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Sammanfattning 
 
Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste demenssjukdomen som primärt drabbar äldre ! 65 år. 
Sjukdomsmekanismerna är inte helt klarlagda dock finns det vetenskapligt bevis som visar att β-amyloid och  
tau-protein har en avgörande roll i uppkomsten av AS, vilket leder successivt till utveckling av 
nervcellsdegeneration i hjärnan. Vanliga symtom är minnesbesvär, försämrat språk och tidsuppfattning. Idag finns 
det ingen behandling som botar sjukdomen utan befintliga läkemedel, acetylkolinesterashämmare (indikation 
mild/måttlig demens) och memantin (indikation medelsvår/svår demens) används endast som symtomlindrande 
mediciner. Syfte: Avsikten med litteraturstudien var att undersöka effekten av kolinesterashämmare på patienter 
med indikation svår Alzheimers sjukdom. Olika databaser och artiklar har använts för att få information om AS 
och svar på min frågeställning. Resultat: Granskade artiklar visar att kolinesterashämmare kan användas med 
säkerhet och har god effekt på kognitiva förmågan, ADL-funktioner (”activities of daily living”) och globala 
funktioner för behandling av patienter med ett svårt stadium av Alzheimers sjukdom under minst 6 månader. 
Donepezil visar bättre effekt på kognitiva förmågan jämfört med galantamin och rivastigmin. Biverkningarnas 
svårighetsgrad var generellt mild eller måttlig i form av gastrotintinala besvär. Slutsats: Kolinesterashämmare 
gynnar patienter med en MMSE poäng 4-12 jämfört med placebobehandling. Fler studier krävs för att utvärdera 
effekten av galantamin och rivastigmin. 
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SUMMARY 
 
 
Alzheimer’s disease (AD) is the most common dementia disorder that primarily affects older 
people age ! 65 years. The disease mechanisms are not entirely understood, but there is some 
scientific evidence that describes how Β-amyloid and tau protein play an important role in the 
pathogenesis of AD, which gradually leads to the development of neurodegeneration in the 
brain. The disease is characterized by cognitive dysfunction and typical symptoms include 
memory loss, problems with language and behavioral issues. Currently there is no cure for 
dementia but acetylcholinesterase inhibitors and memantine can temporarily slow down the 
decline of symptoms.     
 
The purpose of this literature study was to investigate the effect of cholinesterase inhibitors on 
patients with severe Alzheimer's disease. Different databases and articles have been used to 
search information about AD and answer to my question. 
 
Results: Examined articles showed that cholinesterase inhibitors could be used safely and have 
some effect on cognitive ability in patients with a severe stage of Alzheimer's disease for at 
least 6 months. Donepezil gives rise to a better effect on cognitive ability compared to 
galantamine and rivastigmine. The most common adverse effects were mild or moderate in 
severity.  
 
Conclusion: Cholinesterase inhibitors provide important benefits in patients with an MMSE 
score of 4-12 compared with placebo treatment. More studies are required to evaluate the effect 
of galantamine and rivastigmine. 
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INTRODUKTION 
 

Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste primär-neurodegenerativa och obotliga 
demenssjukdomen i västvärlden. Tillståndet kännetecknas av att människans kognitiva 
funktioner och övrig funktionsförmåga successivt försämras över tid. Av samtliga insjuknade 
fall som utvecklar demens består 60–70% av Alzheimer sjukdom (1). 

Alois Alzheimer (1864–1915), var en tysk psykiater och den förste neuropatologen som 
upptäckte Alzheimers sjukdom år 1906. Sjukdomen beskrevs av Dr Alzheimer efter att han 
obducerat hjärnan på en bortgången patient i Frankfurts mentalsjukhus och konstaterat att en 
hjärnförändring hade utvecklats. Senare forskning har visat att patienter med dessa typer av 
onormala förändringar i vissa delar av hjärnan innehåller senila plack och neurofribrillära 
tangles, vilket kan skada hjärnans nervceller som slutligen leder till att hjärnan skrumpnar 
(atrofi) och bidrar till de upplevda symptomen i sjukdomen (2). 

