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Sammanfattning 

Introduktion 
Parkinson sjukdom är en kroniskt progressiv nervcellsdegenererande sjukdom, som 

orsakar bortfall av dopaminerga neuron i hjärnan. Detta resulterar i motoriska symtom 

så som tremor, muskelrigiditet och hypokinesi. Idag vet man inte vad som orsakar 

sjukdomen, det finns många olika teorier, och det finns inget botemedel.  För att lindra 

de symtom som uppkommer vid Parkinson sjukdom är den vanligaste behandlingen 

med läkemedel som antingen tillför dopamin, bromsar nedbrytningen av dopamin eller 

förbättrar verkan av dopaminet. De senaste behandlingsmetoderna som kommit är 

tillförsel av dopamin via en pump, apomorfininjektioner och neurokirurgi.  

Syfte 
Syftet med studien är att studera och utvärdera de senaste läkemedel och 

behandlingsmetoder som kommit på marknaden för behandling av PS. Samt att 

undersöka vad man forskar på idag. Är det främst tilläggsbehandling till nuvarande 

läkemedelsbehandling eller helt nya preparat? 

Metod  

Detta är en litteraturstudie. Informationen har hämtats mellan 2015-02-25 och 2015-

05-20 från databasen PubMed med sökord som: Parkinson, dopamine, eltoprazine, 

samt hemsidor som FASS, läkemedelsverket, 1177. 

Resultat 

Tillförsel av Levodopa via pump och tillägg med eltoprazin och safinamid visar alla på 

positiva resultat med symtomlindring. Kreatinin och Coenzym Q10, som studerats 

angående deras förmåga att bromsa sjukdomsförloppet, visar inga signifikanta positiva 

resultat. Stamcellstransplantation som görs på djurstadiet, har visat på goda resultat. 

Diskussion 

De senaste behandlingarna och läkemedel som kommit på marknaden har visat på 

goda effekter och kommer därför mest troligt att bli vanligt förekommande. Eltoprazine 

och Safinamid, är två substanser som inte kommit ut på marknaden ännu, men som 

visat ge goda resultat som tilläggsbehandling till L-dopa. Detta visar på goda chanser 

till att förbättra symtomen hos Parkinsonpatienter och därmed öka deras livskvalitét. 

Stamcellsforskningen på djurnivå har visat på goda resultat, och är därför väldigt 

intressant att följa i utvecklingen med studier på människor. Kanske ett framtida 

botemedel? 

Slutsats 

Framsteg görs inom forskningen idag gällande läkemedel för att lindra symtom, dock 

finns det idag ingen substans som visar på goda effekter för att bromsa 

sjukdomsförloppet. Därför är det viktigt att fortsätta med forskningen kring Parkinson 

sjukdom. 

Nyckelord: Parkinson sjukdom, dopamin, safinamid, eltoprazine, duodopa. 
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Ordförkortningar 

CNS = centrala nervsystemet 

COMT-hämmare = katekol-O-metyltransferas-hämmare 

DA = dopamin 

DRS = Dyskinesia Rating Scale 

Fas I studie = Klinisk studie där läkemedlet testas på frivilliga människor. Här testas 

läkemedlets effekt, hur läkemedlet bryts ned i kroppen och dess säkerhet. 

Fas II studie = Klinisk studie där läkemedlet testas på en större grupp patienter som 

har sjukdomen som läkemedlet är mot. I fas II studerar man även dosering av 

läkemedlet. Fas II kan delas in i A och B, vilket är tidig respektive sen fas. 

MAO-hämmare = Monoaminooxidas-hämmare  

NMSS = Non-motor symtom scale 

Parallellgruppsstudie = Jämförelser av två grupper, där den ena får ett 

läkemedel/substans, och den andra placebo.  

 

PS = Parkinson sjukdom 

CoQ10 = Antioxidanten Coenzym Q10   

UPDRS = Unified Parkinson disease rating scale 

Part I: Utvärdering av sinnestämning 

Part II: Egen utvärdering av vardagliga aktiviteter, som påklädnad, talförmåga, skötsel 

av hygien med mera.  

Part III: utvärdering av motoriska rörelser. 

Part IV: Hoehn och Yahr skala för sjukdomens svårighetsgrad  

Part V: Schwab and England ADL skala

http://en.wikipedia.org/wiki/Hoehn_and_Yahr_scale


  1 
 

1. Introduktion 

1.1 Historia 

År 1817 publicerades en studie, “An essay on the shaking palsy”, skriven av den 

engelska läkaren James Parkinson. I studien ingick dokumenterade observationer av 

sex personer med neurologiska symtom så som vilotremor, framåtlutad hållning, 

muskelsvaghet och hur symtomen förvärrades med tiden. Sextio år senare fick detta 

sjukdomstillstånd sitt namn Parkinson sjukdom (PS). (1) 

Nästa dokumentation angående PS kom först år 1921, då fransmannen Charles Foix 

konstataterade att sjukdomen beror på en degeneration av nervceller i hjärnstammen.  

(2) 

Den svenske professorn Arvid Carlsson fick nobelpriset år 2000 för sina upptäckter 

rörande signalsubstanser i nervsystemet. På 1950-talet upptäckte han att 

signalsubstansen dopamin (DA) hade en stor betydelse för kontrollen av motoriska 

rörelser. Hans forskning visade att PS berodde på brist på DA i hjärnan, och att man 

kunde behandla det med Levodopa (L-dopa). (3) 

1.2 Dopamin 

 

DA är en signalsubstans som främst bildas i binjuremärgen. Det verkar genom att 

binda till G-proteinkopplade dopaminreceptorer i centrala nervsystemet (CNS). DA är 

en katekolamin som bildas genom att L-tyrosin hydroxyleras till L-dopa, med hjälp av 

enzymet tyrosin 3-monooxygenas. L-dopa i sin tur dekarboxyleras av dopadekarboxylas 

till DA. DA kan sedan i sin tur omvandlas till noradrenalin eller adrenalin (figur 1). 

