kan det 

avvikande resultatet bero på en mindre studiepopulation eller att gruppen som 

behandlades med memantin hade högre poäng på MMSE vid baseline. Studie 6 (36) 

hade en score på 14,1 och övriga studier mellan 7,3 och 10,0. Det innebär att i studie 

sex hade patienterna måttlig Alzheimers medan patienterna i de övriga studierna hade 

svår Alzheimers vid baseline (3) vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

 

Resultat på MMSE 
 
MMSE är det verktyg som används mest inom vården och används i demensutredning 

för att utreda vilket stadie av sjukdomen patienten befinner sig i (3). Av de sex 

artiklarna som granskats var det fyra som redovisade resultat på MMSE som var primär 

utfallsvariabel i studie 5 (35) och sekundär utfallsvariabel i de övriga. Det var bara 

studie 4 (34) och 5 (35) som hade statistiskt signifikanta resultat, studie 4 (34) efter 12 

veckor och studie 5 (35) efter 52 veckor. Studie 1 (31) och 6 (36) som hade en 

behandlingstid på 24 till 28 veckor hade inga statistiskt signifikanta resultat. I de 

studierna hade patienterna inte tidigare behandlats med kolinesterashämmare vilket 

patienterna hade gjort i studie 5 (35), vilket skulle kunna vara en orsak till bättre 

resultat. Utöver det så hade studierna liknande design och utförande bortsett från att 

studie 4 (34) var kortare och studie 5 (35) mycket längre. 

 

Enligt studie 4 (34) och 5 (35) kan en ökning av den kognitiva förmågan ses efter sex 

veckor vid behandling med memantin jämfört med placebo som får en försämring. Efter 

sex veckor försämras sedan den kognitiva förmågan igen, men dessa resultat är inte 

signifikanta. 

 

Studie 5 (35) visade även att resultatet för memantin i kombinationsterapi med 

donepezil gav en långsammare försämring än både memantin och placebo men det 

resultatet jämfört med memantin i monoterapi inte var statistiskt signifikant, vilket visar 

att det inte finns någon fördel med memantin i kombinationsterapi jämfört med 

monoterapi. 

 

 

Resultat på NPI 
 
NPI är en strukturerad intervju med vårdgivaren som behandlar beteendesymtom där 

vårdgivaren bedömer svårighetsgrad och frekvens av symptomen (23). 

Fyra av studierna använde sig av NPI som sekundär utfallsvariabel för att redovisa 

resultat. Av de fyra var det bara studie 4 (34) som hade en signifikant skillnad mellan 

grupperna vilket skulle visa att memantin ger en långsammare försämring på 

neuropsykiatriska och beteendesymptom än placebo. I studie 4 (34) var det ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna vid baseline, men skillnaden i 

förändringen mellan grupperna var 10,4 poäng vilket skilde sig mycket från de andra 

studierna där skillnaden var mellan 0,1-2,8 poäng. Skillnaden på 10,4 poäng visar även 

en kliniskt signifikant skillnad mellan grupperna (13), vilket inte sågs hos de andra 

studierna. Studiedesignen för studie 4 (34) var liknande den för de andra studierna med 

skillnad att patienterna skulle ha haft besvär med kliniskt signifikant agitation i minst 
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två veckor vilket inte var ett krav för de andra studierna. Patienterna i studie 4 (34) fick 

också högre poäng på NPI skalan vid baseline, 36-37 poäng jämfört med 5-21 poäng i 

övriga studier. Patienterna fick heller inte ha behandlats med kolinesterashämmare 

under tre månader innan studiens start. Det var även ett exklusionskriterium för studie 6 

(36) men i de andra två kunde patienterna ha behandlats med kolinesterashämmare 

innan studiens start. Studie 4 (34) är också den enda studien där patienterna har blivit 

bättre, både i memantin och i placebogruppen. De andra studierna har patienterna fått en 

ökning av poängen vilket visar på allvarligare symptom.  De andra studierna visade 

också en fördel för memantin med långsammare försämring för memantin jämfört med 

placebo men inget av resultaten var statistiskt signifikanta. Ingen av de andra grupperna 

kunde visa upp någon klinisk signifikans på NPI eftersom skillnaden i poäng mellan 

memantin och placebo hade behövt vara minst 8 (13).  

 

Då tre av fyra studier inte kunde visa någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

memantin och placebo och studie 4 (34) hade ett väldigt avvikande statistiskt signifikant 

resultat kan slutsatsen dras att memantin har liten eller ingen effekt på neuropsykiatriska 

symptom hos Alzheimer patienter. 