 

 

Prevalens 

I Sverige uppskattas cirka 100 000 personer vara drabbade av den kroniska demenssjukdomen 
Alzheimers, och årligen drabbas 15 000 nya fall av denna diagnos (5). Prognoser visar att 2030 
kommer en ökning av antalet dementa fall stiga med ca 40% i Sverige. Globalt anses det vara 
47,5 miljoner människor drabbade i någon form av demenssjukdom, och varje år insjuknar 7,7 
miljoner. Demens-sjukdomar speciellt Alzheimers är den tredje vanligaste dödsorsaken i 
västvärlden efter hjärt- och kärlsjukdomar respektive cancer (3, 4). 

Demenssjukdomar medför mänskligt lidande för både den demenssjuke personen och för 
närstående, förutom detta är det höga samhällskostnader cirka 50 miljarder kronor per år för 
vård och omsorg (4). 

 
 

Riskfaktorer 

Den starkaste riskfaktorn för insjuknande i Alzheimers sjukdom är hög ålder, sannolikheten 
ökar efter 65 år. I mycket ovanliga fall debuterar sjukdomen redan vid 40 års åldern. Genetiska 
faktorer är den näst vanliga risken för att drabbas av demenssjukdomen. Genvarianten 
apolipoprotein E4 (ApoE4) är den första riskfaktorn med en stark genetisk koppling. Personer 
som bär på en ApoE4 allel har 1,5-4 gånger högre risk att drabbas av AS och debuterar 8–10 år 
tidigare. Däremot är inte riskgenen tillräcklig eller nödvändig för att sjukdomen ska debutera. 
Det finns goda bevis från vetenskapliga studier där vaskulära riskfaktorer anses vara relaterade 
till Alzheimers sjukdom. Exempel på vaskulära riskfaktorer är obehandlad hypertoni i 
medelåldern, typ 2 diabetes, övervikt och kardiovaskulära sjukdomar. Andra faktorer är till 
exempel låg utbildning, fysisk inaktivitet och depression. Äldre kvinnor >85år har en ökad risk 
att insjukna i demens gentemot män (5). 
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Symtom och sjukdomsbild 

Alzheimers sjukdom är en långsam progressiv neurodegenerativ sjukdom med smygande 
symtom där sjukdomsprocessen klassificeras i fyra olika kliniska faser (tabell 1). Tidigt i 
sjukdomsförloppet påverkas några kognitiva funktioner samtidigt som andra funktioner för 
övrigt fungerar helt normalt. Minnesstörningar är de första problemen som uppmärksammas 
vid tidig Alzheimers sjukdom, speciellt det så kallade episodiska närminnet. Den drabbade har 
ofta en sjukdomsinsikt att mentala förmågan är förändrad och försöker med hjälp av olika 
strategier kompensera minnesnedsättningar. Tillståndet mild demens föreligger när 
minnesstörningar blir alltmer tydliga och så småningom leder till ett funktionshinder. 
Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörning blir vanligare, vilket observeras vid 
stressade situationer. Lätta språkstörningar (dysfasi) och försämrad visuospatial förmåga, som 
har betydelse för orientering i omgivningen förekommer i synnerhet vid pressade situationer. 
Början av psykiatriska symtom kan uppvisas i form av ångest, oro och depression. Nu börjar 
problemen uppmärksammas av anhöriga och arbetskollegor. När Alzheimers sjukdom övergår 
till medelsvår demens är patienten inne i en fas där tidigare symtom uttalas i högre grad. 
Minnesnedsättningar dominerar och parietallobssymtomen (dysfasi, dyspraxi, dysgnosi, 
visuospatial störning) blir starkt framträdande. Den sjukes humör och personlighet förändras 
samtidigt som beteendestörningar blir allt mer uppenbara. Demenspatienter klarar inte längre 
av att hantera sina vardagliga sysselsättningar utan behöver assistans och tillsyn från anhöriga, 
detta orsakar försämrad livskvalitet. Svår demens är ett stadium där en omfattande del av 
hjärnan är skadad och samtliga kognitiva funktioner försämras markant. Den sjukes 
allmäntillstånd blir svagare för varje dag och patienten i slutstadiet blir  säng- eller 
rullstolsbunden. Detta kan så småningom leda till urin- och faecesinkontinens samt problem 
med andningen. Dödsorsaken hos Alzheimers patienter kan vara komplikationer till det 
nedsatta hälsotillståndet, till exempel lunginflammation eller hjärtinsufficiens (6). 
 
Tabell 1. En översikt av demenssjukdomens olika kliniska faser. MCI = ”mild cognitive impairment”, MMT 
= ”mini mental test” även kallad MMSE = ”mini mental state examination”, ADL = ”activities of daily 
living”. 