 

 

Figur 1. Dopaminsyntesen. Figuren är omarbetad efter referens (4).  
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DA har bland annat en funktion i något som kallas nigrostritala systemet, i CNS, i de 

basala ganglierna (främst i substantia nigra och corpus striatum). Det nigrostriatala 

systemet är de system som styr kroppens motoriska rörelser. 

Nedbrytningen av DA sker genom att ett dopamintransportprotein (DAT) binder till 

DA och bryts sedan ned av monoaminooxidas (MAO). (5) 

 

1.3 Parkinson sjukdom 

 

I Sverige är det cirka 20 000 personer som är diagnostiserade med PS. Det är aningen 

fler män än kvinnor som drabbats av sjukdomen och det är vanligast att insjukna i 55 

års ålder. (6)  Prevalensen varierar globalt mellan 100 och 200 per 100 000 invånare, 

och ökar med stigande ålder. (7) PS är en kroniskt progressiv nervcellsdegenererande 

sjukdom. Den orsakar bortfall av dopaminerga neuron i substantia niagra och corpus 

striatum samt de nervbanesystem (nigrostriatala banor) som förbinder dessa. Följden 

av detta blir en dopaminbrist i hjärnan och yttrar sig i de motoriska symtom som 

uppkommer vid PS. Eftersom vissa dopaminerga neuron har acetylkolin som 

neurotransmittor, kommer bristen på dopamin att leda till en minskad hämning av 

acetylkolin, vilket resulterar i en ökad kolinerg aktivitet. (8) 

1.4 Symtom 

 

Symtomen för PS börjar oftast i ena kroppshalvan för att sedan spridas till andra 

halvan. Tremor, muskelrigiditet och hypokinesi är de symtom som främst 

karaktäriserar och diagnostiserar sjukdomen: 

 Tremor - I början av sjukdomstillståndet är de vanligaste symtomen skakningar 

vid vila, så kallade vilotremor, oftast i en hand och/eller arm.  

 Muskelrigiditet – ofrivillig muskelanspänning. Musklerna blir stela och 

patienten får ryckiga rörelser. Detta leder ofta till att Parkinsonpatienter får en 

framåtlutad kroppshållning och svårigheter att “komma igång” med aktiviteter. 

Till exempel att börja gå, startar ofta med trippande steg. Alternativt kan 

patienten “frysa fast” under en pågående aktivitet. Armsvingsrörelserna under 

gången är ofta små eller saknas helt, allt eftersom sjukdomen fortskrider.  

 Hypokinesi – rörelsehämning. Först påverkas finmotoriken, vilket drabbar de 

repetetiva handrörelserna. Vardagliga sysslor - som att knäppa knappar, 

användning av bestick vid måltid, borsta tänderna - blir en svårighet för 

patienten. Hypokinesin leder även till att patienten får stela ansiktsmuskler, 

vilket yttrar sig som tugg-och sväljsvårigheter, stirrig blick och entonig röst. 

Hypokinesin och muskelrigiditeten tillsammans medför en försämrad balans-

och rörelseförmåga, vilket ökar fallrisken.  

Andra vanligt förekommande symtom hos patienter med PS är: 

 Kolinerga besvär – ökad sekretion av saliv, talg i ansikte och hår och svett, även 

obstipation- och miktionsbesvär. (8) 
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 Sömnstörningar – orsakerna till detta kan vara: myrkrypningar i benen, 

svårigheter att vända sig i sängen och hitta bra sovställningar, tremor och 

drömmar.  

 Minnessvårigheter och förvirring– kommer ofta i ett senare skede och ökar 

med åldern. 

 Nedstämdhet (9) 

1.5 Bakomliggande faktorer 

 

Idag vet man ännu inte vad PS beror på, forskare tror att flera faktorer samverkar. En 

teori är att nervcellsdegenerationen kan orsakas av en virusinfektion och att ärftliga 

faktorer spelar in. (8) 

 

Andra teorier är att det kan bero på miljögifter, till exempel kolvätelösningsmedel, 

nervgifter och insektsbekämpningsmedel. Studier har visat att personer som växt upp 

på landet och druckit eget brunnsvatten har större risk att utveckla PS. Vad detta beror 

på vet man inte ännu.  

Upprepade slag mot huvudet, hjärntumör och stroke kan också leda till de symtom som 

uppkommer vid PS, därför finns det teorier om även det kan vara en orsak till 

uppkomsten. (10) 

 

Neuroleptika, till exempel risperidon och haloperidol, är läkemedel som kan ge 

biverkningar med Parkinsonliknande symtom, så kallade extrapyramidala symtom, så 

som tremor  och muskelrigiditet. Detta beror på att dessa läkemedel är DA-

antagonister, vilket resulterar i minskad DA-nivå (11) 

 

1.6.Läkemedelsbehandling 

 

För att bromsa sjukdomsförloppet och minska de symtom som uppstår vid PS kan man 

behandla med olika typer av läkemedel: läkemedel som tillför kroppen DA, förbättrar 

verkan av DA eller bromsar nedbrytningen av DA. (9) Valet av läkemedel beror på 

patientens ålder och sjukdomens svårighetsgrad. (12) För att uppnå bästa effekt brukar 

dessa läkemedel ofta kombineras. (9) 

 

 L-dopa är det vanligaste läkemedlet vid Parkinson sjukdom. Levodopa 

omvandlas till dopamin i hjärnan. 

