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Sammanfattning 
Alzheimers sjukdom är den enskilt största demenssjukdomen med prevalensen ca 100 000 i Sverige. 

Sjukdomsförloppet är utdraget med långsam men kontinuerlig symtomförsämring. Den drabbade får 

bland annat allt sämre minne, svårare att hantera vardagliga sysslor och allt större besvär med tids-

/rumsuppfattning. Bakgrunden till symtomen är nedbrytning av nervceller i olika delar av hjärnan.  

 

Den här litteraturstudiens syfte är att besvara frågeställningen ”Hur bra är våra läkemedel vid 

Alzheimers sjukdom och vad kan vi förvänta oss av morgondagens”.  För att besvara de två frågorna 

har fyra artiklar som utvärderar dagens läkemedels effektivitet och säkerhet studerats, och fem artiklar 

som utvärderar hur bra eventuellt blivande alzheimerläkemedel är, studerats.  

 

De läkemedel som idag används för behandling av Alzheimers sjukdom är acetylkolinesterashämmare 

(AchEI) och memantin. De fyra artiklarna som undersökte hur effektiva och säkra dagens läkemedel 

är hade ganska homogena resultat. Dagens läkemedel botar inte sjukdomen, utan nedbrytningen av 

nervceller fortsätter men de sänker försämringshastigheten, det vill säga symtomutvecklingen 

bromsas. Deras effekt är dock ganska liten. Tarenflurbil, bapineuzumab, PBT2 och litium var de 

läkemedel som valdes ut som nya alzheimerterapi-kandidater.  Dessa läkemedel är framtagna för att 

minska nedbrytningen av nervceller. Tarenflurbil (två artiklar) visades i en liten, tidig, studie ha effekt 

på vissa alzheimersymtom, men vid en efterkommande stor studie framkom att tarenflurbil inte 

påverkade sjukdomsförloppet jämfört med placebo. Bapineuzumab och PBT2 har endast resultat från 

små studier, vars resultat kan tolkas som positiva. Litiumstudien var lite annorlunda. Antalet litium 

uttag från danska apotek jämfördes med demens- och alzheimerdiagnoser i Danmark. Diagnoserna 

minskade jämfört med förväntade vid två eller flera uttag av litium. 

 

Slutsatsen är att dagens läkemedel inte är speciellt effektiva men ändå viktiga eftersom åtminstone en 

liten förbättring konstateras. Det kan vara värt mycket för drabbad och anhörig. De fyra läkemedel 

som representerade morgondagens läkemedel ingav varierande hopp. Tarenflurbil ingav inget hopp. 

Bapineuzumab och PBT2 kan kanske ändra sjukdomsförloppet, men detta kan inte sägas med 

säkerhet förrän de testats i större studier. Litium tas framför allt ut av personer med mano-depressiv 

sjukdom och utifrån den danska studien är det svårt att säga något om effekten på alzheimersjuka. 

Intresset inom forskarvärlden för demenssjukdomar har ökat enormt de senaste åren och förståelsen 

för vad som ligger bakom sjukdomen har ökat och därmed möjligheten att hitta läkemedel som ändrar 

sjukdomsförloppet.       
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Abstract 
 

More and more people are getting older in Sweden and associated with old age is 

dementia. Among different types of dementia, Alzheimer dementia is the most 

common. At the age 85-89 years one of eight individuals is affected by the disease. 

Alzheimer`s disease has a protracted course, with a continuous degradation of 

neurons in various parts of the brain. The sick person will have deteriorating 

memory, increasing difficulties with handling everyday tasks, increasing difficulties 

to carry on a conversation and to follow a conversation. Alzheimer`s disease is also 

called “the relatives illness” because the relatives have to cope with the irreversible 

change of a dear person and they will also, with time have to take over the 

responsibility for the household and the sick persons welfare.     

 

The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of the drugs used today 

and some of the drugs under consideration for the treatment of Alzheimer´s disease.  

 

The method used was a literature study. The articles were searched in MedLine via 

PubMed. For evaluating the treatments of today (acetylcholine esterase inhibitors, 

AChEI and memantine), two meta-analyses and two review articles were chosen. For 

the evaluation of drugs under consideration (tarenflurbil, bapineuzumab, PBT2 and 

lithium) four randomized controlled trials (RCTs) and one observational cohort study 

were chosen. 

 

The four studies that evaluate current treatments showed that AChEI and memantine 

have significant but modest efficacies compared to placebo. They lowered the 

degradation rate of cognitive functions (attentions, memory, planning, etc.), function 

in everyday life, global function (overall) and behavioral disorders. The most 

common side effects of the use of AChEI were from the gastrointestinal tract. 

Memantine did not contribute to more side effects than placebo. The results for the 

four new treatments were of varied kinds. Tarenflurbil showed in a phase II study 

positive results but in a large phase III study no benefits were observed compared to 

placebo. The prespecified analyses of the results of bapineuzumab did not show any 

treatment effect. Exploratory analysis of the results showed significant treatment 

effect on cognition and function in everyday life among subgroups.  A serious 

adverse event was vasogenic edema. PBT2 showed significant improvement over 

placebo in two of the neuropsychological test battery (NTB) executive-function tests. 

In the observational cohort study persons who purchased lithium more than once had 

a decreased rate of dementia compared to persons not exposed to lithium.      

 

Current treatment significantly reduces the degradation rate compared to placebo but 

their effect is modest. Their adverse events were not of a serious nature. Tarenflurbil 

is excluded from the drugs under consideration for treatment. The positive trends in 

the results of bapineuzumab and PBT2 are only indicative and may not be 

representative for larger studies. The lithium study did not really test the efficacy of 

treating Alzheimer disease, rather the effectiveness in the group with bipolar disease. 

RCT studies are needed.   
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1  INTRODUKTION 
 
 
 

Alzheimers sjukdom har fått sitt namn efter Alois Alzheimer (1864-1915) som var en 

tysk psykiatriker och patolog. Under en period arbetade han på ett sinnessjukhus i 

Frankfurt. Han mötte där Auguste Deter, 51 år, en patient med påtagligt dåligt minne, 

utan uppfattning om vare sig tid eller rum och med paranoida vaneföreställningar. 

Alzheimer kallade hennes sjukdom ”glömskans sjukdom”. Hennes tillstånd 

försämrades ytterligare fram till hennes död 1906. Efter Auguste avlidit fick 

Alzheimer hjärnan. Vid den patologiska undersökningen framkom att hjärnan var 

förkrympt, att nervceller på vissa ställen förlorat kontakt med varandra och att det 

mellan de degenererade nervcellerna fanns små klumpar, plack. Intracellulärt, 

upptäcktes garnnystan-liknande strukturer, neurofibriller (Lans, 2006; Svenskt 

demenscentrum, 2008).      

 

 

 

1.1 Epidemiologi  
 
 
Prevalens 
 

I Sverige beräknas idag finnas ungefär 100 000 personer med diagnosen Alzheimers 

sjukdom och globalt förmodligen närmre 20 miljoner (Basun, 2011). Sjukdomen är 

starkt åldersrelaterad. I åldersgruppen 65-74 är 1-2 % drabbade, bland 75-84 åringar 

4-5 % och 10-13 % har sjukdomen bland de som är över 85 år. Kvinnor drabbas 

oftare än män (Basun, 2011). I västvärlden är Alzheimers sjukdom den tredje 

vanligaste dödsorsaken hos äldre, efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer 

(Marcusson et al., 2011). Fram till 2050 beräknas antalet alzheimersjuka fördubblas 

eftersom Sveriges befolkning blir allt äldre (Ekman et al., 2011). 
 
 

Riskfaktorer 
 

De största riskfaktorerna är ålder, medfödda genavvikelser och ärftlighet. Flera andra 

riskfaktorer har identifierats och antas bidra till utvecklingen av Alzheimers 

sjukdom, till exempel vaskulära faktorer (högt blodtryck, hyperlipidemi, diabetes 

mellitus), upprepat skalltrauma, låg utbildning och litet socialt nätverk (Basun, 2011; 

Statens beredning för medicins utvärdering, SBU 2006).   

 

 

 
 
 



7 
 

1.2 Diagnoskriterier och skattningsskalor  
 
 

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom. De finns flera diagnoskriterier för 

Alzheimers sjukdom, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth 

edition, text revision (DSM-IV-TR) är det kriterium som vanligtvis används vid 

klinisk diagnostisering (Basun, 2011). Vid vetenskapliga studier diagnostiseras 

försöksdeltagarna ofta enligt National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Stroke and Alzheimer`s disease and Related Disorders Association 

(NINCDS-ADRDA). För demens av Alzheimertyp gäller, enligt DSM-IV-TR, att 

patienten ska ha minnesstörning i kombination med minst ett av följande symtom: 

agnosi (nedsatt förmåga att känna igen föremål och personer), afasi (språkstörning), 

apraxi (svårigheter att utföra planerade rörelser trots intakt motorik), nedsatt exekutiv 

förmåga (fokusera, hantera, planera vardagliga uppgifter). Symtomen ska vara så 

svåra att de påverkar patientens arbetsliv och/eller sociala liv, de ska inte förekomma 

enbart tillsammans med konfusionstillstånd, de ska debuterat smygande, försämring 

ska ha skett kontinuerligt samt annan möjlig orsak till demenssyndromet ska vara 

utesluten (genom anamnes och olika undersökningar) (Marcusson et al., 2011; SBU, 

2006; Basun 2011). 

 

 

Skattningsskalor 
 

Skattningsskalor används för att skatta olika funktioner hos patienter med 

Alzheimers sjukdom. Framför allt skattas kognitiva förmågor (uppfattning om tid 

och rum, ta till sig information, minnas, föra ett resonemang, lösa problem (Ekman et 

al., 2011)) men också globalt tillstånd (allmäntillstånd), beteendemässiga och 

psykiska symtom (ångest, hallucinationer, aggressivitet, vandrings och ropbeteende 

(Läkemedelsverket, 2007)) och aktiviteter i dagliga livet (ADL)-funktioner 

(vardagliga sysslor som sköta hygien och få i sig mat) skattas. De olika 

skattningsverktygen används som stöd för alzheimerdiagnosen, för uppföljning av 

sjukdomsförloppet och för utvärdering av läkemedelsbehandling (Svenskt 

demenscentrum, 2011). 

 

MMT/MMSE (Mini Mental Test/ Mini-Mental State Examination) 

MMT är ett vanligt test som utförs inom såväl primärvården som i 

forskningssammanhang. Testet uppskattar testpersonens olika kognitiva förmågor. 

Patienten får bland annat svara på frågor angående tid och rum, återupprepa tre 

föremål efter ett tidsintervall, bokstavera ett ord bakifrån, benämna kända föremål, 

rita av föremål. Resultatet poängbedöms, med 30 poäng som maxpoäng. Maxpoäng 

tilldelas om testet utförs utan problem. Vid 24 poäng eller lägre bör testpersonen 

utredas vidare (Ekman et al., 2011; Svenskt demenscentrum, 2011).  
    

ADAS-Cog (Alzheimer´s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale) 

ADAS- Cog används främst vid läkemedelsprövningar. ADAS-Cog mäter olika 

kognitiva funktioner. Det finns två versioner av ADAS-Cog, en ursprunglig version 

som består av elva uppgifter som rör olika kognitiva dimensioner bland andra: 
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uttrycka sig, förstå verbalt språk, återupprepa instruktioner, hitta ord, följa 

uppmaningar, orientera sig, konstruera figurer. Den andra versionen av ADAS-Cog 

innehåller ytterligare två uppgifter som testar minnet och koncentrationsförmågan. 

ADAS-Cogskalan går från 0 till 70 poäng, där ökande poäng tyder på försämrad 

kognitiv funktion (Svenskt demenscentrum, 2009). 
 

CIBIC+ (Clinicians Interview-Based Impression of Change Plus Caregivers Input) 

CIBIC+ är ett skattningsverktyg som både används vid kliniska undersökningar och 

vid läkemedelsprövningar. CIBIC+ mäter förändring av globala funktioner genom att 

skatta förändring av kognitiva funktioner, beteende, generella symtom samt 

förändring i ADL-funktioner. Varje område skattas för sig och tilldelas ett värde 1-7, 

7 innebär kraftig försämring och 1 en kraftig förbättring (Svenskt demenscentrum, 

2009). 
 

ADCS-ADL (Alzheimer´s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living)   

ADCS-ADL är en skala som främst används vid läkemedelsprövningar. Den skattar 

hur patienten med mild till medelsvår demens klarar basala (äta, sköta hygien) och 

mer komplicerade (till exempel använda hushållsapparater) vardagliga sysslor. Testet 

består av 23 uppgifter med olika svarsalternativ som poängbedöms, poängen 

summeras och den totala poängsumman blir 0-78 poäng. Lägre värden tyder på större 

funktionsnedsättning (Svensk demenscentrum, 2009; Dementia Collaborative 

Research Centres 1999).     
   

NPI (Neuropsychiatric Inventory) 

NPI-skalan används för att uppskatta beteendemässiga och psykiska symtom. Testet 

innefattar 10 olika typer av beteende/psykologiskt relaterade symtom, som 

vaneföreställningar, agitation, eufori och apati. Symtomens frekvens samt dess 

svårighetsgrad skattas och poängbedöms, frekvensen med 1-4 och svårighetsgraden 

med 0-3. Produkten för varje delsymtom beräknas och summeras (maxpoäng 120). 