  
INITIAL 

FAS 
MILD 

KOGNITIV 
STÖRNING 

(MCI) 

 
MILD DEMENS 

 
MEDELSVÅR 

DEMENS 

 
SVÅR 

DEMENS 

 
MMT 

 
30-24 

 
23-18 

 
17-11 

 
10-0 

 
 
 
SYMTOM 

 
 

Försämrat 
närminne, 
oro och 

nedstämdhet. 

 
 

Klart försämrat närminne, 
lätt språkstörning, 

koncentrationssvårigheter. 

Ytterligare försämrat 
närminne, 

komplicerad 
språkstörning, 

personlighet och 
beteendeförändringar, 

eventuellt ADL-
beroende. 

Svårt 
försämrat 
närminne, 

ökad ADL-
beroende, 
psykotiska 

symtom kan 
förekomma. 

 
BOENDE 

Hemma Hemma med eventuellt 
hjälp av närstående. 

Hemma eventuellt 
demensboende  

Demensboende 
eller vårdhem. 
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Diagnos 

En basal demensutredning görs vid misstänkt Alzheimers sjukdom som består dels av en 
medicinsk undersökning och dels av en social undersökning. Den kliniska diagnostiken börjar 
med en anamnes där både patient och anhöriga får svara på frågor gällande sjukdoms-
utvecklingen. Således undersöker läkaren patientens fysiska och psykiska tillstånd, de uträttar 
en så kallad somatisk status och neuropsykologisk status samt utförs en kognitiv funktionell 
bedömning. De vanligaste testen för att bedöma den kognitiva förmågan är mini mental test 
(MMT) och klocktest. 

Aktivitets och funktionsförmågan (ADL) bedöms också, vilket ingår i utredningen. Redan i den 
basala demensutredningen kan det vara nödvändigt för patienten att lämna blodprover-
/ryggvätskeprov och utföra en strukturell hjärnavbildning antingen med datortomografi (DT) 
eller magnetisk resonanstomografi (MRT). 

Dessa undersökningar och bedömningar är avgörande för att exkludera andra differential-
diagnoser än demenssjukdom som bakomliggande orsak till kognitiv svikt. Hjärntumör, 
depression och vitaminbrist är exempel på sjukdomstillstånd som kan ge demensliknande 
symtom. Om den basala demensutredningen inte ger tillräckligt material för att ställa en korrekt 
diagnos eller utesluta Alzheimers sjukdom, remitteras patienten till en specialistklinik för en 
s.k. utvidgad demensutredning (7, 8). 

 
Patogenes 

Det är fortfarande oklart vad som orsakar AS, dock finns det två teorier som relateras till 
uppkomsten av demenssjukdomen. Den starkaste teorin som har en viktig roll i utveckling av 
Alzheimers sjukdom är  amyloidkaskadhypotesen. Enligt hypotesen börjar det med att ett stort 
protein amyloidprekursorprotein (APP) spjälkas onormalt i hjärnan av olika enzymer. APP är 
ett membranbundet glykoprotein som finns i hjärnans alla cellmembran, glykoproteinet består 
både av en lång extracellulär del samt en kort intracellulär del. Tre olika enzymer interagerar i 
APP metabolismen, α-sekretas, β-sekretas och γ-sekretas. Vid den normala APP metabolismen 
aktiveras α-sekretas som spjälkar APP, varvid (sAPPα) bildas och fungerar som en 
signaleringsmolekyl mellan nervceller. Därefter spjälkas APP av enzymet γ-sekretas vilket 
resulterar i bildningen av ett mindre peptidfragment (p3) som normalt bryts ner och forslas bort 
i kroppen. Vid Alzheimers sjukdom fungerar APP metabolismen annorlunda. APP spjälkas 
istället först av enzymet β-sekretas, och detta leder i sin tur till utsöndring av den extracellulära 
delen (sAPPb). Efter klyvningen med β-sekretas spjälkas APP ytterligare av γ-sekretas på den 
intracellulära delen varvid lösligt β-amyloid (Aβ42) frisätts. Fritt β-amyloid har tendens att 
aggregera och övergå till större aggregat i form av trimerer, oligomerer, protofibriller, fibriller 
och slutligen fälls ut till senila plack som är belägna extracellulärt i hjärnan. Senila plack är 
neurotoxiska som består av en β-amyloidkärna omgiven av skadade och döda nervcellsutskott 
(9, 10). 