 Dopaminagonister, stimulerar dopamin-2-receptorerna.  

 COMT-hämmare förlänger levodopas effekt. 

 MAO-hämmare, bromsar nedbrytningen av dopamin. 

 Antikolinergika (13) 

Behandling med L-dopa under längre perioder ger ofta biverkningar, som dyskinesier, 

det vill säga ofrivilliga rörelser, samt fluktuationer. Fluktuationer, ON/OFF 

fluktuationer, kallas med ett annat namn för dosglapp, och beror på att kroppen har en 

otillräcklig lagringsförmåga av DA. ON-läge är då patienten har god effekt av 

läkemedlet. Patienten kan även få för hög halt DA, vilket resulterar i ofrivilliga rörelser. 
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OFF-läge är då patienten har DA-brist med rörelsesvårigheter, muskelkramper med 

mera. (14) 

En teori till detta är att när kroppen tillförs en dos L-dopa så frisätts allt samtidigt, 

istället för att portioneras ut, det vill säga patienten hamnar i ON-läge, med ofrivilliga 

fluktuationer. Därefter får patienten brist på DA, och hamnar i OFF-läge. (15) 

1.7 Nyare behandlingsmetoder 

De senaste behandlingsmetoderna/läkemedlen som kommit är tillförsel av L-dopa och 

karbidopa (Duodopa) via en pump, apomorfininjektioner/infusioner och neurokirurgi. 

Dessa nya behandlingsformer är mest anpassad till yngre patienter med motoriska 

fluktuationer, som inte lider av någon demenssjukdom. (16) 

Duodopa® 

Duodopa® består av L-dopa och karbidopa, som är en dopaminagonist. Läkemedlet är 

en gel som tillförs till kroppen via en PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) till 

duodenum eller övre jejunum. På detta sätt får patienten en jämnare tillförsel av 

läkemedlen. Duodopa® ges i första skedet som monoterapi till patienter som inte 

uppnått god effekt av peroral läkemedelsbehandling, det vill säga patienter som haft 

hyperdyskinesier och svårkontrollerade motoriska fluktuationer, trots optimerad 

peroral behandling. (17) År 2010 var det 120 patienter i Sverige som behandlades med 

Duodopa®. (18) 

Apomorfin 

Apomorfin är en dopaminagonist och kan ges som infusion eller subkutan injektion. 

Den används för att häva OFF-läge. Effekt uppnås inom 5-10 minuter och skall därför 

tas så snart som möjligt då patienten känner  symtom. (19) 

Kirurgi 

Om den medicinska behandlingen inte ger resultat eller om patienten upplever allt för 

besvärande biverkningar, kan kirurgi vara ett alternativ. Deep Brain Stimulation, DBS, 

är en permanent elektrostimulering av hjärnan för att behandla rörelserubbningar. 

(20). Elektroder (1,27 mm) opereras in i basalaganglieområdet och ansluts till en 

neuropacemaker. När områdena subthalamic nucleus och globus pallidus stimuleras, 

blockeras de avvikande hjärnsignalerna som uppstår vid Parkinson sjukdom, vilket 

leder till att symtomen lindras. (21) 

1.8 Forskningen idag 

 

Safinamid 

Safinamid ((S)-(+)-2-4-(fluorobenzyl)oxybenzyl]aminopropan amid metansulfonat, är 

en vattenlöslig alfa-aminoamid-derivat. Safinamid hämmar MAO-B, vilket hämmar 

nedbrytningen av dopamin, det blockerar även kalcium- och natriumjonkanaler. (22) 

Xadago® (safinamid) 100 mg godkändes hos läkemedelverket 2015-02-14, men finns 

inte på svenska marknaden ännu. (23) 

Eltoprazine 

Eltoprazine är en 5-HT1A/B receptoragonist, som forskare har visat hämmar L-dopa 

inducerade dyskinesier, i djurförsök/djurmodeller. Nu görs kliniska studier på 

Parkinsonpatienter för att ta reda på effekten på människor. (24) 
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Substanser för att bromsa sjukdomsförloppet 

Kreatinin och antioxidanten Coenzym Q10  (CoQ10) är två substanser som forskats på i 

hopp om att dessa skall kunna bromsa sjukdomsförloppet. Kreatinin har en betydande 

roll för cellernas energiproduktion. Studier på råttor har visat på en dopaminökning, 

som kan tänkas bero på att kreatinin har en neuroskyddande effekt. (25) 

En teori till patofysiologin kring PS är att dessa patienter har en dysfunktion i 

mitokondrierna och ökad oxidativ stress. CoQ10 har i in vitro studier och djurförsök 

visats ha en neuroskyddande effekt. (26) 

Stamcellstransplantation 

Idag forskas det även på hurvida stamcellstransplantationer skulle kunna leda till att 

nya dopaminerga neuron bildas i hjärnan. Detta kan i framtiden leda till att PS kan 

botas. Detta är än så länge på djurförsöks- och cellnivå. (27) 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att studera och utvärdera de senaste läkemedel och 

behandlingsmetoder som kommit på marknaden för behandling av PS. Samt att 

undersöka vad man forskar på idag. Är det främst tilläggsbehandling till nuvarande 

läkemedelsbehandling eller helt nya preparat? 
 