Högre poäng tyder på svårare symtom (Svenskt demenscentrum, 2009).  

 

 

       

1.3 Symtomatologiska faser vid Alzheimers sjukdom  
 

 

Symtomen vid Alzheimers sjukdom kommer smygande. Minnesstörning och 

kognitiv nedsättning ökar successivt, vid senare fas blir patienten allt mer emotionellt 

avtrubbad och kan även få psykotiska symtom och konfusionsepisoder (Marcusson et 

al., 2011).  

 

Symtomutvecklingen kan delas in i fem faser. Symtomen i de två första, preklinisk 

alzheimer och prodromal alzheimer, dessa två fasers symtom är inte så svåra att den 

sjukes vardag påverkas av dem och de drabbade har ännu inte fått demensdiagnos. 

När de får sin diagnos har de kommit in i den tredje fasen, mild demens, som följs av 

medelsvår demens och svår demens (Marcusson et al., 2011).  
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Preklinisk alzheimer 
 

Vid preklinisk alzheimer märks inga symtom men nedbrytningen av nervceller har 

påbörjats. Enligt Marcusson et al. (2011) kan den här fasen pågå i år eller årtionden 

innan symtom blir uppenbara.  

 

 

Prodromal alzheimer eller mild kognitiv störning (MCI – Mild Cognitive 

Impairment) 
 

Personer med prodromal alzheimer upplever ofta att de har svårare att komma ihåg 

händelser som precis inträffat, det episodiska minnet är påverkat. Många märker att 

något har förändrats och grubblar över detta, oro och ångestkänslor är vanliga. 

Perioden med prodromal alzheimer varierar från något år upp till 8-10 år. Individer i 

den här fasen anses inte ha Alzheimers sjukdom eftersom de inte anses ha demens, 

deras arbete eller sociala liv påverkas ännu inte. Mini mental test (MMT) - värdet för 

mild kognitiv störning ligger på 26-30 poäng (Marcusson et al. 2011; Ekman et al., 

2011). 

 

 

Mild demens 
 

Vid mild demens har minnesstörningen blivit så allvarlig att den har blivit ett 

handikapp för patienten. Sjukdomen är i det här stadiet uppenbar för de närstående, 

den sjuke upprepar frågor, glömmer bort inbokade möten och namn på nära 

anhöriga. Dessutom framkommer lätta parietallobssymtom (dysfasi, dysgnosi och 

dyspraxi). Den sjuke är medveten om sina problem, vilket kan leda till känslor av 

otillräcklighet och ängslan. Irritation kan också uppstå, till exempel eftersom den 

sjuke inte längre klarar av uppgifter som tidigare ansetts enkla, eller då den sjuke 

upplever situationen för första gången, medan personer i omgivningen reagerar på 

samma situation för kanske fjärde gången. Dessa personer bor ofta kvar hemma, är 

de ensamstående kan de behöva stöd av hemhjälp. Perioden med mild demens kan 

vara 1-4 år. MMT-värdet för mild demens ligger mellan 18-25 poäng (Svenskt 

demenscentrum, 2008; Marcusson et al. 2011).    

 

 

Medelsvår demens 
 

Vid medelsvår (måttlig) demens ökar minnesstörningen ytterligare, 

parietallobssymtomen förvärras. Personligheten är fortfarande någorlunda intakt men 

sjukdomsinsikten börjar avta. Patienten behöver nu assistans i hemmet. 

Ensamstående flyttar till gruppboende eller annat särskilt boende. Den här fasen kan 

vara 2-5 år och MMT-värdet för dessa patienter ligger på 12-17 poäng (Svenskt 

demenscentrum, 2008; Marcusson et al., 2011).  
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Svår demens 
 

Under den här fasen förvärras tidigare symtom ytterligare. Patienten blir 

känslomässigt avflackad och vissa fysiologiska system påverkas som förmågan att 

gå, andningen och näringsupptaget. Under den här perioden är de flesta patienter helt 

beroende av vård. Ofta dör dessa patienter i en sekundär sjukdom som 

lunginflammation eller hjärtsvikt. Fasen med svår demens varar 1-4 år. Patienternas 

MMT-värde ligger på 0-11 poäng (Marcusson et al., 2011; Svenskt demenscentrum, 

2008).   
 
 
 

1.4 Patogenes och olika former av Alzheimers sjukdom 
 
 
Vid Alzheimers sjukdom degenererar nervceller i hjärnan. Två olika förändringar 

kan ses hos de degenererade nervcellerna, plack och neurofibriller. Det område 

neurofibriller initialt uppkommer i är mediala temporalloben, i entorhinala kortex. 

De sprids sedan till amygdala, hippocampus och vidare till frontal-, parietal-, 

temporallobernas neokortex. Plack uppstår initialt i neokortex det vill säga i 

frontalkortex, temporalkortex, occipitalkortex och parietalkortex. Så småningom 

uppkommer de även i entrohinalakortex, amygdala, hippocampus, subkortikala 

kärnor (till exempel talamus), i hjärnstammen och lillhjärnan (Marcusson et al., 

2011).  

 

Plack återfinns extracellulärt och består av aggregerat, utfällt β-amyloid (peptid 

bestående av 38, 40 eller 42 aminosyror) omgivet av neuriter (nervcellsutskott, 

dendriter, synapser) astrocyter och mikroglia. Inuti och runt placken finns även 

metalljoner (Al, Cu, Fe och Zn) (Zatta et al., 2009). Neurofibrillerna finns 

intracellulärt och bildas av hyperfosforylerat tau (viktigt för transport via mikrotubuli 

i cellen) som aggregerar och bildar trådliknande strukturer, paired helical filaments 

(PHF). PHF aggregerar vidare och bildar neurofibriller (Marcusson et al., 2011).  

 

Avbrott i hjärnans kommunikationsbanor uppstår genom att de degenererade 

nervcellernas transmittorsubstansöverföring rubbas. Till exempel kan banor där 

sinnesintryck tolkas vara påverkade och/eller de som förmedlar de tolkade 

sinnesintrycken till prefrontala associationskortex (ansvarar för utvecklingen av plan 

som sedan ska skickas vidare till premotorkortex) (Marcusson et al., 2003). 

 

 

Amyloidkaskad-hypotesen 
 

Enligt amyloidkaskadhypotesen är utfällningen av β-amyloid i hjärnan central i 

sjukdomsmekanismen. β-amyloid bildas som kyvningsprodukt vid 

amyloidprekursorproteinets (APP) metabolism. APP finns transmembrant i alla 

kroppens celler. Det har en kort intracellulär del och en längre extracellulär del. APP 
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metabolismen sker via tre alternativa klyvningsprocesser, två icke-amyloidogena 

processer och en varvid fritt amyloid bildas:  

 

 Icke-amyloidogen APP-klyvning. α-sekretas klyver APP i β-

amyloidsekvensen varvid ett långt lösligt fragment (sαAPP) bildas. Denna 

APP-metabolism är normalt den dominerande och sαAPP antas ha en viss 

neurotrof effekt.  

 Amyloidogen APP-klyvning. Enzymet β-sekretas klyver först bort en större 

del av den extracellulära delen av APP. APP klyvs sedan vidare av γ-sekretas 

varvid fritt β-amyloid bildas, med 42 (Aβ42), 40 (Aβ40) eller färre (ner till 17) 

aminosyror. Detta sker normalt hos alla människor.  

 Icke-amyloidogen APP-klyvning, alternativ 2. Även den här 

klyvningsprocessen initieras av β-sekretas. APP klyvs sedan av α-sekretas 

varvid kortare β-amyloider bildas utan aggregeringstendenser.  

Vid opåverkad metabolism domineras bildningen av Aβ40 vid γ-sekretas klyvning. 

Placken vid Alzheimers sjukdom domineras däremot av Aβ42. Aβ42 är mer hydrofobt 

och har, då det ansamlas, större tendens att aggregera och bilda plack. Den ökade 

aggregationsbenägenheten beror på att proteinet genomgår konformationsförändring 

från α-helix-struktur (löslig, normal struktur) till β-flak-struktur, som är mer 

aggregationsbenäget. Rubbad metalljonhomeostas med ökad mängd extracellulära 

metalljoner antas bidra till konfigurationsförändringen (Marcusson et al., 2011; 

Tayeb et al., 2011; Zatta et al., 2009).         

 

Processen då plack bildas startar med att mindre, lösliga aggregat, oligomerer, av β-

amyloid uppkommer. Det är dessa lösliga förstadier (diffusa plack) som anses vara 

neurotoxiska och bidra till degenereringen av intilliggande nervceller. Bildandet av 

plack ger upphov till ett kaskadartat händelseförlopp med inflammatorisk respons, 

fria radikaler, oxidativ stress och hyperfosforylering av tau (Marcusson et al., 2011; 

Tayeb et al., 2011).  

 
 

Tau-hypofosforylering och bildning av neurofibriller 
 

Tau är ett protein som normalt binder till mikrotubuli i nervcellers axon, de bidrar till 

axonal stabilitet och transport. Hyperfosforylering sker på grund av obalans hos 

kinaser (fosforylerar proteiner) och fosfataser (defosforylerar). Den ökade 

fosforyleringen (på grund av minskad fosfatas aktivitet) gör att tau lättare aggregerar 

med varandra och att de får sämre bindning till mikrotubuli. Dessa förändringar leder 

till störd axonal transport och vidare till försämrad synapsfunktion. De aggregerade 

tauproteinerna bildar så småningom neurofibriller som ytterligare stör nervcellens 

funktion, cellen kommer slutligen att degenerera (Marcusson et al., 2011). 
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Förändrad metallhomeostas och förändrat uttryck av glykogen syntas kinas-3β   

   

Metall-hypotesen: Hypotesen kan ses som ett tillägg till amyloidkaskad-hypotesen. 

Den föreslår att amyloid-β tillsammans med en metalljon (aluminium-, koppar-, järn- 

eller zinkjon) bidrar till/är nödvändigt för amyloid-βs neurotoxiska effekt hos 

alzheimersjuka. Aluminium-, koppar-, järn- och zinkjoner har konstaterats ha stor 

inverkan på amyloid-βs konfigurationsförändringsprocess, från α- till β-struktur. 

Metalljonerna har hittats både i plackens centrala delar och i dess yttre delar. 

Zinkjoner, som frisätts tillsammans med glutamat i många glutamatergasynapser har 

dessutom en förmåga att förhindra proteasernas nedbrytning av plack. Kopparjoner 

och järnjoner tillsammans med amyloid-β antas kunna ge upphov till ökad mängd 

syreradikaler och även till ökad mitokondriell oxidativ stress (Zatta et al., 2009).  

       

Förändrat glykogen syntas kinas-3β (GSK-3β) uttryck: Ökat uttryck av aktivt GSK-

3β har konstaterats hos patienter med Alzheimers sjukdom. Ökad GSK-3β aktivitet 

antas ha en central roll vid patogenesen vid Alzheimers sjukdom eftersom kinaset 

bland annat fosforylerar APP och tau. Sannolikt har uppregleringen av GSK-3β 

kopplingar till uppkomsten av plack och neurofibriller (Mendes et al., 2009). 

 

Störning på acetylkolinsystemet 
 

Det har konstaterats att syntesen och frisättningen av acetylkolin är reducerad i 

hippocampus och kortex hos personer med Alzheimers sjukdom, antalet nikotinerga 

receptorer är också lägre hos dessa personer. Nukleus basalis Meynert är ett område 

som drabbas av nervcellsdegenerationen. Från nukleus basalis Meynert utgår 

kolinerga neuron till hippocampus, amygdala och kortex (Marcusson et al., 2011). 

 

 

Sporadisk Alzheimers sjukdom 
 

Drygt 70 % av alla alzheimersjuka har Sporadisk Alzheimers sjukdom. Hit räknas de 

som inte ärvt sjukdomen autosomalt dominant, eller har cerebrovaskulära skador. 

Sporadisk Alzheimers sjukdom delas ibland in i presenil Alzheimers sjukdom, med 

insjuknande senast vid 65 års ålder vilket är mycket sällsynt (2-3 %), och senil 

demens av alzheimer typ, övriga (Marcusson et al., 2011). 

 

Till den sporadiska formen hör sjukdomsfall med sårbarhetsgener, det vill säga gener 

med polymorfismer som innebär en ökad risk för sjukdomsutveckling. 

Apolipoprotein E (ApoE) -allelen är en konstaterad sårbarhetsgen. Den finns i tre 

varianter, ApoE ε2, ApoE ε3 och ApoE ε4. Det är ApoE ε4 som ger ökad risk för 

insjuknande. Ca 70 % av alla med Alzheimers sjukdom är bärare av minst en ApoE 

ε4 allel (Marcusson et al., 2011). ApoE antas bland annat delta vid β-amyloids 

transport över blodhjärnbarriären. Proteinet som ApoE ε4 kodar för, ApoE4, antas 

försämra den transporten (Kerchner och Boxer, 2010).    
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Mixed alzheimer/vaskulär demens  
 

Ungefär 25 % av de alzheimersjuka har mixed alzheimer/vaskulär demens, vilket 

innebär att de har Alzheimers sjukdom i kombination med skador på hjärnans 

blodkärl (Marcusson et al. 2011).   