Parallellt med utfällning av senila plack förändras nervcellens inre struktur, detta är vad den 
andra teorin avser den s.k. tau-hypotesen. Tau är ett mikrotubuli-associerat protein som är 
beläget intracellulärt i hjärnan, vars funktion är att stabilisera den axonala transportförmågan 
inuti neuronet. I samband med Alzheimers sjukdom sker en hyperfosforylering av tau-proteinet. 
Detta påverkar bindningen till mikrotubuli negativt och resulterar successivt i att tau-proteinet 
får en ökad benägenhet att aggregera till trådformade proteinaggregat i form av neurofibriller. 
Neurofibrillära tangles har också en toxisk effekt på nervcellen (11, 12). 
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Vid Alzheimers sjukdom börjar hjärnförändring att utvecklas i entorinalcortex bredvid 
hippocampus som sedan sprids till temporalloberna, parietalcortex och frontalcortex. Senila 
plack och neurofibrillära tangles anses vara de huvudsakliga orsakerna till att nervcellers 
funktion successivt skadas och dör vilket resulterar i hjärnatrofi. 

 

 

Skattningsskalor 

Det finns diverse mätmetoder och instrument som värderar kognitiv förmåga, beteendesymtom 
och förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Skattningsskalorna som redovisas nedan är exempel 
på skalor som används i de artiklar som denna litteraturstudie baseras på. 

Severe Impairment Battery (SIB): Intervju baserad metod som innehåller 40 frågor i 9 kognitiva 
subskalor t.ex. minne, språk och uppmärksamhet. Total poäng fördelas mellan 0 (maximal 
funktionsnedsättning) till 100 (ingen nedsättning) (13, 14). 

Alzheimers Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (ADCS-ADL-severe): 
Mätmetoden omfattar 19 uppgifter som bedömer grundläggande och lite mer komplicerade 
funktioner för dagliga aktiviteter, t.ex. förmåga att äta och sköta personlig hygien samt förmåga 
att t.ex. använda strömbrytare. Total poäng fördelas mellan 0 (maximal funktionsnedsättning) 
till 54 (ingen nedsättning) (15).  

Mini-Mental Test (MMT/MMSE): Är ett test som mäter olika kognitiva funktioner t.ex. minne, 
språk och orientering genom att svara på ett antal frågor, benämna föremål och rita av en figur. 
Dessutom används testen för att uttrycka graden av Alzheimers sjukdom och andra 
demenssjukdomar. Maxpoäng är 30 och poäng under 24 avser en kognitiv störning (16). 

Clinical Global Impression-Improvement scale (CGI-I): Är en 7 gradig poängskala som 
uppskattar patientens sjukdomsutveckling från baslinjen. Där 1 motsvarar mycket stor 
förbättring och 7 motsvarar mycket stor försämring (17).   

Neuropsychiatric Inventory (NPI): Effektmåtten värderar beteendesymtom genom intervju med 
närstående eller sjukvårdspersonal. NPI finns i två varianter NPI-10 och NP1-12. Skillnaden 
mellan dessa är att NPI-10 består av 10 olika beteendesymptom t.ex. depression, ångest och 
vanföreställning vilket ger ett maximal poäng på 120. Däremot består NPI-12 ytterligare av 
nattlig oro och aptit- och ätstörningar, den maximala poängen är 144. Ju högre totalpoäng, desto 
svårare symtom (18).      

Clinicians Interview-Based Impression of Severity Plus Caregivers Input (CIBIS+) och 
Clinicians Interview-Based Impression of Change Plus Caregivers Input (CIBIC+): 
Mätmetoden bedömer kognitiv förmåga, ADL-förmåga och beteendesymtom (CIBIS+) samt 
förändringar i dessa (CIBIC+). Varje subskala mäts i poäng från 1 (maximal förbättring) till 7 
(maximal försämring) (19, 28). 

Minimum Data Set Activities of Daily Living (MDS-ADL): Bedömer ADL-förmåga hos 
patienter boende på vårdhem. 7 objekt ingår i MDS-ADL där svaren kategoriseras från 0 (totalt 
oberoende) till 4 (totalt beroende) och poängen fördelas från 0 till 28. Ju högre totalpoäng, desto 
större beroende (20).  
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Farmakologisk behandling  
 

Patienter med Alzheimers sjukdom behandlas för tillfället med två olika typer av 
läkemedelsgrupper mot kognitiv störning: acetylkolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin 
och galantamin) och memantin (tabell 2). Det finns ingen effektiv farmakologisk behandling 
mot demenssjukdomen som gör patienten helt frisk. Befintliga läkemedel botar inte Alzheimers 
sjukdom utan de fungerar enbart som symtomlindrande mediciner för att underlätta vardagen 
och bidra till en god livskvalitet (21).       