3. Metod 
Denna studie är en litteraturstudie som består av 6 antal vetenskapliga artiklar. 

Litteraturen är hämtad via databasen PubMed och sökmotorn Google mellan 2015-02-

25 och 2015-05-20. Vid sökning på Google användes främst sökorden “Parkinson”, 

“dopamin” och “eltoprazine”. 

De hemsidor som är använda är bland annat 1177, Läkemedelsverket, Parkinsonguiden, 

FASS och Läkemedelsvärlden. Böcker så som Medicinska sjukdomar och 

Terapirekommendationer är använda för introduktionen. 

I tabell 1 nedan visas en översikt över sökningen i databasen PubMed, vilka sökord som 

använts, om det varit någon begränsning, antal artiklar som hittats och använts i denna 

studie. 
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Tabell 1. En tabell över litteratursökningen i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Referens 

150225 Parkinson AND 
stem cells 

2012-2015 276 1 30 

150301 Parkinson AND 
eltoprazine 

  1 24 

150301 Parkinson AND 
add on AND 
levodopa 

 82 2 28, 29 

150303 Parkinson AND 
Safinamide 

 30 2 29 

150303 Parkinson AND 
randomized study 

2010-2015 663 1 25 

150320 Parkinson AND 
Q10 

 106 1 26 

150310 Parkinson AND 
pump AND 
levodopa 

 53 1 28 

 

4. Resultat 
Resultatet i denna studie bygger på 6 vetenskapliga artiklar. 

4.1 Levodopa-karbidopa pump  

“Global long-term study on motor and non-motor symptoms and safety of levodopa-

carbidopa intestinal gel in routine care of advanced Parkinson’s disease patients; 12 

months interim outcomes” (28) 

Denna studie är utförd i 18 länder (Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, England, 

Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Rumänien, Schweiz, 

Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Österrike) på 172 stycken 

Parkinsonpatienter.  

 

Dessa patienter behandlades med L-dopa (20 mg/ml) och karbidopa (5 mg/ml) i 

metylcellulosa (Duodopa), via en duodenalpump över 16 timmar.  

Resultaten mättes utifrån UPDRS (II, III, IV och V) och NMSS. 

De flesta patienter som ingick i studien hade från början en peroral behandling med L-

dopa (884 ± 444 mg/dag) kombinerat med antingen COMT-hämmare eller DA-

agonist. Orsaken till varför dessa patienter fick Duodopa istället för peroral behandling 

var på grund av problem med OFF-läge och fluktuationer. Patienterna fick 1304±62 

mg/dag av Duodopa dag 1 och efter 12 månader låg dosen på 1412±650 mg/dag. 
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Resultat 

Av de 172 stycken deltagande var det 57 patienter som inte fullföljde studien. Orsakerna 

till detta var bland annat biverkningar, avsaknad av effekt samt dödsfall. 

Tabell 2. Visar förbättringen efter 12 månader (%) för de olika skalorna. 

 Förbättring efter 12 månader (%) 
UPDRS II och III 20 

NMSS 29 
Patientens egna 
uppfattning om 

förbättring 

18 

 

I figur 2 visas resultaten från UPDRS-IV. Antal timmar i OFF-läge minskade signifikant 

vid D1 (dag 1), M6 (efter 6 månader) och M12 (efter 12 månader) . Antal timmar med 

besvärliga dyskinesier minskade signifikant vid M6 och M12. 

 

 

*= statistiskt signifikant. 

Figur 2. Visar ändringen från studiens start i “timmar i OFF-läge”, samt “antal 

timmar med dyskinesier”. (D1 = dag 1,  M6= efter 6 månader, M12= efter 12 

månader) (Figuren är omarbetad efter referens 28) 

Från början av studien var det 50 % av patienterna som upplevde morgonstelhet, efter 

12 månader hade denna siffra minskat till 24 %.  

  

4.2 Kreatinin 

Effect of Creatine Monohydrate on Clinical Progression in Patients With Parkinson 

Disease. A randomized Clinical Trial. (25) 

Detta är en dubbelblind, parallellgrupps, placebokontrollerad, randomiserad studie. 

Patienterna randomiserades till antingen 5 g kreatinin eller placebo, två gånger 

dagligen. 

Man sökte patienter från mars 2007 till och med maj 2010. Dessa patienter hade fått 

PS diagnosen inom de senaste 5 åren, med symtom som vilotremor, muskelrigiditet och 
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bradydyskinesier.  De hade tagit L-dopa eller DA-agonist i minst 90 dagar, men inte 

mer än 2 år.  De följdes upp i minst 5 år eller tills studiens slut, vilket var 8 år.  

Studien utfördes på 860 patienter per behandlingsgrupp, det vill säga totalt 1741 

patienter. 

Det som undersöktes var huruvida kreatinin reducerar sjukdomsförlopppet hos 

Parkinsonpatienter. Resultaten grundades utifrån en rad olika undersökningar 

(Ambulatory capacity score, Symbol Digit Modalities Test, Modified Rankin Scale, 

PDQ-39 Summary Index, Schwab and England Activities of Daily Living scale och 

UPDRS) 

Resultat 

 

Tabell 3. Visar resultaten för placebo, respektive kreatinin, på de olika mätskalorna. 