 

 

Familjär Alzheimers sjukdom (Familial Alzheimer´s disease - FAD) 
 

Den familjära formen av Alzheimers sjukdom orsakas av en genetisk defekt som 

nedärvs autosomalt dominant. Sjukdomen debuterar tidigt, mellan 40-65 års ålder. 

Ytterst liten andel, 1-2 % har den här formen av sjukdomen. Mutationer som ger 

upphov till FAD har hittats på tre gener, amyloidprekursorprotein-genen på 

kromosom 21 och presenelin 1- och 2-generna som finns på kromosom 14. 

Presenelingenerna kodar för proteinet presenelin som är den aktiva delen i γ-

sekretaskomplexet. Presenelinmutationerna leder antingen till ökad produktion av β-

amyloid eller till att andelen Aβ42 blir större vid γ-sekretas klyvning av APP 

(Marcusson et al., 2011).    

     
 
 

1.5 Farmakoterapi, läkemedel som används idag 
 
 

De läkemedel som används idag för behandling av Alzheimers sjukdom botar inte 

utan avser att minska och eller fördröja symtomutvecklingen. De är riktade mot 

påverkade transmittorsystem (Marcusson, 2002). 

 
 

Acetylkolinesterashämmare (AchEI) 
 

AchEI är en grupp läkemedel med indikationen mild till måttlig Alzheimers sjukdom 

(Ekman et al., 2011). Dessa läkemedel hämmar enzymet acetylkolinesteras vars 

uppgift är att bryta ner acetylkolin frisatt i synapsklyftorna. Genom att hämma 

enzymet ges frisatt acetylkolin, från de ännu intakta neuronen, ökade 

interaktionsmöjligheter med de postsynaptiska neuronens kolinerga receptorer 

(Marcusson, 2002).  

 

Det finns i Sverige tre registrerade AchEI för behandling av Alzhemiers sjukdom: 

donepezil (Aricept®), rivastigmin (Exelon®) och galantamin (Reminyl®), för 

strukturformler se figur 1-3. Farmakodynamiken skiljer aningens dem emellan. 

Rivastigmin hämmar både acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras (reglerar också 

acetylkolin i centrala nervsystemet) och Galantamin förstärker även acetylkolins 

effekt på nikotinreceptorerna (Marcusson et al., 2011).     
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Figur 1. Strukturformel för donepezil. 

 

  
 

 

 

   

 
Figur 2. Strukturformel för rivastigmin. 

 
 

 

 
 
 
 
  

 

Figur 3. Strukturformel för galantamin. 

 
 
 

NMDA (N-metyl-D-aspartat)-receptorantagonist 
 

Då glutamaterga neuron degenererar läcker glutamat ut och stimulerar kontinuerligt 

NMDA-receptorn på det postsynaptiska neuronet. En NMDA-receptorantagonist 

motverkar den onaturliga stimuleringen. Memantin (Ebixa®) är en sådan antagonist 

(strukturformel figur 4). Memantin har också egenskaper som i vissa situationer kan 

gynna långtidspotentiering (en process varvid inprägling av minnen anses ske), samt 

minskar hyperfosforylering av tau. Memantin är godkänd som behandling av måttlig 

till svår Alzheimers sjukdom (Marcusson et al., 2011; Tayeb et al., 2011; Ekman et 

al., 2011; Frankiewics & Parsons, 1999). 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Strukturformel för memantin. 
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1.6 Farmakoterapi som prövas för att bli godkänd 
 
 

Forskning bedrivs för att få fram läkemedel som verkar direkt på faktorer som är 

centrala för sjukdomsprocessen. Mycket fokus har lagts på att modulera 

amyloidkaskaden. Läkemedel har tagits fram som påverkar produktionen av amyloid, 

aggregeringen av amyloid-β och nedbrytning av amyloid i hjärnan har tagits fram 

(Tayeb et al., 2011). 

 

Försök att minska Tau-proteinets förändringar har lett till framtagning av läkemedel 

som förhindrar proteinets aggregering och läkemedel som minskar 

hyperfosforylering (Tayeb et al., 2011). 

 

 

Tarenflurbil 
 

Tarenflurbil, strukturformel figur 5, är R-enantiomeren till NSAID (non-steroidal 

anti-inflammatory drug)- preparatet flurbiprofen (racemate). R-enatiomeren som 

saknar effekt på COX (cyklooxygenas)-enzymerna minskar produktionen av Aβ42. 

Tarenflurbil hämmar selektivt bildningen av Aβ42 genom att modulera γ-sekretas 

aktivitet. Produktionen av Aβ40 påverkas inte (Tayeb et al., 2011; Wilcock et al., 

2008). 

 

 

 

 
 

Figur 5. Strukturformel för tarenflurbil 

 

 

 

Bapineuzumab 
 

Bapineuzumab är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till β-amyloids 

N-terminal. Bapineuzumab binder särskilt väl till den β-amyloid som finns ansamlad 

i plack. Antikroppens inbindning leder till att mikroglia fagocyterar β-amyloid-

antikroppskomplexet. Bapineuzumab är alltså ett läkemedel med uppgift att ta bort β-

amyloid från hjärnan (Tayeb et al., 2011; Delrieu et al., 2011). 

 

 

PBT2  
 

PBT2 är ett derivat av kliokinol (antimykotiskt och antibakteriellt läkemedel (FASS 

Locacorten®-Vioform® (2011)), strukturformel figur 6. PTB2 hämmar β-amyloids 

aggregering genom att hämma koppar- och zinkjoners bindning till β-amyloid. PTB2 

fungerar som en jonofor som transporterar in metalljoner i cellerna. De kan då inte 

utöva sin aggregerande effekt på β-amyloid som befinner sig extracellulärt. Förutom 
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att förhindra att β-amyloid aggregerar bidrar PBT2 till att befintliga plack kan brytas 

ner (Tayeb et al., 2011; Zatta et al., 2009).    

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Strukturformel för kliokinol. 

 

 

 

Litium 
 

Litium minskar både hyperfosforyleringen av tau-protein och den amyloid-

genererande metabolismen av APP genom att hämma kinaset GSK-3β. Litium 

hämmar GSK-3β direkt genom att konkurrera med magnesiumjonen om inbindning 

till GSK-3β, utan magnesiumjon kan GSK-3β inte utföra sin fosforylerande aktivitet. 

Litium antas även utöva en indirekt effekt som inte är helt utredd (Kessin et al., 

2008; Mendes et al., 2009).      
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2 SYFTE 
 

 
 

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka effekten och säkerheten hos 

dagens alzheimerläkemedel (donepezil, galantamin, rivarstigmin och memantin) 

samt effekt och säkerhet hos fyra nervcellsskyddande läkemedel (tarenflurbil, PBT2, 

bapineuzumab, lithium) som prövas/prövats för behandling av Alzheimers sjukdom.  
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3 METOD 
 
 
 

Detta arbete är en litteraturstudie, där artiklar har sökts i databasen PubMed. Sökord 

som använts var ”Alzheimers disease drug therapy” i kombination med tarenflurbil, 

bapineuzumab, PBT2 respektive lithium. Begränsningar som användes var; max fem 

år sedan publicering, randomiserad kontrollerad prövning, utförd på människor, 

tillgång till fulltext, artiklar på engelska. Resultatet av sökningarna blev: Med 

tarenflurbil två träffar och de två var en fas II och en fas III-studie, vilka båda valdes 

(studie 5 (Wilkock et al., 2008) och studie 6 (Green et al., 2009)). Med 

bapineuzumab tre träffar varvid en fas II-studie valdes (studie 7 (Salloway et al., 

2009)). Med PBT2 två träffar, en fas II-studie valdes (studie 8 (Lannfelt et al., 

2008)). Vid sökningen med litium togs kravet på randomiserad kontrollerad prövning 

bort, resultatet blev 27 träffar och från dessa valdes en dansk kohortstudie (studie 9 

(Kessing et al., 2008)). Studierna som inkluderades prövade läkemedlens effekt och 

säkerhet vid behandling av Alzheimers sjukdom. I första hand valdes fas III studier, i 

andra hand, fas II studier. Litiumstudien togs med eftersom fas II och III prövningar 

inte kunde hittas och studiedesignen ansågs intressant.      

 

För att hitta artiklar om dagens läkemedel, användes samma sökmening ”Alzheimers 

disease drug therapy” tillsammans med donepezil, galantamine och rivastigmine. 

Begränsningen ändrades så att upp till 10 år sedan publicering godkändes dessutom 

ändrades begränsningen Typ av artikel till metaanalys. Resultatet blev 10 träffar, två 

metaanalyser (studie 1 (Lanctôt et al., 2003) och 2 (Birks, 2006)) valdes. För att hitta 

en artikel med AchEI effekt under längre tid utökades sökmeningen med ”long term” 

och begränsningen metaanalys togs bort. Resultatet blev 22 träffar och bland dem 

valdes studie 3 (Bullock & Dengiz, 2005). Artiklar om memantin söktes med 

sökmeningen ”Alzheimers disease drug therapy memantine” begränsningarna sattes 

till de ursprungliga med tidsbegränsningen fem år men med metaanalys som 

artikeltyp och resultatet blev sju artiklar, bland dem valdes studie 4 (Winblad et al., 

2007). Studierna som valdes skulle testa dagens läkemedels effekt och säkerhet vid 

behandling av Alzheimerssjukdom. De skulle ha resultat på effekt på den 

svårighetsgrad av Alzheimers sjukdom de har som indikation. En studie som inte 

redovisade resultatens eventuella statistiska signifikans jämfört med placebo valdes 

bort.     
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4 RESULTAT 
 
 
 

De granskade studierna presenteras kortfattat i Tabell 1 och redovisas därefter i 

större detalj.  
 
 

Tabell 1. Utvalda artiklar 

Ref. Författare, 

Publicerings-

år 

Läkemedels- 

substans 

Studiedesign Behandlings 

period 

Primär 

skattnigs-

skala 

Studie 

1 

Lanctôt et al., 

2003 

Kolinesteras-

hämmare 

Metaanalys Minst 12 

veckor 

Flera olika 

Studie 

2 

Birks, 

2006 

Kolinesteras 

hämmare 

Review/ 

metaanalys 

Minst 6 

månader 

Flera olika 

Studie 

3 

Bullock & 

Dengiz, 

2005  

Kolinesteras 

hämmare 

Review, 

långtidsbehandling 

1-5 år Flera olika 

Studie 

4 

Winblad et 

al., 2007 

Memantin Metaanalys 24-28 veckor ADAS-

Cog/SIB 

CIBIC+ 

ADCS-ADL 

NPI 

Studie 

5 

Wilkock et 

al., 2008 

Tarenflurbil Tre-armad 

placebokontrollera

d fas II-prövning 

som övergick i 

endast aktiv 

behandling 

12 månader + 

12månader 

ADAS-Cog 

ADCS-ADL 

CDR-SB 

 

Studie 

6 

Green et al., 

2009  

Tarenflurbil Placebo-

kontrollerad fas 

III-prövning 

18 månader ADAS-Cog 

ADCS-ADL 

 

 

Studie 

7 

Salloway et 

al., 2009  

Bapineuzum

ab 

Placebo-

kontrollerad fas II-

prövning 

18 månader ADAS-Cog 

DAD 

 

 



20 
 

Studie 

8 

Lannfelt et 

al., 2008 

PBT2 Placebo-

kontrollerad tre-

armad fas II-

prövning 

12 veckor ADAS-Cog 

MMSE 

NTB 

 

 

Studie 

9 

Kessing et al., 

2008 

Lithium En kohort 

observationsstudie 

1995 till 2005 Ingen 

skattningssk

ala 

användes. 

 

 

 

4.1 Dagens läkemedelsbehandling 
 

 

Studie 1 
 

Efficacy and safty of cholinesterase inhibitors in Alzheimer´s disease: a meta-

analysis 

Lanctôt et al. (2003). Canadian Medical Association journal vol. 169 ss. 557-564. 

 

Syfte 

Syftet med metaanalysen var att, för att underlätta för läkare, sammanställa AchEIs 

effekt, säkerhet samt att beräkna antalet som måste behandlas för att en person ska 

gagnas (NNT) vid behandling av Alzheimers sjukdom.  

Studiedesign 

Artiklar som publicerats från januari 1980 till maj 2002, söktes i Medline och 

Embase. De studier som inkluderades var randomiserade, dubbelblinda, 

placebokontrollerade, parallellgruppsprövningar. Aktiv behandling skulle pågått 

under minst 12 veckor. Studierna som valdes ut hade Jadad kvalitetspoäng större än 

tre och hade fem (max) som medelvärde. Resultaten utvärderades med avseende på 

global förbättring och förbättrad kognitiv funktion. Patienternas globala funktion 

skattades i de utvalda studierna med CIBIC+ eller Clinical Global Impression of 

Change (CGIG). Bättre resultat jämfört med baselinevärdet noterades som positivt 

resultat. Den kognitiva funktionen skattades med ADAS-Cog, fyra eller fler poängs 

förbättring efter behandling noterades som positivt resultat.  