 

 

Resultat på CIBIC-plus  
 
CIBIC-plus bedömer förändring i kognition, funktion och beteende (16) och 

bedömningen baseras på intervjuer med patient, läkare och vårdgivare separat (17). 

Resultat på CIBIC-plus redovisades av tre av studierna varav två av dem hade CIBIC-

plus som primär utfallsvariabel, studie 1 (31) och 2 (32). Två av dem hade statistiskt 

signifikanta resultat. I studie 1 (31) var skillnaden mellan grupperna 0,4 poäng (p=0,03) 

vilket visar att memantin hade en långsammare försämring jämfört med placebo. I 

studie 2 (32) fick gruppen som hade behandlats med memantin i studie 1 (31) en 

långsammare försämring under studie 2 (32) jämfört med under studie 1 (31) (p˂0,001) 

och de som under studie 1 (31) behandlats med placebo och påbörjade 

memantinbehandling under studie 2 (32) hade också en signifikant långsammare 

försämring (p˂0,001) under studie 2 (32) jämfört med studie 1 (32).  Studie 3 (33) hade 

inga signifikanta resultat på CIBIC-plus. Alla studierna var lika i studiedesign men en 

större del av studiepopulationen hade tidigare behandlats med kolinesterashämmare i 

studie 3 (33) än i de två tidigare studierna vilket kan ha påverkat resultatet. 

Utifrån CIBIC-plus kan slutsatsen dras att memantin ger en liten effekt vid initiering av 

behandling och även vid längre behandling upp till ett år. Resultatet från studie 3 (33) 

motsäger att memantin skulle ha någon effekt jämfört med placebo men då de andra två 

studierna visar signifikanta resultat så tyder det på att memantin kan ge viss effekt. 

 

 

Resultat på ADCS-ADL 
 

ADCS-ADL testar grundläggande och komplexa funktioner för att visa hur väl patienter 

klarar uppgifter i det vardagliga livet (20). Skalan var primär utfallsvariabel för tre av 

artiklarna, studie 1, 2 och 3. Studie 1 (31) och 2 (32) visade statistiskt signifikanta 

resultat. I studie 1 (31) är skillnaden 3,4 poäng (p=0,003) med fördel till memantin. I 

studie 2 (32) hade patienter som påbörjat memantinbehandling en försämring på -2,28 

poäng (p=0,021) och hade därmed en långsammare försämring än under studie 1 (31). 
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De som fortsatte memantinbehandling hade en försämring på -4,70 poäng (p=0,035) 

vilket innebar att de hade en snabbare försämring under studie 2 (32) än under studie 1 

(31).  Resultatet skulle innebära att initiering av behandling med memantin bromsar 

försämringen under en viss tid men att effekten sedan avtar. Studie 3 (33) kunde inte 

visa något statistiskt signifikant resultat trots att studiedesignen var liknande den i studie 

1 (31) och 2 (32), men patienterna hade lite högre poäng på ADCS-ADL vid baseline 

vilket visar på att patienterna var friskare. 

 

Resultatet från studierna skulle innebära att memantin har en liten effekt på hur väl 

patienterna klara vardagliga sysslor men att effekten avtar med tiden. Studie 3 (33) 

motsäger det med sitt avvikande resultat vilket visar att memantin endast har en liten 

effekt. Studie 1 (31) visade även resultat för att memantin lindrade symptomen för 

patienter med svår Alzheimers och minskade bördan för vårdgivaren. Behovet av hjälp 

var mindre för patienter behandlade med memantin jämfört med placebo i studie 1 (31) 

med en skillnad på 45,9 timmar per månad.  

 

 

Övriga skalor  

 

Ytterligare några skalor användes i studierna. Studie 4 (34) mätte svårighet av agitation 

med hjälp av CMAI som primär utfallsvariabel men kunde inte visa några statistiskt 

signifikanta resultat efter 12 veckor. En längre studie hade kunnat vara intressant för att 

se om memantin har någon fördel över placebo på agitationssymptom på lång sikt.  

 

Studie 5 (35) redovisade resultat på BADLS som primär utfallsvariabel. Patienter som 

behandlats med memantin hade 1,5 poäng lägre än de som behandlats med placebo efter 

52 veckor vilket var ett statistiskt signifikant resultat. Ingen kliniskt signifikant skillnad 

kunde ses då det kräver en skillnad på 3,5 poäng (13). Ingen statistiskt eller kliniskt 

signifikant skillnad kunde ses mellan memantin jämfört med donepezil eller 

kombinationsbehandling. 