(Tabellen är omarbetad efter referens (25)) 

 Placebo Kreatinin Skillnad mellan 
placebo och 
kreatinin (95 % 
konfidensintervall) 

Ambulatory 
capacity 

2,8 3,1 -0,3 (-1 till 0,4) 

Modified Rankin 
Scale 

2,1 2,2 -0,1 (-0,3 till 0,1) 

PDQ-39 13 14,2 -1,2 (-4,2 till 1,7) 
Schwab and 
England  

14,8 16,8 -0,4 (-5,5 till 1,5) 

Symbol Digit 
Modalities 

4,5 4,9 -0,4 (-2,7 till 1,8) 

UPDRS 10,4 11,3 -0.9 (-3,1 till 1,3) 
 

Resultaten på de olika mätskalorna visade ingen signifikant skillnad mellan kreatinin 

och placebo (konfidensintervall 95%) efter 5 år. 

Studien visade inte på någon klinisk förbättring hos patienterna, jämfört med placebo. 

4.3 CoQ10  

“A Randomized Clinical Trial of High-Dosage Coenzyme Q10 in Early Parkinson 

Disease” (26) 

Detta är en fas III, randomiserad-, dubbelblind-, placebokontrollerad studie på 16 

månader, utförd på 600 Parkinsonpatienter. Denna studie gjordes då tidigare studier 

med lägre doser av CoQ10 inte visat några positiva resultat för att bromsa 

sjukdomsförloppet vid PS.  

 

Deltagarna delades in i tre grupper varav en grupp fick 1200 mg CoQ10, en grupp fick 

2400 mg CoQ10 och den sista placebo. Patienterna utvärderades efter 1, 4, 8, 12 och 16 

månader efter studiens start. 

 

Resultaten mättes utifrån förändringen från studiens start, till studiens slut, på UPDRS 
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I-III skalan, Hoehn and Yahr stage, Modified Schwab and England ADS-scale, PDQQL-

scale, Modified Rankin Scale och Symbol digit score. 

Resultat 

Figur 2 visar skillnaden på UPDRS-skalan från studiens start till varje studiebesök, för 

1200 mg, 2400 mg respektive placebo. Det var ingen signifikant skillnad mellan de 

olika grupperna. 

 

Figur 3. Visar skillnaden på total UPDRS-skalan mellan placebo, 1200 mg och 2400 

mg CoQ10. (Figuren är omarbetad efter referens 26) 

Båda grupperna visade en skillnad jämfört med placebo, dock var det inte statistiskt 

signifikant.  

I tabell 4 visas skillnaden från studiens start till varje besök, för placebo, 1200 mg 

CoQ10 och 2400 mg CoQ10, på de olika mätskalorna. Det visade på skillnader mellan 

försöksgrupperna, dock var det ingen av mätresultaten som var signifikanta.  

 

Tabell 4. Visar skillnaden från studiens start på de olika mätskalorna, för placebo 

1200 mg CoQ10 och 2400 mg CoQ10. Dock inga statistiskt signifikanta resultat. 

(Tabellen är omarbetat efter en tabell från referens 26) 

 Placebo 1200 mg CoQ10 2400 mg CoQ10 
Total UPDRS 6,92 7,5 8,01 
Hoehn and Yahr 
stage 

0,16 0,20 0,21 

Modified Schwab 
and England ADL 
stage 

-4,07 -4,29 -4,94 

PDQQL scale 5,57 6,12 5,06 
Modified Rankin 
score 

0,40 0,31 0,38 

Symbol digit score -3,02 -0,49 -3,36 
 

4.4 Safinamid 

“Two-Year, Randomized, Controlled Study of Safinamide as Add-on to Levodopa in 

Mid to Late Parkinson’s disease” (29) 
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Detta är en dubbelblind, placebo-kontrollerad, randomiserad studie utförd på 

Parkinsonpatienter, i olika stadier i sin sjukdom, med fluktuationer.  Studien, på 18 

månader, är en fortsättning på en tidigare 6-månaders studie som undersökt effekten 

av långstidsbehandling av Safinamid som tillägg till Parkinsonpatienters redan 

optimerade behandling. 

Vid den första studien randomiserades 669 Parkinsonpatienter till tre olika 

testgrupper: 50 mg/dag safinamid, 100 mg/dag eller placebo, som tillägg till L-dopa 

och annan Parkinsonbehandling. 

I första hand mättes medelskillnaden av patienternas förändring från ursprungsvärde 

under ON-läge till värdet vid studiens slut, på Dyskinesia Rating Scale (DRS). 

Vidare mättes patienternas egna bedömning över huruvida deras dyskinesier i ON-läge 

påverkat faktorer som deras livskvalitet så väl som depression och det vardagliga 

aktiviterna. 

I den fortsatta studien deltog 544 patienter, indelade i samma grupper (50 mg, 100 mg, 

placebo) Övriga patienter exkluderades om de ej fullföljt första studien, alternativt att 

de upplevt biverkningar eller fått en försämrad sjukdomsbild.  

Resultat 

Resultatet på DRS skalan visade på en minskning i ON-läge med 31% vid 50 mg, 27 % 

vid 100 mg och 3 % vid placebo. 

Mätresultaten över patienternas egna bedömning visade också på en statistisk 

signifikant förbättring från vecka 0 till vecka 78 för båda grupperna med 

Safinamidbehandling.  

På grund av att den största delen av försökspatienterna hade väldigt milda dyskinesier 

vid studiens början (DRS < 4), så gjordes en analys på de övriga 242 patienter som 

hade svåra dyskinesier (DRS > 4). Jämfört med patienter med DRS < 4 och patienter 

DRS > 4, så hade de samma varaktighet ‘’ON-läge’’, kortare tid i OFF-läge och längre 

ON-läge med besvärande dyskinesier. 