 

Resultat 

Totalt inkluderades 16 studier i metaanalysen. Sammanlagt omfattade de 5 159 

patienter med aktiv AchEI -behandling och 2 795 patienter som fick placebo.  

 

Läkemedlens effekt på globala funktioner utvärderas med hjälp av nio studier, en 

studie (enbart på japaner) togs bort på grund av avvikande resultat. 2 804 respektive 

1 401 patienter fick aktiv behandling respektive placebo. Global förbättring kunde 

ses hos 9 procentenheter fler bland de aktivt behandlade. NNT blev12 st. Resultaten 

för de olika AchEI blev: Donepezil (tre studier; 1147 stycken donezepil, 576 stycken 

placebo) 13 procentenheters förbättring, NNT = 8 stycken. Galantamin (fyra studier; 
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1190 stycken galantamin, 605 stycken placebo) 5 procentenheters förbättring, NNT = 

22 stycken. För dessa båda var behandlingseffekten signifikant jämfört med placebo. 

Rivarstigmin (en studie; 467 stycken rivarstigmin, 22 stycken placebo) 12 

procentenheters förbättring. 

 

Läkemedlens effekt på de kognitiva funktionerna utvärderades från fem studier. Vid 

analysen framkom att 10 procentenheter fler bland de aktivt behandlade uppnådde 

positivt resultat, jämfört med placebo. NNT blev 10 stycken. 

 

Det totala antalet biverkningar var 8 procentenheter fler bland de som fått aktiv 

behandling jämfört med placebobehandlade. Antal som behandlas för att en person 

ska få en biverkning (NNH) blev 12 st. De vanligaste biverkningarna var 

gastrointestinala. Bland patienterna behandlade med donepezil drabbades 6 

procentenheter fler av biverkningar jämfört med placebo, bland de behandlade med 

rivarstigmin respektive galantamin drabbades 9 respektive 14 procentenheter fler.      

 

 

Studie 2  
 

Cholinesterase inhibitors for Alzheimer´s disease 

Birks, J. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1:CD005593  

 

Syfte 

Syftet med studien var att uppskatta donepezil, galantamin och rivastigmins effekt 

vid behandling av mild, måttlig och svår Alzheimers sjukdom.  

 

Studiedesign 

Relevanta artiklar publicerade fram till 2005 söktes upp i The Cochrane Dementia 

and Cognitive Improvement Group`s Specialized Register. De studier som valdes var 

randomiserade, dubbelblinda, parallellgruppsprövningar utförda på flera olika 

kliniker, med behandling under minst 6 månader och prövade mot placebo alternativt 

annan AchEI. Studierna var designade för att utvärdera AchEI effekt och hur väl de 

tolererats av patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom. Studiernas kvalitet 

uppskattades med hjälp av Cochrane Collaboration guidelines. Studier inom kategori 

A (adekvata) och B (medelgod) togs med.  

 

Sjukdomsdomäner som studerades var global staus, kognitiva funktioner, ADL-

funktioner och beteendestörningar. Den statistiska information som samlades in från 

studierna var; medelavvikelser från baseline-värden, detta medelvärdes 

standardavvikelse samt antalet försökspersoner inom varje behandlingsgrupp vid 

varje uppskattningstillfälle. För beräkning av odds ratio samlades det totala antalet i 

varje behandlingsgrupp in samt antalet som rapporterat positivt utfall. 

 

Resultat 

Totalt inkluderades 13 studier med 7 298 randomiserade försöksdeltagare. Av dem 

ingick 2 228 stycken i studier med donepezil, 2 267 i galantamin- och 2 803 stycken i 

rivastigminstudier. Vid 10 studier hade försöksdeltagarna mild till måttlig 
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Alzheimers sjukdom. Vid två studier hade patienterna svår form och vid en studie 

mild Alzheimers sjukdom. Endast en studie var designad för att jämföra två AchEI. 

 

Vid den globala skattningen användes CIBIC+ (10 studier) och Gottfries, Bråne and 

Steen scale (GBS) (en studie). CIBIC+ analyserades med odds ratio och den positiva 

behandlingseffekten var statistiskt signifikant efter ca 6 månader. Resultaten var 

tämligen homogena hos de olika AchEI. 

Resultaten från studien som använde sig av GBS visade ingen behandlingseffekt 

jämfört med placebo.  

 

Den kognitiva funktionen skattades med hjälp av ADAS-Cog (10 studier, tre 

donepezil, tre galantamin och fyra rivastigmin) och MMSE (nio studier, fem 

donepezil och fyra rivastigmin). Skillnad i medelavvikelse (MD) hos patienter med 

aktiv behandling skattade med ADAS Cog var – 2,66 (p < 0,00001) jämfört med 

placebo. Vid skattning med MMSE blev MD 1,37 (p < 0,00001). De olika studiernas 

resultat varierade en del. 

 

Progressive Deterioration Scale (PDS) (fem studier, en donepezil och fyra 

rivastigmin) och Disability Assessment for Dementia (DAD) (två studier, en 

donepezil och en galantamin) användes för att skatta ADL-funktioner. Efter 6 

månader eller längre tids behandling tydde resultaten på positiv AchEI-

behandlingseffekt. Studier som använde PDS fick MD 2,40 (p < 0,00001) och studier 

som skattade ADL-funktioner med DAD fick MD 4,39 (p < 0,0004).  

Beteendestörningar skattade med NPI (tre studier, två donepezil, en galantamin) blev 

efter sex månaders behandling förbättrade vid aktiv behandling jämfört med placebo 

MD -2,44 (p < 0,004).       

 

Antalet försöksdeltagare som avbröt studien på grund av biverkning var signifikant 

fler från gruppen som fick aktiv behandling 18 % jämfört med placebo 8 % (odds 

ratio: 2,32, p < 0,00001). Andelen som fick aktiv behandling och som avbröt 

varierade mellan 7 % till 29 %, ingen specifik AchEI utmärkte sig. Antalet 

försökspersoner som rapporterade minst en biverkning var också signifikant fler 

inom den aktivt behandlade gruppen, 72 % att jämföra med 57 %. (odds ratio 2,52 (p 

< 0,00001). Flera biverkningar var signifikant vanligare hos de aktivt behandlade, till 

exempel: magsmärtor, anorexi, diarré, yrsel, illamående, kräkningar och 

viktminskning.     
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Studie 3 
 

Cognitive performance in patients with Alzheimer´s disease receiving cholinesterase-

inhibitors for up to 5 years 

Bullock & Dengiz (2005) International Journal of Clinical Practice, vol. 59, ss. 817-

822.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa information om AchEI effekt vid behandling 

under längre tid med avsikt att underlätta läkares bedömning av värdet av sådan 

behandling.   

 

Studiedesign 

Översiktstudien innehåller artiklar insamlade från Medline och från relevanta 

artiklars referenser. Studier som inkluderades hade behandlingstid från ett till fem år. 

Två av studierna var placebokontrollerade och varade i 52 veckor. Åtta av dem var 

öppna förlängningar av placebokontrollerade prövningar, där båda grupperna 

(placebo/aktiv behandling) efter en dubbelblindad period fick aktiv behandling, en av 

de inkluderade studierna var en retrospektiv review. För att få ett mått på 

behandlingseffekten jämfördes den antingen med data från tidigare obehandlade 

patienter eller med data från kalkyleringsmodeller.  

 

De primära effektmåtten var kognitiva funktioner (10 studier) skattat med ADAS-

Cog (åtta studier) och MMSE (tre studier) samt global status (två studier) skattade 

med Clinical Dementia Rating scale Sum of Boxes (CDR-SB) och GBS.    

 

Resultat 

Antalet studier som inkluderades var sammanlagt 11 st. Donepezils effekt 

utvärderades i fem studier (två st. under ett år, en under två, tre respektive fem år). 

Motsvarande antal för galantamin var tre studier (en studie under ett, tre respektive 

fyra år). Rivastigmins effekt utvärderades också i tre studier (en studie under ett, två 

respektive fem år).  

De som under två år behandlats med rivastigmin hade 4-5 poäng mindre försämring 

på ADAS-Cog jämför med modellerat ADAS-Cog-värde på obehandlade. Dessa 

patienter har vidare observerats, fram till och med fem års behandling. Deras årliga 

försämring har i snitt varit 1,7 poäng på MMSE-skalan och 3,9 poäng på ADAS-

Cog-skalan vilket är mindre än för obehandlade både utifrån värden från statistiska 

modeller och från litteratur med data från obehandlade. Nämnas bör dock att av de 

2010 patienter som ursprungligt ingick i studien, var det efter fem år endast 83 

patienter kvar.    

 

Donepezils behandlingseffekt under ett år studerades i två studier, resultaten skilde 

sig åt. I den ena studien var den aktiva behandlingens resultat (MMSE och CDR-SB) 

överlägsna placebos. I den andra studien tenderade den positiva behandlingseffekten, 

skattad med GBS, att försvinna med tiden. Vid en längre studie (144 veckor) med en 

6 månaders placebokontrollerad inledande fas konstaterades, efter 144 veckor, att 

gruppen som fått placebo hade 13-18 poängs försämring på ADAS-Cog-skalan, 
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jämfört med 10-12 poängs försämring hos dem som fått kontinuerlig behandling. 

Dock låg båda gruppernas försämring inom de värden som förväntas hos 

obehandlade. Även vid denna studie hoppade många av, 50 % efter 108 veckor. En 

retrospektiv översiktstudie utvärderade kognition (skattad med MMSE) hos patienter 

behandlade med donepezil och vitamin E under tre år. Försämringen av kognitionen 

jämfördes med befintliga uppgifter om obehandlade. Det visade sig att MMSE-värdet 

försämrades med 6,3 under tre år hos de aktivt behandlade, enligt litteraturvärden 

förväntas obehandlade försämras med 9,1.  En studie observerade effekten av 

behandling med donepezil under 4,9 år. Den årliga försämringen av ADAS-Cog-

värdet hos de behandlade beräknades till 6, att jämföra med 7 som var den 

försämring som förväntades hos obehandlade. Vid den här studien inkluderades 133 

patienter, vid studiens slut var det endast 18 st. kvar.  

 

En studie av effekten av galantaminbehandling under tre år har presenterat resultat 

som tyder på att den kognitiva försämringen skattad med ADAS-Cog var 10,2 poäng, 

efter tre års behandling. Vid en fortsatt analys av dessa patienter framkom att efter 

fyra års behandling hade deras ADAS-Cog i genomsnitt försämrats med 12, 8 poäng. 

Dessa värden är 50 % mindre än de som förutspås obehandlade under tre, respektive 

fyraårs period. Det framgår inte hur många som deltog från början, efter tre år 

analyserades dock 194 st. och efter fyra år 185 st.        

 

  

Studie 4  
 

Memantine in Moderate to Severe Alzheimer’s Disease: a Meta-Analysis of 

Randomised Clinical Trials 

Winblad et al (2007). Dement Geriatric Cognitive Disorders vol. 24, ss. 20–27 

 

Syfte 

Metaanalysens syfte var att analysera memantins effekt vid behandling av patienter 

med Alzheimers sjukdom av svårighetsgraden måttlig till svår.   

 

Studiedesign 

Studien var en post-hoc-analys av fas III prövningar. De inkluderade studierna var 

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, parallellgruppsrövningar utförda 

på flera kliniker. De hade en sex månaders behandlingsperiod med en fyra veckors 

titreringsfas. Från de olika studierna plockades resultaten från patienter med måttligt 

till svår Alzheimers sjukdom med MMSE-poäng lägre än 20 poäng. Memantins 

effekt på domänerna; global status, kognitiva funktioner, ADL-funktioner och 

beteendemässiga störningar analyserades. Eftersom olika skattningsskalor använts 

inom domänerna använde man sig av standardiserad medelavvikelse (avvikelse från 

baselinevärde) (standard mean differences - SMD) för att bedöma 

behandlingseffekten.  

 

Säkerhetsutvärdering genomfördes både utifrån resultaten från de inkluderade 

studierna (avhopp av någon anledning, avhopp på grund av biverkning) och från 

databas där uppgifter om hur väl läkemedlet tolereras och dess säkerhet registreras. 
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Resultat 

Metaanalysen inkluderade sex studier och resultaten från de 1 826 patienter med 

måttligt till svår Alzheimerssjukdom extraherades (959 stycken memantin och 867 

stycken placebo).  

 

Memantin konstaterades ha signifikant bättre effekt (patienterna försämrades mindre) 

på alla studerade domäner jämfört med placebo. SMD för global status blev 0,22, för 

kognitiva funktioner 0,26, för ADL-funktioner 0,18 och för beteendemässiga 

störningar 0,12. 

 

Vid säkerhetsutvärderingen konstaterades att fler inom memantingruppen (82 %) 

fullföljde behandlingen jämfört med de i placebogruppen (77 %). Ungefär lika 

många i de båda grupperna avbröt på grund av biverkning. Vid den större 

säkerhetsanalysen ingick 3 379 patienter med mild till svår demens (med diagnoserna 

Alzheimers sjukdom och vaskulär demens). Av dem hade 1 784 behandlats med 

memantin och 1 595 med placebo. Den totala förekomsten av biverkningar var lika 

stor i de bägge grupperna (~70 %). De biverkningar som var något vanligare 

(signifikans ej angiven) bland patienter behandlade med memantin var yrsel, 

huvudvärk, förstoppning och trötthet.   