 

Studie 1 (31) och 3 (33) hade förändring på FAST som sekundär utfallsvariabel. För 

studie 1 (31) hade patienter behandlade med placebo 0,4 poäng större ökning jämfört 

med memantin och i studie 3 (33) hade patienter behandlade med placebo 0,3 poäng 

mer jämfört med memantin vilket innebär att memantin bromsade försämringen i båda 

studierna men inget av resultaten var statistiskt signifikant. Studie 1 (31) redovisade 

resultat på GDS där skillnaden i förändring var 0,1 poäng mellan memantin och 

placebo. Resultatet var inte statistiskt signifikant. ADAS-cog användes som sekundär 

utfallsvariabel i studie 6 (36). Memantin gav en ökning med 1,2 poäng jämfört med 

placebo som minskade med 1,9 poäng men resultatet var inte statistiskt signifikant. 

 

 

Biverkningar  
 

Alla studier utom studie 6 (36) redovisade biverkningar. I studie 1 (31) upplevde 

majoriteten av patienterna biverkningar med 87 % i placebogruppen och 84 % i 

memantingruppen, men de räknades som milda till måttliga och endast ett fåtal tros ha 

varit associerade till behandlingen. Svåra biverkningar observerades hos 23 patienter 

med placebo och 16 med memantin och sju dödsfall observerades (fem i placebo och 

två i memantingruppen) men inget av dödsfallen var kopplat till behandlingen. 

Biverkningarna var liknande i båda grupperna och den vanligaste biverkningen var 



28 

 

agitation. Även i studie 2 (32) var biverkningarna liknande för båda grupperna och 

mestadels milda till måttliga. Allvarliga biverkningar upplevdes hos 27 (15%) patienter 

men endast fyra av dem tros vara kopplade till behandlingen. I studie 3 (33) var 

biverkningsprofilen liknande för båda grupperna, med 72,7 % i placebo och 73,6 % i 

memantingruppen som upplevde biverkningar. Högt blodtryck förekom i högre 

utsträckning för memantin än placebo. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 55 

patienter, 29 i placebo och 26 i memantingruppen och totalt skedde åtta dödsfall men 

endast ett tros ha varit kopplat till behandlingen. De vanligaste biverkningarna var 

agitation och yrsel. I studie 4 (34) var biverkningsprofilen liknande för båda grupperna 

där trötthet och förvirring var vanligast. I studie 5 (35) var det fler allvarliga 

biverkningar än i de övriga studierna. Det rapporterades 188 allvarliga biverkningar 

men endast sex av dem (två i memantin, två i placebo och två i kombinationsgruppen) 

tros vara associerade med studieläkemedlen. 

 

Studie 1–4 rapporterade mestadels milda till måttliga biverkningar där endast ett fåtal 

tros ha varit kopplade till behandlingen. I studie 5 (35) rapporterades ett större antal 

allvarliga biverkningar men även här var endast ett fåtal kopplade till behandlingen. Det 

som skilde studie 5 (35) från de övriga var att alla patienter hade behandlats med 

kolinesterashämmaren donepezil vilket skulle kunnat vara orsak till fler allvarliga 

biverkningar. Alla studierna visade liknande biverkningar för både memantin och 

placebo där de flesta inte var associerade med behandlingen vilket visar att memantin 

inte ger några större biverkningar. Biverkningsprofilen talar för att memantin är ett 

säkert läkemedel med få biverkningar och där allvarliga biverkningar är ovanligt. 
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Slutsats  
 

Memantin är indicerat vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom och syftet med den här 

studien var att utvärdera effekten och säkerheten av memantin i monoterapi vid måttlig 

till svår Alzheimers sjukdom. 

 

Studierna visar att det finns en fördel med memantin jämfört med placebo men att det 

endast finns en liten effekt på sjukdomens symptom. Memantin kan därmed bromsa 

progressionen av sjukdomen vid initiering och ger en långsammare försämring jämfört 

med placebo under en viss tid men att effekten sedan verkar plana ut. 

 

Biverkningsprofilen var god i alla studier där det mestadels var milda till måttliga 

biverkningar och där de flesta biverkningarna inte ansågs vara kopplade till 

behandlingen. Biverkningarna var liknande för både memantin och placebo. 

Memantin kan därmed anses vara ett säkert läkemedel med få biverkningar. 
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