När man tittar på vad patienterna hade för läkemedelsbehandling från början av 

studien, så hade patienterna med DRS > 4, högre dosering av Levodopa (660±225,9 

mg/dag) jämfört med patienterna med DRS < 4 (574,6±303 mg/dag).  

För alla tre grupper (50 mg/dag, 100 mg/dag och placebo) hos patienter med DRS > 4, 

sågs en minskning i DRS-värdet. Den genomsnittliga minskningen på DRS-skalan var 

17,5 % för safinamid 50mg/dag, 23,8 % för 100 mg/dag.  

4.5 Eltoprazine 

“Eltoprazine counteracts L-DOPA-induced dyskinesias in Parkinson’s disease: a dose-

finding study” (24) 

Denna studie är utförd på svenska sjukhus och är den första kliniska studien av 

Eltoprazine på Parkinsonpatienter. Det är en randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad, fas I/IIA studie utförd på 22 Parkinsonpatienter med L-dopa 

inducerade dyskinesier.  
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Patienter med atypiska eller sekundära Parkinsonsymtom så som depression och 

demens exkluderades från studien.  

Patienterna fick 2,5 mg, 5 mg,  7,5 mg eller placebo. Doserna som valdes grundade i de 

resultat som fåtts från tidigare djurförsök. Studien pågick i 13 månader (15 dec 2010 – 

11 jan 2012). 

Vid screening kollades hur symtomen påverkats, bland annat: parkinsonism, 

depression och ångest. Det togs även elektrokardiografi och blodprover.  

De patienter som deltog skulle besöka kliniken 6 gånger, under en 32 dagars period. 5 

av besöken var dosbesök och en uppföljning. Alla studiebesök skulle ha gjort inom ±5 

dagar, utom besök 2 som skulle vara gjord 30 dagar efter. Under varje besök fick 

patienterna sin individuella dos av L-dopa, som tillägg fick de antingen 2,5 mg, 5 mg, 

7,5 mg Eltoprazine eller placebo. Patienterna bedömdes sedan efter UPDRS III, Clinical 

Dyskinesia Rating Scale (CDRS) och Rush Dyskinesia Rating Scale (RDRS). De blev 

också observerade 30-180 min efter att de intagit dosen. Påverkan på depression och 

ångest mättes på HADS skalan (Hospital Anxiety and Depression scale), där 

patienterna själv bedömer deras sinnesstämning. 

Patienterna förde även dagbok över hur de upplevde deras ON/OFF-lägen. 

Tolv patienter fick även lämna blodprov för analys av serumkoncentrationerna av 

Eltoprazine samt farmakokinetiska analyser. Serumkoncentrationen av Eltoprazine 

mättes 1, 2 och 4 timmar efter varje doseringstillfälle. 

Resultat 

Resultatet visade på en reduktion av L-dopa inducerade dyskinesier på CDRS-skalan 

för alla tre doseringar. Det vill säga Eltoprazine visade sig vara antidyskinetiskt enligt 

CDRS (0-3 timmar efter dosering). Efter en posthoc analys visade resultaten vara en 

reducering med 15% för 5 mg, 9% för 7,5 mg och 6 % för 2,5 mg.  

Resultaten för UPDRS AUC0-3 (0-3 timmar efter dosering) visade inte på någon 

signifikant skillnad jämfört med placebo. 

Eltoprazine gav inga symtom på depression på HADS-skalan. Ångest på HADS-skalan 

visade sig dock högre för Eltoprazine 5 mg, men inte för 2,5 och 7,5 mg. 

Tabell 5. Visar skillnaden mellan dosintag av eltoprazine och placebo på de olika 

skalorna. (Tabellen är omarbetad efter en tabell från referens (24)) 

Variabel Skillnad mellan 
placebo – eltoprazine 
2,5 mg 

Skillnad mellan placebo 
– eltoprazine 5 mg 

Skillnad mellan 
placebo – 
eltoprazine 7.5 mg 

CDRS AUC0-3 -0,64 -0,102* -0,043 
UPDRS-III 
AUC0-3 

0.49 0,35 0,45 

Skillnad i 
HADS-ångest 
(0-3 timmar 
efter intagen 
dos)  

 
 

-0,14 

 
 

0,58* 

 
 

0,36 
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Skillnad i 
HADS-
depression (0-
3 timmar efter 
intagen dos) 

 
 

-0,23 

 
 

-0,14 

 
 

0,14 

* =statistisk signifikant skillnad 

 

4.6 Stamcellstransplantation 

“Enhanced efficacy of Human Brain-Derived Neural Stem Cells by Transplantation of 

Cell Aggregates in a Rat Model of Parkinson’s Disease” (30) 

Detta är en koreansk studie utförs på 16 råttor. Dessa råttor blev till en början 

injicerade med 6-OHDA (oxidopamin), för att utveckla en degenerering av 

dopaminerga neuron i hjärnan, det vill säga PS. Nio råttor injicerades med HB-NSC 

(human brain-derived neural stem cells) i striatum, efter det injicerades de med ett 

immunhämmande läkemedel, Ciklosporin. Resterande råttor var kontrollgrupp. 

Tidigare studier på transplantationer med encelliga suspensioner har inte givit goda 

resultat på överlevnad i striatium. På grund av detta valdes i denna studie cellaggregat 

av HB-NSC. 