 

 

 

4.2 Farmakoterapi som prövas för att bli godkänd 
 
 

Studie 5  
 

Efficacy and safety of tarenflurbil in mild to moderate Alzheimer’s disease: a 

randomised phase II trial  

 Wilcock et al. (2008) Lancet Neurol vol. 7 ss. 483-493   
 

Syfte 

Studiens syfte var att pröva tarenflurbils effekt på kognitiva funktioner och ADL-

funktioner vid behandling av patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom.    

 

Studiedesign 

Studien, en fas II prövning var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 

parallellgruppsprövning, som bedrevs på flera kliniker i Canada och Storbritannien. 

De 210 patienter som deltog hade MMSE poäng mellan 15-26. Patienterna 

randomiserades till tre grupper, tarenflurbil 400 mg två gånger/dag, tarenflurbil 800 

mg två gånger/dag eller placebo. De primära effektmåtten var ADAS-Cog (kognitiva 

funktioner), ADCS-ADL (ADL-funktioner) och (CDR-SB) (global status). Efter en 

12 månader lång behandlingsperiod, tog i Canada en 12 månader förlängd 

behandlingsperiod vid. De som tidigare fått placebo randomiserades till en av de 

aktiva behandlingsdoserna, övriga fortsatte med ursprunglig dos. I Storbritannien 

avslutades studien efter de första 12 månaderna.    
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Resultatet redovisades som effektmåttsförändring hos de aktivt behandlade 

(medelvärde) per förändring hos de placebobehandlade.  

 

Resultat 

189 försöksdeltagare ingick i intention to treat (ITT)-analysen. Resultaten från 

patienter med mild respektive måttlig demens separerades och analyserades var för 

sig.  

 

Hos patienter med mild Alzheimers sjukdom (130 st.) som behandlades med 

tarenflurbil 800 mg försämrades ADL-funktion (46,4%) och den globala statusen 

(35,7%) med en signifikant lägre hastighet jämfört med placebo och skillnaden 

ökade med tiden. Signifikans kunde däremot inte säkerställas då det gällde skillnad i 

den kognitiva försämringen (33,7%). 

 

Vid baseline hade 59 patienter måttlig typ av Alzheimers sjukdom. De 

placebobehandlades försämringshastighet då det gällde den globala statusen visade 

sig vara statistiskt signifikant lägre än försämringshastigheten hos dem som 

behandlats med 800 mg tarenflurbil (-52,0%). Skillnaden i den kognitiva och ADL-

funktionens försämringshastighet var inte signifikant (-10,1 % respektive -0,44). 

 

Vid säkerhetsanalysen framkom att signifikant fler i gruppen behandlade med 400 

mg tarenflurbil upplevde förvirrings tillstånd och signifikant fler i 800 mg 

tarenflurbilgruppen hade övergående höga halter eosinofila granulocyter jämfört med 

placebo.  

 

 

Studie 6 
 

Effect of tarenflurbil on Cognitive Decline and Activities of Daily Living in Patients 

With Mild Alzheimer Disease. A Randomized Controlled Trial 

Green et al. (2009). Jama, vol. 302, ss. 2557-2564 

 

Syfte 

Syftet med fas III-studien var att utvärdera tarenflurbils effekt, säkerhet och hur väl 

läkemedlet tolererades bland patienter med mild Alzheimers sjukdom.  

   

Studiedesign 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 

parallellgruppsprövning, genomförd på 133 kliniker i USA under 18 månader. 

Försöksdeltagarna fick antingen 800 mg tarenflurbil två gånger per dag eller placebo. 

Primära effektmått var ADAS- Cog (kognitiva funktioner) och ADCS-ADL (ADL-

funktioner), den totala poängförändringen analyserades efter 18 månaders behandling 

jämfört med baseline-värdena. Global status skattad med CDR-SB var ett av flera 

sekundära effektmått. Blodprover togs för analys av läkemedlets farmakokinetik och 

typning av APOE.   
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Resultat 

I ITT-analysen ingick 1 684 personer, 809 behandlade med placebo och 840 med 

tarenflurbil. Under behandlingsperioden avbröt 269 patienter från placebogruppen 

och 334 patienter från tarenflurbilgruppen studien. Skillnad i ADAS-Cog-värdets 

medelavvikelse från baseline (mellan placebo och tarenflurbil) var efter 18 månader 

0,1 och motsvarande värde för ADCS-ADL var -0,5. Det vill säga den kognitiva och 

ADLs försämringshastighet var i princip den samma för patienterna oberoende om de 

behandlades med tarenflurbil eller placebo. Den globala försämringen var större 

bland patienter som fick aktiv behandling.  

 

Andelen tarenflurbilbehandlade som rapporterade minst en biverkning var 87,2 % 

jämfört med 85,0 % i placebogruppen. Statistiskt signifikant fler behandlade med 

tarenflurbil avbröt behandlingen på grund av biverkning 158 stycken, motsvarande 

antal placebobehandlade som avbröt var 95. De biverkningar som försöksdeltagare 

behandlade med tarenflurbil upplevde mest frekvent och som också förekom oftare i 

denna grupp än i placebogruppen var yrsel, förstoppning, luftvägsinfektion och 

blodbrist. Efter en månads behandling med tarenflurbil hade eosinifilerna i medeltal 

ökat med 33 % räknat från baseline, 14 månader senare var antalet eosinofilerna 

samma som vid baseline. Low density lipoprotein (LDL)-värdet ökade med 14,5 % 

från baseline (placebo 3,1 %) under behandlingsperionden.        

 

 

Studie 7 
 

A phase 2 multiple ascending dose trial of bapineuzumab in mild to moderate 

Alzheimers disease.  

Salloway et al. (2009). Neurology®, vol. 73, ss. 2061- 2070 

 

Syfte 

Det ursprungliga syftet var att utvärdera bapineuzumabs säkerhet vid olika doser. Det 

byttes ut mot att utvärdera bapineuzumabs effekt vid behandling av patienter med 

Alzheimers sjukdom med MMSE = 16-26 poäng.     

 

Studiedesign 

Studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad. Den utfördes på 30 

olika kliniker i USA. Patienterna som deltog var mellan 50 och 85 år, hade diagnosen 

Alzheimers sjukdom och ett MMSE-värde på 16-26 poäng. Totalt deltog 234 

patienter som randomiserades till intravenös behandling med placebo eller till en av 

fyra bapineuzumabdoseringar (0,15, 0,5, 1,0 eller 2,0 mg/kg kroppsvikt). 

Randomiseringen utfördes med avsikt att jämt fördela patienter som sedan tidigare 

använde AchEI eller memantin samt för att uppnå balans mellan MMSE-

värdesfördelningen vid baseline. Patienterna fick infusion var 13-de vecka under 18 

månader. Säkerheten utvärderades av lägre dos innan högre dos gavs. De primära 

effektmåtten var ADAS-Cog (kognitiva funktioner) och Disability Assessment for 

Dementia-scale (DAD) (ADL-funktioner). Ryggmärgsvätsa analyserades i en mindre 

grupp med avseende på förekomsten av totalt tau (T-tau), fosforylerat tau (P-tau) och 

Aβ42. Magnetisk resonanstomografi (MRT) utfördes före behandlingsstart och sedan 
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kontinuerligt till och med vecka 71. Med hjälp av MRT-n analyserades hjärnans och 

ventriklarnas volymförändring.    

 

Vid effektanalysen slogs de fyra grupperna som fått aktiv behandling ihop. Mindre 

försämring av de primära effektmåtten jämfört med placebo (effektmåttens avvikelse 

från baseline, vecka 78) ansågs som positiv behandlingseffekt, p-värde mellan 0,1 

och 0,05 ansågs vara en trend.  

 

Resultat 

Av de 234 försöksdeltagarna som randomiserades ingick 229 i ITT-populationen 

(deltagit vid minst ett analystillfälle). Av dem fick 122 stycken bapineuzumab och 

107 placebo. En trend kunde ses hos de bapineuzumabbehandlade då det gällde 

mindre försämring av (ADAS-Cog), behandlingsskillnad (δ) = 2,3, p = 0,078. DAD-

värdet uppvisade inte någon förändring från placebo vid behandling med 

bapineuzumab.  

 

De som deltog under hela testperioden och slutförde behandlingen ingick i en 

subgrupp (80/78 st. bapineuzumab/placebo). Inom den här gruppen konstaterades 

signifikant mindre försämring både på kognition (ADAS-Cog, δ = 4,3, p = 0,003) 

och ADL-funktion (DAD, δ = 6,1, p = 0,041). 

 

Försöksdeltagarna utvärderades också utifrån APOE genotyp, bärare av APOE ε4 

och ickebärare. Hos ickebärarna (47/32, bapineuzumab/placebo) observerades 

signifikant behandlingsskillnad på ADAS-Cog (δ = 5,0, p = 0,026) och på flera 

sekundära skattningsskalor men inte på DAD (δ = 6,9, p = 0,137).  Hos bärare av 

APOE ε4 (72/74, bapineuzumab/placebo) kunde ingen behandlingsskillnad 

observeras.  

 

Analysen av ryggmärgsvätskan visade endast trend på lägre andel P-tau (δ = -9,1, p 

= 0,056) hos de behandlade med bapineuzumab jämfört med placebo, 20 

bapineuzumab respektive 15 placebo ingick i den här analysen.  

 

MRT-analysen, genomförd på ITT-populationen visade ingen skillnad vare sig på 

hjärnvolym eller ventrikelvolym. Subgruppen ickebärarna av APOE ε4 som fått 

bapineuzumab hade 10,7 ml mindre hjärnvolymförlust, jämfört med placebo 

(p=0,004), men ingen ventrikelvolymskillnad. APOε4-bärarnas ventrikelvolym hade 

ökat med 2,6 ml (p = 0,037) i volym.  

 

Flertalet försöksdeltagare rapporterade biverkningar (94 % bapineuzumab, 90 % 

placebo). Biverkningar som rapporterades av fler än 5 % av 

bapineuzumabbehandlade och som var dubbelt så vanligt i den gruppen var: 

vaskulärt ödem (9,7 % respektive 0 %), ryggsmärtor, oro, paranoja, kräkning, högt 

blodtryck, viktförlust, hudskador, gå-störning och muskelspasmer. Ett samband 

kunde ses mellan vaskulärt ödem och dosen bapineuzumab och även APOEε4 bärare. 
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Studie 8   
 

Safety, efficacy, and biomarker findings of PBT2 in targeting Aβ as a modifying 

therapy for Alzheimer’s disease: a phase IIa, double-blind, randomised, placebo-

controlled trial   

Lannfelt et al. (2008) Lancet Neurol 2008 vol. 7, ss. 779-786         
 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera PBT2s säkerhet och tolerabilitet (primära mål) samt 

PBT2s effekt på kognitiva funktioner och påverkan på biomarkörer (sekundära mål) 

vid mild Alzheimers sjukdom. 

    

Studiedesign 

Fas II studien var dubbelblind, placebokontrollerad och genomfördes på 15 kliniker i 

Sverige och Australien. Patienter som inkluderades var 55 år eller äldre med 

Alzheimers sjukdom mild fas (MMT skattad till 20-26 poäng eller ADAS-Cog 

skattad till 10 – 25 poäng) och under stabil AchEI-behandling. Patienterna 

randomiserades till en av tre grupper; placebo, PBT2 50 mg eller PBT2 250 mg. 

Läkemedlet togs oralt en gång per dag i 12 veckor. 

  

Parametrarna som användes vid bestämningen av de primära och sekundära målen 

mättes vid försöksstart, efter 2, 4, 8, 12 veckors behandling och vid uppföljning efter 

14 veckor. Aβ40, Aβ42, Zn
2+

 och Cu
2+

 mättes i blodprov vid varje besök. De mättes 

också i ryggmärgsvätska (cerebrospinal fluid (CSF)) vid baseline och vecka 12, då 

också T-tau och P-tau uppmättes. För att skatta kognitiva funktioner användes 

neurophsychological test battery (NTB). NTB innehåller flera kognitionstester som 

skattar minnet och exekutiva funktioner. NTB analyserades på tre sätt; vart 

kognitionstest för sig, varje domän för sig (minnesskattning respektive exekutiva 

funktioner) och testets totala resultat. De kombinerade NTB-analyserna (de två 

sistnämnda) presenterades som z-värden. MMSE och ADAS-Cog skattades vid 

baseline och vecka 12. Mätresultaten presenteras som absolut skillnad mellan 

placebos och aktiv behandlings avvikelse från baselinevärdet..  

 

Resultat 

Antalet randomiserade var 78 stycken, 29 stycken fick placebo, 20 stycken fick 

PBT2 (50 g) och 29 stycken PBT2 (250 g). Totalt fullföljde 74 stycken 

behandlingen.   

 

Patienter som behandlades med PBT2 (250 mg) visade en signifikant minskad 

koncentration av Aβ42 i CSF jämfört med placebo (-56,0 pg/ml, p=0,006). 