Rörelsetest utfördes 1 vecka efter 6-ODHA injektionen och 2, 4, 6 och 8 veckor efter 

HB-NSC injektionen. Råttorna fick springa på ett rullband, rotationstest i cylinder 

gjordes också efter att de fått apomorfininjektion. Varje råtta utförde rörelsetestet två 

gånger per tillfälle. 

Råttorna injicerades med [18 F]-FP-CIT, som är en ligand till dopamintransportörer, för 

att sedan röntgas för att ta reda på dopamintransport-aktiviteten i striatum.  

Resultat  

Redan efter åtta veckor visade rörelsetestet på en signifikant förbättring. Efter 10 

veckor var det en förbättring med 64.2 % för den andel som injicerats med HB-NSC till 

skillnad från kontrollgruppen.  

Resultaten för de apomorfin-inducerade rotationstesterna visade på en förbättring från 

4-8 veckor, en förbättring som dock inte var statistiskt signifikant.  

Efter 10 veckor sågs en signifikant förbättring av dopamintransporten i delar av 

striatum, jämfört med innan HB-NSC injektionen (48,5±3,9% vs 41,0±2,6%) 

Vidare studier visade på bra överlevnad och att HB-NSC hade differentierats till 

dopaminerga neuron i striatum. 
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5. Diskussion 

Studien är utformad efter de 6 antal artiklar som resultatet består av. Mina val 

baserades på relativt nygjorda studier, som i första hand är utförda på 

Parkinsonpatienter, med undantag för forskningen på stamcellstransplantationer. 

Anledningen till att jag tog med dessa studier var för att visa på hur långt man kommit i 

forskningen och vad framtida behandlingsmetoder kan tänkas bli.  

Ursprungligen var syftet med denna litterära studie att endast studera vilka nya 

läkemedel/substanser som kommit på marknaden, alternativt forskades på idag inom 

PS. Dock fanns det inte tillräckligt många artiklar på kliniska studier gjorda på 

människor. De artiklar som fanns tillhanda, utifrån mina sökningar, rörde främst 

forskningsstadier på djurmodeller. Till följd av detta omformulerade jag min 

frågeställning under min studietid; att se hur läkemedelsbehandlingen har utvecklats 

under de senaste åren, vad man forskar på idag, samt vilka behandlingar som kan bli 

aktuella i framtiden. 

Styrkorna i studien är att de flesta studier som valts ut är relativt omfattande och 

utförda under en längre period, på en relativt stor försöksgrupp. Med undantag för 

studien på Eltoprazine (24), som var på en mindre försöksgrupp. 

Idag forskas det väldigt mycket på PS och forskningen går framåt. Eftersom man idag 

inte vet exakt vad som är orsakar sjukdomen, försöker man främst att bota de symtom 

som uppkommer vid sjukdomen. Detta för att patienten ska kunna leva ett så normalt 

liv som möjligt, med en bra livskvalitét i vardagen. Det gör man främst med 

tilläggspreparat till L-dopa och andra optimerade läkemedelsbehandlingar. 

Utvecklingen av neurokirurgi och dopaminpumpar har även gett goda resultat, och 

används mer frekvent än tidigare. 

 

Det forskas även på substanser som kan tänkas bromsa sjukdomsförloppet, dock finns 

det inga studier, vad jag har hittat, som har visat på bra resultat. Det kan dröja tills dess 

att man fastställt vad den egentliga orsaken till PS är. Om orsaken skulle bero på en 

virusinfektion, som är en av teorierna idag, kanske uppkomsten skulle kunna undgås 

med hjälp av ett vaccin. Forskningen på stamcellstransplantation är också en möjlig 

behandlingsmetod för att i framtiden kunna bota sjukdomen, dock är denna forskning 

fortfarande på djurstadiet.  

Duodopa, apomorfin och neurokirurgi, de senaste läkemedelsbehandlingarna och 

behandlingsmetoderna som tillkommit för Parkinsonpatienter de senaste åren, har 

som tidigare nämnts visat ge goda effekter på motoriska fluktuationer. Tyvärr är det 

idag inte så många patienter som får tillgång till detta (endast 120 patienter i Sverige 

2010 som har Duodopa pump (18)). Orsakerna till att det är så få patienter som får 

tillgång till detta beror främst på att kriterierna för dessa behandlingsmetoder är 

väldigt utselekterande. Det krävs att patienten skall vara relativt ung, samt att 

patienten saknar en demensdiagnos, samt att den perorala läkemedelsbehandlingen ej 

givit tillräckligt bra resultat för lindring av symtom. Dessvärre uppfyller få 

Parkinsonpatienter dessa kriterier då sjukdomen ofta drabbar övre medelåldern. Detta 

resulterar i att dessa patienter får peroral läkemedelsbehandling, vilket är svårt att 

optimera så att patienten slipper ON-OFF läge. Oavsett ålder på patienten verkar det 

som att den primära behandlingsmetoden är perorala läkemedel. Det jag kan tänka mig 
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kan vara problematiken med att börja med perorala läkemedel vid en högre ålder är att 

innan patienten visat förbättrad sjukdomsbild har patienten hunnit uppnå en för hög 

ålder för en sekundär behandlingsmetod.   

Forskning indikerar på att flera faktorer tillsammans utgör orsaken till PS. De kliniska 

studier som gjorts på PS patienter för att försöka bromsa sjukdomsförloppet har inte 

visat på goda resultat. Sjukdomsförloppet hos PS patienter är högst individuella. Det 

kan te sig snabbt- eller långsamt progredierande, med skilda symtom vilket gör att det 

kan vara svårt att jämföra patienter sins emellan i en studie. Något som ger en positiv 

effekt hos en patient, kan visa sämre påverkan på någon annan. Kanske skulle 

ytterligare doshöjning påverka utfallet? Patienter som har en snabb fortskridning av 

sjukdomen, kanske är de patienter som inte har visat något tydligt positivt resultat, å 

andra sidan är det svårt att säga hur patienternas sjukdomsbild hade sett ut om de inte 

deltagit i respektive studie.  