Koncentrationsskillnaden Aβ40 i CSF mellan PBT2 (250 mg) (-404,3 pg/ml) och 

placebo (110,1 pg/ml) var inte statistiskt signifikant (p=0,092). PBT2 hade ingen 

effekt på T-tau eller P-tau och effekten på Zn
2+

 och Cu
2+

 gick inte att bestämma i 

CSF eftersom de flesta testvärdena var för låga för att kvantifiera. PBT2 hade inte 

effekt på koncentrationen Zn
2+

 och Cu
2+

 i blodplasma. 
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Skillnaden på det totala resultatet på NTB-testet var inte signifikant för PBT2 jämfört 

med placebo. Vid två exekutiva-test gav behandling med BPT2 (250 mg) signifikant 

bättre resultat än placebo. Övriga NTB-resultat, enskilda testers och de kombinerade 

varianternas, visade inga signifikant säkerställda resultat. MMSE och ADAS-Cog 

förändringarna från baseline hos patienter behandlade med BPT2 uppnådde inte 

heller signifikans jämfört med placebo. 

 

Vid säkerhetsanalysen konstaterades att 48 %, 50 % respektive 62 % rapporterat 

minst en biverkning bland placebo-, BPT2 (50 mg)- respektive BPT2 (250 mg)-

behandlade. Ingen biverkning var vanligare än 5 % och samtidigt dubbelt så vanlig 

jämfört med placebo, bland de BPT2-behandlade. 

 

 

Studie 9  
 

Lithium Treatment and Risk of Dementia      

Kessing et al. (2008). Archives of General Psychiatry, vol. 65, ss. 1331-1335. 
 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om långvarig litiumanvändning motverkar 

demensutveckling. 

   

Studiedesign 

Studien var en observationell kohortstudie utförd i Danmark. Nationellt danskt 

register med alla litiumförskrivningar som hämtats ut, länkades ihop via 

personnummer, med alla demensdiagnoser utfärdade inom sjukvården. Separat 

analys gjordes med patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom. Analys gjordes 

också där litiumförskrivningarna byttes mot förskrivning och uthämtning av 

kramplösande läkemedel, som referens. Perioden som studerades var från 1 januari 

1995 till och med december 2005. Patienter exkluderades om de fått demensdiagnos 

före studieperioden. Av Danmarks befolkning, 1995, identifierades godtyckligt 30 % 

över 40 år, vilka inkluderades i studien.  

  

Resultat 

Totalt inkluderades 1 503 415 personer i studien, 16 238 st. hämtade ut litium från ett 

danskt apotek minst en gång. Resten, 1 487 177 st. hämtade inte ut litium. Vid analys 

av litiums påverkan på antalet alzheimer-diagnoser sattes andelen med diagnosen vid 

ett uttag som 1 och användes som referens. Jämfört med referensvärdet hade 0,76 av 

befolkningen som inte hämtat ut litium diagnosen Alzheimers sjukdom. 0,61 av de 

som hämtade ut litium två gånger hade diagnosen, 0,50 av de som hämtade ut 

läkemedlet 3-9 gånger, 0,64 av de som hämtade ut 10-19 gånger och 0,76 av de som 

hämtade ut litium 20 gånger eller fler hade diagnosen Alzheimers sjukdom. Dessa 

värden var snarlika de vid demensdiagnos.  

 

Motsvarande analys med uthämtning av kramplösande läkemedel (med demens som 

diagnos) gav värden mellan 1 och 2, det vill säga fler av dem som hämtade ut 

läkemedlet mer än en gång hade demensdiagnos. Bland dem som inte hämtade ut 
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något kramplösande var det ca 0,8 som hade demensdiagnos jämfört med dem som 

hämtade ut en gång.    
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5 DISKUSSION 
 
 
 

I tabell 2 presenteras en kort sammanfattning av de studerade läkemedlens effekt 

samt en kort diskussion kring dem. Diskussionen redovisas därefter mer utförligt.  
 
 

Tabell 2. Läkemedlens resultat samt kort diskussion kring dem. 

Substans Resultat Diskussion 

AchEI 

 

Förbättrar, stabiliserar, eller sänker 

försämringshastigheten signifikant 

jämfört med placebo, med avseende på 

de fyra domänerna (kognitiva 

funktioner, global status, ADL-

funktioner och beteendestörningar). 

Har visats ha effekt hos vissa patienter 

till och med fem år. Biverkningar från 

mag-tarmkanalen.  

 

AchEIs effekt är av betydelse 

men liten. Effekten avklingar 

ofta med tiden och måste 

utvärderas regelbundet. AchEI 

kan vara kostnadseffektiva och 

rekommenderas av 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 

2010).   

   

Memantin 

 

Sänker försämringshastigheten vid 

samtliga fyra domäner signifikant vid 

måttlig till svår demens. Positiv 

biverkningsprofil.  

Memantins effekt är av samma 

storleksordning som AchEI. 

Det enda läkemedel med effekt 

på sena stadier av Alzheimers 

sjukdom. Memantin är 

förmodligen kostnadseffektivt 

och rekommenderas av 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 

2010).  

   

Tarenflurbil 

 

Fas II-studiens resultat visade på 

positiv effekt på ADL-funktioner och 

global status vid mild fas. Fas III-

studiens resultat visade ingen 

signifikant effekt på någon domän 

jämfört med placebo. Biverkningar var 

bland annat yrsel och förstoppning. 

Vid fas II-studiens analys 

delades de aktivt behandlade i 

efterhand in i mindre grupper. 

Fas III-studien var en välgjord 

studie med tillräckligt 

patientunderlag. En möjlig 

förklaring till tarenflurbils 

misslyckande är att för lite 

läkemedel tog sig över 

blodhjärnbarriären. 

   

Bapineuzumab 

 

Endast en trend till positiv effekt 

kunde ses på kognitionsförsämring 

enligt ADAS-Cog. Subgrupp som 

avslutade behandlingen hade 

signifikant bättre effekt både på 

kognitiva funktioner och ADL-

funktioner. Icke APOEε4-bärare 

svarade bättre på aktiv behandling än 

Den förbestämda statistiska 

analysen genomfördes ej, utan 

en alternativ analys utfördes. 

Signifikanta resultat vid 

subgruppering. Detta minskar 

studiens trovärdighet.   
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bärare. Utmärkande biverkning var 

vaskulärt ödem. 

   

PBT2 

 

Efter 12 veckors behandling kunde 

inte signifikant skillnad påvisas mellan 

aktiv behandling och placebo på 

kognition eller globalfunktion. Vid 

separat analys av NBI-s individuella 

tester visade dock två av dem positiva 

resultat med signifikans jämfört med 

placebo. PBT2 minskade signifikant 

mängden Aβ42 i CSF. Inga 

biverkningar kunde associeras till 

läkemedlet.    

Studien var kort med primärt 

mål att utvärdera säkerhet och 

tolerabilitet. Inga beräkningar 

hade gjorts för att få fram hur 

många som borde ingå i varje 

grupp för power för pålitlig 

effektanalys.  

   

Litium Vid ett uttag av litium ökade andelen 

med alzheimerdiagnos, vid fler uttag 

minskade andelen till ungefär samma 

som den för de som inte hämtat ut 

litium. Vid jämförande analys med 

kramplösande läkemedel ökade 

andelen med alzheimerdiagnos med 

antalet uttag.    

Litiums positiva effekt kan bero 

på att läkemedlet minskar 

antalet återfall (bipolär 

sjukdom) vilka lär vara skadliga 

för kognitiva funktioner. Den 

positiva effekten kan också vara 

ett resultat av någon form av 

bias.   

 
 
 

5.1 Dagens läkemedel 
 

 

De fyra läkemedel som idag är godkända för behandling av Alzheimers sjukdom är 

donepezil (Aricept®), galantamin (Reminyl®), rivastigmin (Exelon®) och memantin 

(Ebixa®). De tre första, AchEI, används vid mild till måttlig demens och memantin 

som är en NMDA-receptorantagonist används vid svår demens vid Alzheimers 

sjukdom. 

 
 

AchEI  

 

Personer som fått diagnosen demens av alzheimer typ erbjuds farmakologisk 

behandling med en AchEI.  

 

Enligt studie 2 (Birks, 2006) förbättrar AchEI kognitiva funktioner, global status, 

ADL-funktioner och beteendestörningar. Det poängteras dock att effekten inte är 

speciellt stor. Till exempel har den kognitiva funktionen i snitt förbättrats med -2,7 

poäng på ADAS-Cog-skalan jämfört med placebo. Ett ADAS-Cog test kan max ge 

70 poäng en skillnad på 2,7 poäng är en ganska marginell förändring. Vid studie 1 

(Lanctôt et al., 2003) beräknades NNT, för en förbättring med avseende på den 

globala statusen krävdes 12 st. behandlade. Detta NNT-värde jämförs med NNT-

värden från studier av schizofrena behandlade med antipsykotika – NNT = 3 och 



34 
 

blodtrycksänkande medel för att förhindra ett fall av hjärtinfarkt, stroke eller död där 

NNT-värdet varierade mellan 29 och 86. Enligt Marcusson et al. (2011) upplever 

patienter och närstående ofta att den sjuke har lättare för att koncentrera sig, är mer 

medveten om sin omgivning, följer ett samtal bättre, har lättare för att hitta ord och 

uttrycka sig samt även fått förbättrad minnesfunktion efter behandling med AchEI.  

 

I studie 3 (Bullock & Dengiz, 2005) uppskattas AchEIs effekt vid behandling under 

lång tid. Författarna anser att AchEIs effekt kan bibehållas upp emot fem år. Den 

positiva effekten kan dock bero på positiv selektions bias. Eftersom endast en liten 

andel av de som inleder längre studier fortsätter behandlingen under hela 

studieperioden, är det möjligt att de som fullföljer märker effekt av behandlingen. 

Resultaten från studie 3 (Bullock & Dengiz, 2005) angående långtidseffekten är, just 

på grund av det lilla antalet som utvärderas, inte pålitliga. I diskussionen framhålls 

att förbättring inte ska förväntas vid långtidsbehandling utan att målet bör vara att 

minska försämringshastigheten och förlänga perioden då patienten ”är sig själv”. 

Enligt Karlsson & Eriksson (2011) finns det idag inga klara riktlinjer angående hur 

länge AchEI bör användas. Behandlingen ska individanpassas. När läkemedlet sätts 

in ska tester göras efter tre till sex månader efter fulldos, för att avgöra om patienten 

svarar på behandlingen, om inte avbryts behandlingsförsöket. Vid positivt svar (två 

tredjedelar (Socialstyrelsen, 2010)) tar långtidsbehandling vid, med uppföljning 

minst en gång per år, enligt rekommendationer från socialstyrelsen (2010). AchEIs 

effekt avtar eller försvinner med tiden och då detta konstaterats ska de sättas ut under 

kontrollerade former (Karlssson & Eriksson, 2011). 

        

De vanligaste biverkningarna vid behandling med AchEI är problem från mag-

tarmkanalen. Studie 1 (Lanctôt et al., 2003), som var en metaanalys med relativt 

korta studier (två av 16 studier varade ett år, resten kortare - tre eller sex månader) 

rapporterade att endast en liten andel fler (8 %) aktivt behandlade drabbades av 

biverkning och att något fler aktivt behandlade hoppade av på grund av biverkning 

jämfört med placebobehandlade (8 % respektive 7 %). I studie 2 (Birks, 2006), en 

metaanalys med studier som i de flesta fall utvärderade 6 månaders behandling, 

konstaterades att 72 % av de aktivt behandlade och 57 % av de placebobehandlade 

drabbades av minst en biverkning under behandlingsperioden, dessa tal ger en större 

andel (26 %) drabbade inom gruppen med aktiv behandling, jämfört med studie 1 

(Lanctôt et al., 2003). Andelen som i studie 2 hoppade av på grund av biverkning är 

också betydligt högre bland de aktivt behandlade (18 % respektive 8 %). En 

anledning till den större andelen biverkningar i den aktivt behandlade gruppen skulle 

enligt studie 1 (Lanctôt et al., 2003) kunna vara att behandlingen inte individanpassas 

vid vetenskapliga studier. Den stora skillnaden mellan studierna kan bero på att 

biverkningarna från de olika studierna hanterats olika vid analysen. Enligt studie 1 

(Lanctôt et al., 2003) kan många avhopp inom en grupp leda till bättre resultat om 

metoden att flytta fram senaste testresultatet används vid avhopp. Falskt förbättrat 

resultat eftersom testvärden normalt försämras vid Alzheimers sjukdom.  

 

AchEI verkningsmekanism varierar aningens dem emellan men verkar inte påverka 

deras inbördes effekt. I studie 1 (Lanctôt et al., 2003) anas en bättre effekt för 

donepezil jämfört med galantamin och likartad för donepezil och rivastigmin men då 
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dos- och behandlingstids-subanalyser gjordes kunde inte någon skillnad ses. I studie 

2 (Birks, 2006) konstateras att det inte finns bevis på att någon AchEI skulle ha 

bättre effekt än någon annan. I studie 3 (Bullock & Dengiz, 2005) jämförs inte de 

olika läkemedlen. I studie 1 har donepezil något färre biverkningar än rivastigmin 

och galantamin, och i studie 2 (Birks, 2006) färre biverkningar än rivastigmin 

(utifrån en studies resultat). I studie 1 (Lanctôt et al., 2003) föreslås tolerabiliteten 

vara den samma för alla tre om titreringen till full dos görs varsamt med rivarstigmin 

och galantamin. Förutom oral administrering, finns rivastigmin som plåster, vilket 

minskar läkemedlets mag-tarmbiverkningar (Marcusson et al., 2011).    

    

Den totala årskostnaden för en person med demenssjukdom, endast relaterad till 

sjukdomen, bedöms vara 246 000-269 000 kr. Enligt Socialstyrelsen (2010) har det 

visats att varje försämrad poäng på MMSE-skalan innebär en ökad kostnad på 15 000 

kr (1999 års penningvärde). Årskostnaden för läkemedelsbehandling med 

kolinesterashämmare är ca 10 000 kr men patenten är på väg att gå ut med betydligt 

billigare generika som följd. Patentet på rivastigmin kapsel har gått ut, och generikan 

är ca 15 gånger billigare (Landstinget Kalmar län, 2012). 

 

I studie 2 (Birks, 2006) ingick två studier (donepezil) som relaterade sina resultat till 

vårdinsatser och dess kostnader. De inkluderade kostnader för sjukvård, sjukvårdare 

och oavlönade vårdare i hemmet. Båda studierna kom fram till att behandling med 

donepezil inte innebar någon besparing. Det som gör Alzheimers sjukdom särskilt 

kostsam för samhället är kostnaderna för särskilt boende (kommunal boendeform för 

personer med särskilda behov) dit patienterna flyttar då de blir för dåliga för att bo 

kvar hemma. Enligt studie 2 (Birks, 2006) saknas studier med tillräcklig duration för 

att avgöra hur behandlingen påverkar kostnaderna för särskilt boende. De 

hälsoekonomiska studier som finns använder sig av modeller som förutsäger 

sjukdomsförloppet för Alzheimers sjukdom. Sådana studiers resultat har 

Socialstyrelsen bland annat haft som stöd till sina läkemedelsrekommendationer 

(Socialstyrelsen, 2010). Flertalet av dem visade att AchEI är kostnadseffektiva vid 

behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2010)s 

egna modellberäkning är behandlingen kostnadseffektiv, med lägre patientkostnader 

och större antal Quality Adjusted Life-Year (QUALY). Som slutsats anges i 

Socialstyrelsen (2010) att viss evidens finns för att behandling med AchEI är 

kostnadseffektiv.   

 

 

Memantin 
 

Studie 4 (Winblad et al., 2007) var en metaanalys som analyserade sex fas III 

prövningar. Metaanalysen hade som mål att utvärdera memantins effekt vid 

behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom. Metaanalysens 

resultat visar att memantin har signifikant bättre effekt på kognitiva funktioner, 

global status, ADL-funktioner och beteendestörning jämfört med placebo. Den 

kognitiva funktionen försämrades mindre vid aktiv behandling jämfört med placebo, 

med SMD = 0,26, vilket kan jämföra med AchEI effektresultat; 0,2 - 0,4. Studier 

med patienter med Alzheimers sjukdom av olika svårighetsgrad divergerade lite då 
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det gällde memantins effekt på ADL-funktioner. Resultaten av NPI-testet var 

heterogent vid sensitivitetsanalys enligt the last-observation-carried-forward (LOCF). 

NPI innehåller dock frågor som rör 12 olika symtom och alla påverkas inte 

nödvändigtvis åt samma riktning. I andra studier med memantin har NPI-resultaten 

poolats och de individuella symtomområdena har analyserats var för sig. Det har då 

visat sig att framförallt patienters agitation och/eller aggression minskat jämfört med 

placebo. Memantins tolerabilitet är god, lika många behandlade med placebo som 

memantin rapporterade biverkning (~70 %). Färre behandlade med memantin avbröt 

behandlingen på grund av biverkning. Vanliga (drabbar 1/10 till 1/100) biverkningar 

enligt FASS, Ebixa® (2011) är läkemedelsöverkänslighet, somnolence (trötthet), 

yrsel, hypertoni, dyspne (andnöd), förstoppning och huvudvärk.   

  

Enligt Karlsson & Eriksson (2011) bör memantin sättas in då sjukdomssymtomen 

blivit så svåra att patientens dagliga behov av hjälp är påtagligt. Memantin kan 

användas som monoterapi eller som tillägg till AchEI. Precis som med AchEI finns 

det inga tydliga riktlinjer för hur länge memantinbehandlingen ska fortgå, utan effekt 

ska regelbundet utvärderas. Anses läkemedlet inte längre ge någon effekt ska det tas 

bort men sättas tillbaka om försämring påvisas efter tre till fyra veckor (Karlsson & 

Eriksson, 2011). 

     

Wimo et al. (2003) studerade kostnader och resursanvändande bland patienter med 

måttligt till svår Alzheimers sjukdom, behandlade med memantin under 28 veckor 

med en placebogrupp som kontroll. Studien visade att memantinbehandling sparade 

samhället kostnader, genom att antalet som institutionaliserades var färre jämfört 

med placebo och genom minskat behov av vård från anhörig. Socialstyrelsen (2010) 

drar slutsatsen att ”det finns viss evidens för att memantin är kostnadseffektiv vid 

behandling av måttligt till svår demens”. Wimo et al.s (2003) analys har tillsammans 

med modellstudier varit underlag för socialstyrelsens slutsats. Samtliga modellstudier 

tydde på att behandling med memantin ledde till kostnadsbesparingar, vid en 

modellstudie beräknades två års behandling med memantin, leda till både lägre 

kostnader och fler QALY. 

 

 
 

5.2 Farmakoterapi som prövas för att bli godkänd 
 
 

Tarenflurbil 
 

Tarenflurbil, en γ-sekretas modulator som minskar produktionen av Aβ42. Till fas II 

studien (studie 5 (Wilkock et al., 2008)) inkluderades patienter med mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom. Vid analysen beslöts (eftersom resultaten var heterogena) att 

patienter med mild respektive måttlig demens skulle analyseras separat. Studien var 

inte designad för detta, grupperna blev små (mild: 48 stycken tarenflurbil och 46 

stycken placebo, måttlig: 18 stycken tarenflurbil och 15 stycken placebo). Innan 

prövningen hade antalet i varje grupp beräknats till 67 stycken för att tillräcklig 

power skulle erhållas. I studie 5 (Wilkock et al., 2008) hade tarenflurbil signifikant 
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effekt på global status (som tenderade att öka med tiden) och på ADL-funktioner vid 

mild demens jämfört med placebo. Den procentuella skillnaden på 

försämringsminskning jämfört med placebo var 35,7 % för den globala statusen och 

46,4 % för ADL-funktionerna.  Det finns ingen överenskommelse om vilka värden 

på procentuell skillnad på försämringsminskning som ska uppfattas som kliniskt 

relevanta. 30 % föreslår dock European Alzheimer´s Disease Consortium Task 

Force, vilket skulle betyda att dessa resultat från studie 5 (Wilkock et al., 2008) var 

av klinisk relevans. Patienterna med måttlig Alzheimers sjukdom behandlade med 

tarenflurbil försämrades snabbare utifrån CDR-SB-skattning än placebobehandlade. 

Detta förklaras genom att placebogruppen försämrades mindre än förväntat, 

grupperna var dessutom väldigt små (18 tarenflurbil och 15 placebo). Fas III studien 

(studie 6 (Green et al., 2009)) som sedan följde var en stor studie med 1 649 personer 

med mild demens. Vid den studien kunde ingen effekt av tarenflurbil noteras. 

Patienterna behandlade med tarenflurbil försämrades, kognitivt och ADL-mässigt 

med samma hastighet som placebobehandlade. Enligt studie 6 (Green et al., 2009) 

fanns flera möjliga förklaringar till tarenflurbils misslyckande. Tarenflurbil 

absorberas väl i plasma men tidigare studier har visat att endast 0,5 % till 1 % av 

läkemedlet kan ta sig igenom blodhjärnbarriären, en möjlighet är att 800 mg (dosen 

som användes vid studie 6) två gånger om dagen var för låg.  

 

Minst en biverkning rapporterades från 87,2 % av de tarenflurbilbehandlade och 85,0  

% av de som fått placebo. Signifikant fler avbröt studien bland patienterna 

behandlade med tarenflurbil (18,4 % respektive 11,6 %). 

 

 

Bapineuzumab 
 

Behandling med bapineuzumab innebär passiv immunterapi riktad mot β-amyloid.  I 

studie 7 (Salloway et al., 2009) (fas II-studie) konstaterades att en trend (p mellan 0,1 

och 0,5) mot positiv behandlingseffekt fanns då alzheimersjuka, med MMSE 16-26 

(18-25 motsvarar mild), behandlades med bapineuzumab jämfört med placebo. En 

separat analys av ADAS-Cod (kognitiva funktioner) och DAD (ADL-funktion) 

gjordes på försöksdeltagare som fullföljt studien. Denna analys visade på signifikant 

bättre effekt vid aktiv behandling jämfört med placebo. Då resultaten analyserades 

utifrån APOE ε4 förekomst framkom att bapineuzumab hade bättre effekt på 

patienter som inte var bärare av APOE ε4-gener. Dock var det fler bland bärarna som 

avbröt studien, därmed svårt att dra slutsats om orsak och verkan. Trenden mot 

minskat fosforylerat tau i ryggmärgsvätskan (en indikator på förekomsten av 

neurofibriller) hos de bapineuzumab-behandlade kan bero på att bapineuzumabs 

bortförande av amyloid leder till effekt på tau-patologin.  

 

Patienter som samtidigt var bärare av APOE ε4-gener och fick hög dos, löpte större 

risk att drabbas av vasogent ödem i hjärnan. Mekanismen bakom uppkomsten av 

vasogent ödem vid passiv immunoterapi är inte helt klar. En förklaring är att kärlens 

permeabilitet ökar då amyloiden transporterats bort ( Marcusson et al., 2011). Vid 

studie 7 (Salloway et al., 2009) upptäcktes vasogena ödem via MRT, utan symtom. 

De gick tillbaka då behandlingen avslutades. Behandlingen återupptogs sedan med 



38 
 

dosjustering och noggrann monitorering. Studie 7 (Salloway et al., 2009) kunde inte 

genomföras enligt den förbestämda studieplanen, istället för att utvärdera olika 

dosers effekt, kombinerades alla doser för att effekten vid bapineuzumab-behandling 

skulle kunna analyseras. Effekten på APOE ε4-bärare i kombination med dos 2 

mg/kg förväntade.  

 

Bapineuzumab prövas nu i två stora fas III prövningar med APOE ε4-bärare och 

icke-bärare i var sin studie.  

 

Bapineuzumab injiceras i vener och precis som tarenflurbil går en mycket liten del 

(mindre än 1 %) av läkemedlet över blodhjärnbarriären. Det är osäkert om den lilla 

mängd bapineuzumab som kommer till hjärnan verkligen kan påverka 

plackbildningen eller nedbrytandet av plack. En alternativ mekanism kan vara att 

bapineuzumab minskar β-amyloid i blodet och för att jämvikten mellan β-amyloid i 

blodet och i hjärnan ska bibehållas, transporteras β-amyloid från hjärnan, över 

blodhjärnbarriären till blodet (Marcusson et al., 2011). Denna ”peripheral sink 

hypothesis” skulle enligt Kerchner & Boxer (2011) kunna förklara bapineuzumabs 

sämre effekt på APOE ε4-bärare eftersom APOE4 antas minska β-amyloids transport 

över blodhjärnbarriären.  

 

En patient som deltog i studie 7 (Salloway et al., 2009), avbröt ganska tidigt på grund 

av försämrad demens. Patienten avled 11 månader efter den sista bapineuzumab 

injektionen. Vid den patologiska undersökningen hittades inga bevis för att dödsfallet 

orsakats av läkemedelsbehandlingen. Det konstaterades dock att mängden diffusa 

plack i cortex och neostriatum var oväntad låg. Det kan varit så att bapineuzumab  

bidrog med långvarig reduktion av de diffusa placken (Kerchner & Boxer, 2011). 

 

Flera humaniserade antikroppar är i olika prövningsstadier, de binder till olika 

epitoper på β-amyloid och anses ha olika effekt på olika former av plack. 

Bapineuzumab binder enligt Tayeb et al. (2011) bättre till β-amyloid deponerat i 

plack än till β-amyloid i diffusa plack. En annan antikropp som befinner sig i fas III 

studier, solanezumab, binder bättre till β-amyloids lösliga former (Tayeb et al., 

2011).    

 

 

PBT2  
 

PBT2 är en förening som ingår i gruppen metal-protein attenuating compounds 

(MPAC) vilka påverkar Cu
2+

 - och Zn
2+

-medierad amyloid-β aggregation. Studie 8 

(Lannfeldt et al., 2008) var en fas IIa studie som pågick under 12 veckor, med 

alzheimerpatienter med MMSE-värden mellan 20 och 26.  