De studier som jag hade med i mitt resultat, av kreatinin och CoQ10 var båda 

långtidsstudier på en stor försöksgrupp, utan positiva resultat.  Studien “Effect of 

Creatine Monohydrate on Clinical Progression in Patients With Parkinson Disease. A 

randomized Clinical Trial” (25), som var den största kliniska studien utförd på 1741 

stycken Parkinson patienter, visade inga signifikanta resultat på någon av mätskalorna 

(se tabell 3). Författarna till denna studie diskuterar om det kan bero på en för låg dos 

kreatinin, eller att patienternas sjukdomsbild förändrats sedan studiens start. 

CoQ10 hade i en tidigare studie, där man testat en lägre dos, inte visat på några positiva 

resultat. I studien “A Randomized Clinical Trial of High-Dosage Coenzyme Q10 in Early 

Parkinson Disease”  (26) undersökte man om det skulle ge ett annat resultat med högre 

dosering. Tyvärr visade denna studie inte några positiva resultat. Författarna till denna 

studie diskuterar om det kan beror på en ej optimerad administrering av substansen. 

Den reducerade formen av CoQ10 har visat ge 3 gånger högre plasmakoncentration än 

den oxiderade CoQ10, som använts i studien. Om detta har en betydelse eller ej, 

återstår att se. 

I studien “Two-Year, Randomized, Controlled Study of Safinamide as Add-on to 

Levodopa in Mid to Late Parkinson’s disease” (29) kan man se att att Safinamid har 

gett goda resultat som tilläggspreparat till annan läkemedelsbehandling hos 

Parkinsonpatienter. Det gav en minskning på DRS skalan i ON-läge med 31% vid 50 

mg, 27 % vid 100 mg och 3 % vid placebo. Anledningen till att det gav bättre resultat för 

50 mg, det vill säga den lägre dosen, kan ha många olika förklaringar; PS visar på 

väldigt olika individuella symtom, och de patienter som fått en lägre dos och visar på 

bättre resultat kan vara de patienter som har en mindre progressiv sjukdomsförlopp. 

Dock visade både 50 och 100 mg på positiva förbättringar i symtomlindring, vilket 

tyder på att det har en effekt. Safinamid godkändes under läkemedelsnamnet Xadago® 

av läkemedelsverket 2015-02-14 (23), men det finns ännu ingen produktresumé på 

FASS och tillhandahålls för närvarande inte, då inget företag ännu tillverkar 

läkemedlet.  De goda resultaten borde tyda på att läkemedlet snart släpps i Sverige, 

beroende på hur kostnadseffektivt Safinamid bedöms vara. Hur dyrt kommer dessa 

preparat att vara? Kommer det vara tillgängligt för PS inom en snar framtid?  

Eltoprazine, visar på goda resultat i den kliniska studien “Eltoprazine counteracts L-

dopa-induced dyskinesias in Parkinson’s disease: a dose finding study” (24). Studien, 

som är den första kliniska studien på människor, visar en sänkning med 15% för 5 mg 
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på CDRS skalan. I tabell 5 finns en sammanställning över resultaten, där det visar att 

det endast var 5 mg på CDRS-skalan som gav signifikanta resultat, jämfört med 

placebo. Detta kan ha sin förklaring i att det var få deltagare. Studien var utförd på 22 

stycken PS patienter, där hälften av dessa fick placebo. På grund av detta bör vidare 

studier på denna substans göras, på en större grupp patienter, för att säkerställa dess 

effekt. Safinamid och Eltoprazine kan tänkas bli möjliga tilläggspreparat till äldre 

patienter med PS, där Apomorfin, Duodopa och kirurgi inte alltid är ett alternativ.  

Det jag anser vara viktigast, är att forskningen går framåt och det verkar som att PS 

patienter kommer få bättre symtomlindring med dessa nya preparat. Förhoppningsvis 

får fler och fler tillgång till Duodopa och de nya substanserna, om/när de kommer ut på 

marknaden. 

 

6. Slutsats 
Det forskas mycket på PS idag, både behandlingsmetoder och vad som är orsaken till 

sjukdomen. Det senaste läkemedelsbehandlingar och andra behandlingsmetoder som 

tillkommit de senaste åren är tillförsel av L-dopa och DA-agonist via infusion samt 

neurokirurgi. Dessa ges till patienter som inte får tillräcklig symtomlindring av peroral 

läkemedelsbehandling. Det man även har forskat på, och som givit goda resultat, är 

tilläggsbehandling av Safinamid och Eltoprazin för att hämma L-dopa inducerade 

dyskinesier. Dessa preparat finns dock ej på marknaden idag.  

 

Kreatinin och CoQ10 är två substanser som forskare har trott kan hämma 

sjukdomsförloppet hos Parkinsonpatienter. Båda dessa substanser har, trots långa 

studier med stora försöksgrupper, inte visat på några positiva resultat.  

 

En framtida behandling kan vara stamcellstransplantation som har visat ge goda 

resultat på djurförsök.  

 

7. Tack 
Jag vill tacka min handledare Martin Bäckström för hans vägledning, uppmuntrande 

ord och snabba svar under arbetets gång. 
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