 

Den högre dosen PBT2 (250 mg) sänkte signifikant Aβ i ryggmärgsvätska men inte i 

plasma jämfört med placebo, detta kan tolkas som att PBT2 rensar undan β-amyloid 

från den extracellulära vätskan i hjärnan eftersom det är därifrån ryggmärgsvätskans 

β-amyloid till största delen kommer. Majoriteten av β-amyloid som finns i plasma 

kommer från trombocyter. Detta resultat visar PBT2s förmåga att selektivt påverkar 
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hjärnans β-amyloid och inte β-amyloiden i plasma. PBT2 påverkade inte 

förekomsten av Cu
2+

 och Zn
2+

 i plasma vilket författarna till studie 8 (Lannfeldt et 

al., 2008) ansåg visade att PBT2 inte fungerade som kelator (ämne som binder till sig 

metaller) utan som ett ämne som bidrar till att metallbalansen återställs centralt. 

 

PBT2 (250 mg) hade signifikant bättre effekt på två områden på NBI-skalan jämfört 

med placebo. De bättre resultaten anses inte bero på inlärningseffekt eftersom alla 

grupperna hade samma möjlighet till inlärning. En egen reflektion är att PBT2 

kanske inte har effekt på det som testerna var avsedda att uppskatta utan på 

inlärningen av testens uppgifter. Författarna till studie 8 (Lannfeldt et al., 2008) 

kommenterar att studien inte har power att avgöra om läkemedlets effekt är 

signifikant skiljd från placebos. Studiens positiva resultat ska hanteras med 

återhållsam optimism. En större och längre studie behöver genomföras för att visa 

om PBT2 kan modifiera sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. 

 

Det primära målet med studie 8 (Lannfeldt et al., 2008) var att utvärdera PBT2-s 

tolerabilitet och säkerhet. Under de 12 veckor som studien varade påvisades inga 

biverkningar associerade till PBT2. Man gjorde bland annat kontroller för att 

upptäcka eventuella tecken på myelo-optisk neuropati, vilket enligt Tayeb et al. 

(2011) var anledningen till att kliokinol (som PBT2 är utvecklad från) drogs tillbaka. 

Inga tecken på sjukdomen hittades. Tolerabilitet och säkerhet var likvärdig placebos.  

  

 

Litium 
 

Vid studie 9 (Kessing et al., 2008) undersöktes hur uthämtning av litium från danska 

apotek påverkade antalet som fick diagnosen demens. Två hypoteser formulerades 

inför studien. Den första hypotesen var att kontinuerlig behandling med litium 

minskar risken att utveckla demens och den andra hypotesen var att ju fler uttag som 

gjordes desto färre skulle få demensdiagnos. Den första hypotesen visade sig 

stämma. Vid fler uttag än ett minskade antalet demensdiagnoser till antalet bland 

resten av befolkningen. I studie 9s (Kessing et al., 2008) diskussion framgår att 

litium används som behandling av bipolär sjukdom och bipolär sjukdom är normalt 

associerad med högre risk för att utveckla demenssjukdom. Den andra hypotesen 

stämde inte, snarare var något fler fick diagnosen demens vid fler uttag. Detta 

behöver inte betyda att litiums effekt avtar utan kan vara en följd av att risken att 

utveckla demens ökar vid återfallsepisoder. Kontinuerlig behandling under lång tid 

kan innebära att patienten har en svårare form av sin bipolära sjukdom, med fler 

återfall.  

 

I studie 9 (Kessing et al., 2008) framkom också att vid endast ett uttag ökade risken 

för demens och att sambandet mellan uthämtning av kramplösande medel och 

demensdiagnos såg helt annorlunda ut. 

 

Enligt studie 9 (Kessing et al., 2008) finns det två förklaringar till studiens resultat. 

Den första förklaringen är att kontinuerlig litiumbehandling minskar antalet återfall 

och på så vis minskas återfallens skadliga effekt på kognitiva funktioner. Den andra 
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förklaringen är att resultaten är metodologiska artefakter, som bland annat kan ha 

uppkommit på grund av att de som följer sin läkemedelsordination svarat bra på 

behandlingen. Denna förklaring anses emotsägas av det annorlunda sambandet 

kramplösare – demensdiagnos. En annan förklaring som inte diskuteras i detta 

sammanhang i studie 9 (Kessing et al., 2008) skulle kunna vara att litium generellt 

har en nervskyddande förmåga och att den leder till minskat antal demensdiagnoser. 

Enligt studie 9 (Kessing et al., 2008) ges kramplösande läkemedel framför allt till 

personer med epilepsi och den diagnosen är också förknippad med ökad demensrisk. 

Det framgår inte om det även vid epilepsi är anfallen som är skadliga för de 

kognitiva funktionerna, om det vore på det viset borde kramplösare haft liknande 

effekt på demensförekomsten.    

  

I studie 9 (Kessing et al., 2008) presenteras resultat från några tidigare 

epidemiologiska studier av litium. Dessa resultat varierar, från att som vid studie 9 

(Kessing et al., 2008) minska prevalensen till att andelen demensdiagnoser ökar med 

antalet litiumuttag.  

 

Vanliga (färre än 1/10 och fler än 1/100) litium biverkningar är enligt FASS, i 

ordning med mest vanlig först: reversibel, måttlig renal diabetes insipidus, finvågig 

handtremor, viktökning upp till 10 kg, förhöjt (Tyreoidea Stimulerande hormon) 

TSH, hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon), ödem, diarré och acneliknande utslag. 

Flera vanliga läkemedel påverkar litiums clearance bland annat COX-hämmare, 

ACE-hämmare, angiotensin II receptor antagonister. Litium har ett smalt terapeutiskt 

fönster och är toxiskt i högre doser och metaboliseringshastigheten varierar också 

mellan olika individer (FASS, Lithionit®, 2011). 
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 6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 
 

 

 

Alzheimers sjukdom innebär stort lidande för den drabbade som stegvis tappar bort 

sig själv. Även de anhöriga drabbas, då de tvingas ta över allt ansvar för hemmet och 

samtidigt ta allt mer hand om den sjuke som emellanåt kan bete sig väldigt 

påfrestande. 

 

Sjukvården slukar allt större del av Sveriges BNP. Tekniker har utvecklats som gör 

att tidigare dödliga sjukdomar kan botas eller att det är möjligt att leva med dem. 

Detta tillsammans med höjd levnadsstandard gör att Sveriges befolkning blir allt 

äldre. Demenssjukdomar, med Alzheimers sjukdom som den enskilt vanligaste, är 

starkt åldersrelaterad.  Enligt Basun (2011) är ca en av fyra 90-åringar drabbade av 

Alzheimers sjukdom och enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2012) förväntas 

antalet personer mellan 85-95 fördubblas fram till år 2050. Alzheimers sjukdom 

innebär stora kostnader för samhället. Vårdkostnaderna är idag ca 50 miljarder kr i 

Sverige vilket Marcusson et al. (2011) jämför med de 53 miljarder som var 

utbildningsdepartementets budget för 2011. Summan 50 miljarder är lika mycket 

som hjärt-kärl- och cancersjukdomar kostar tillsammans. Framförallt bidrar vården 

på institution under sjukdomens slutstadium till de höga kostnaderna (Marcusson et 

al., 2011). Farmakologisk behandling som minskar tiden på särskilt boende skulle 

minska sjukvårdens kostnader och en behandling som modifierar sjukdomsförloppet 

och minskar demensförekomsten hos alzheimersjuka till samma nivå som vid 

normalt åldrande skulle innebära en rejäl vinst. Det borde vara en dröm för 

läkemedelsföretagen att få fram ett sjukdomsmodifierande läkemedel.            

  

Hur bra är dagens farmakologiska behandling vid Alzheimers sjukdom?  

Den behandling som finns idag påverkar inte sjukdomsförloppet men minskar och 

fördröjer till viss del symtomutvecklingen. Hur mycket och om läkemedlen ger 

positiv effekt varierar mellan individer. Ekman et al. (2011) anser att klinisk 

erfarenhet visar att effekten hos en del patienter är mycket god. En del patienter 

försämras nästan inte alls på flera år, medan hos andra ses ingen effekt alls. Det finns 

många oklarheter kring dagens läkemedel som det här arbetet inte reder ut. Eftersom 

Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp kunde man förväntat sig att dagens 

läkemedels långtidsverkan var noggrant utredd. Det verkar den inte vara. Den 

individuella effekt läkemedlen har väcker frågor om vilka faktorer som påverkar 

deras effekt. Deras plats i dagens alzheimerterapi tycker jag är given, priserna 

kommer förmodligen att sjunka till rimligare nivåer inom snar framtid och för de 

patienter som tack vare behandlingen inte försämras på flera år är de förmodligen 

ovärderliga.  

 

Vad kan vi förvänta oss av morgondagens behandling? 

Det finns en uppsjö av olika behandlingar som provas/provats för Alzheimers 

sjukdom. Det här arbetet berör endast fyra stycken med förmodad nervskyddande 

funktion.  
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Kan det bland dessa fyra finnas ett alternativ som kommer att revolutionera 

terapiområdet? Inte troligt men inte heller helt omöjligt. PBT2 har förutsättningar. 

Tarenflurbil har inte längre några förväntningar på sig. Läkemedlet som visade 

positiv effekt vid en fas II studie (Wilkock et al., 2008) misslyckades med att 

återupprepa detta vid den efterföljande stora fas III prövningen (Green et al., 2009). 

Vad kan misslyckandet ha berott på? En möjlig förklaring som gavs i studie 6 (Green 

et al., 2009) är att dosen var för liten för effekt. Det skulle också kunna vara så att 

läkemedlet sattes in för sent, trots att patienterna som deltog enbart hade mild 

demens. Kanske har då redan andra faktorer i hjärnan förändrats som metallbalans 

och ökad reactive oxygen species (ROS)-bildning som i sin tur, oberoende, driver 

nervdegenereringen. Ett annat alternativ är att sjukdomen inte alls beror på de toxiska 

oligomererna utan degenereringen av neuron beror på helt andra mekanismer. 

 

Bapineuzumab som visade positiva, fast inga direkt pålitliga resultat i fas II-

prövningen (Salloway et al., 2009), befinner sig tillsammans med andra 

humaniserade antikroppar riktade mot β-amyloid, just nu i fas III-prövningar. Kanske 

ska inte allt för höga förväntningar riktas mot bapineuzumab och kanske inte mot 

någon annan av dessa antikroppar heller. Patienten som avbröt bapineuzumabs fas II- 

studie, på grund av försämrad demens, hade vid sin död mindre lösliga senila plack, 

än förväntat hos en alzheimerpatient. Det skulle kunna bero på att bapineuzumab 

effektivt immunicerat patienten (Kerchner & Boxer, 2011). Hade immuniceringen 

haft positiv effekt (minskad demens) blir patientens avhopp på grund av ökad 

demens motsägelsefullt. Detta är i och för sig en beskrivning av ett enstaka fall och 

evidensgraden är mycket låg.  

 

Det verkar inte förekomma några högre förväntningar på litium som alzheimerterapi 

inom forskarvärlden. Kanske har det att göra med att litium är besvärligt att använda, 

det har ett snävt terapeutiskt fönster, elimineringshastigheten varierar mellan olika 

personer. Detta innebär att kontroller krävs. Dessutom interagerar litium med några 

vanliga läkemedel (FASS, Lithionit®, 2011). Läkemedlets effekt på patienter med 

Alzheimers sjukdom som inte har bipolärsjukdom går inte att avgöra utifrån den 

kohortstudie (Kessing et al., 2008) som ingår i detta arbete. Dock har läkemedlet som 

hämmare av kinaset GSK-3β en intressant farmakodynamik. 

 

PBT2 är det läkemedel bland de fyra som är mest intressant, kanske inte utifrån 

studie 8 (Lannfeldt et al., 2008), som var allt för kort och inte alls designad för att 

påvisa PBT2-s effekt, utan utifrån dess verkningsmekanism. Det verkar vara rätt väg 

att hitta och angripa orsaker som ger upphov till den felveckade β-amyloiden.    

 

Om det är de felveckade Aβ42 som bidrar till nervdegenereringen kan kanske även 

paralleller dras till bovin spongiform encefalopati - BSE (galna kosjukan) och den 

mänskliga formen Creutzfeld-Jakobs sjukdom, vilket Hammarströms forskargrupp 

vid Linköpings universitet gjort. Vid Creutzfeld-Jakobs sjukdom veckas prioner fel 

och den toxiska felveckningen sprids även till friska prioner. Ansvariga till 

veckningen är chaperoner som också har som uppgift att förhindra ansamling och 

ihopklumpning av proteiner (Linköpings universitet, 2010).  
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Förmodligen är det som Ekman et al. (2011) skriver, att framtidens läkemedel mot 

Alzheimers sjukdom kommer vara en ”cocktail” bestående av många olika 

substanser. Substanser anpassade efter olika individuella faktorer, och efter var i 

sjukdomen patienten befinner sig. Jag tror att det finns gott hopp om att finna de 

ingående substanserna eftersom intresset inom området har ökat enormt. Marcusson 

et al. (2011) gjorde en undersökning i PubMed och fick fram att år 2000 publicerades 

888 artiklar om demens och år 2009 publicerades 6 133 stycken!        
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