 

Donepezil (Aricept®) 

Donepezil (figur 1, Aricept®) blev år 1997 godkänd för behandling av Alzheimers sjukdom. 
Läkemedlet verkar genom att hämma acetylkolinesteras och detta leder till ökad 
acetylkolinkoncentration. Aricept® metaboliseras med hjälp av cytokrom P450-enzymer men 
elimineras även till viss del oförändrad i urinen. En maximal plasmakoncentration uppnås efter 
ca 3-4 veckor och den genomsnittliga halveringstiden är ca 70 timmar (22, 23).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Kemiska strukturformeln för donepezil 
 
 
 
 
Rivastigmin (Exelon®)  
 
Rivastigmin (figur 2, Exelon®) godkändes för behandling av Alzheimers sjukdom år 1998. 
Läkemedlets verkningsmekanism är hämning av både acetylkolinesteras och butyryl-
kolinesteras vilket medför ökad kolinerg aktivitet. Exelon® metaboliseras snabbt och 
metaboliterna elimineras i synnerhet via njurarna, halveringstiden är omkring 1 timme (23, 24).  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 2. Kemiska strukturformeln för rivastigmin 
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Galantamin (Reminyl®) 

Galantamin (figur 3, Reminyl®) blev år 2000 den tredje godkända kolinesterashämmaren. 
Läkemedlet hämmar acetylkolinesteras vilket resulterar i ökad acetylkolinkoncentration och 
har dessutom en positiv verkan på nikotinreceptorer. Reminyl® metaboliseras i levern via 
cytokrom P450-enzymer, och utsöndras även till viss del oförändrat i urinen med en 
halveringstid på ca 8-10 timmar (23, 25).   
 
 
 
 
 

 

 
Figur 3. Strukturformeln för galantamin 
 
 
 
 
 
Memantin (Ebixa®) 
 
År 2002 godkändes Ebixa® (figur 4) för behandling av Alzheimers sjukdom. Ebixa® är en 
NMDA-receptorantagonist (N-metyl-D-aspartat) som leder till hämning av glutamataktivitet. 
Detta har betydelse för kognitiva funktioner t ex minne och inlärning. Memantin elimineras via 
njurarna och har en halveringstid på 60-100 timmar (26).  
 
 
 

 
Figur 4. Kemiska strukturformeln för memantin. 
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Tabell 2. Sammanställning av samtliga läkemedelsbehandlingar. 
  

DONEPEZIL 
 

RIVASTIGMIN 
 

 
GALANTAMIN 

 
MEMANTIN 

 
INDIKATION 

 

 
Mild/Måttlig 

 
Mild/Måttlig 

 
Mild/Måttlig 

 
Måttlig/Svår 

 
BEREDNINGSFORM 

Filmdragerad 
tablett/ 

Munsönderfallande 
tablett 

 
Depotplåster/ 

Kapsel/  
orallösning 

  
Depotkapsel/ 
orallösning 

 
Filmdragerad 

tablett 

 
DOSERING 

 
1x1 

 
1x1/1x2/1x2 

 
1x1/1x2 

 
1x1 

 
DOSTITRERING 

 
5-10 mg 

 
4,6-9,5-13,3 mg  
1,5-3-4,5-6 mg 

2mg/ml 

 
8-16-24 mg  

4 mg/ml 

 
5-10-15-20 

mg 

 
BIVERKNINGAR 

Illamående, diarré, 
huvudvärk 

Illamående,  
kräkningar, 

diarré 

Illamående, 
kräkning  

Förstoppning,  
huvudvärk, 

yrsel 
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SYFTE 
 
 
Avsikten med detta examensarbete var att med hjälp av litteraturstudier undersöka effekten av 
acetylkolinesterashämmare d.v.s. donepezil, rivastigmin och galantamin på patienter med 
indikation svår Alzheimers sjukdom.  
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MATERIAL OCH METOD  
 

Detta är en litteraturstudie som baseras på 5 originalartiklar. Studierna söktes i databasen 
PubMed med sökorden "severe alzheimer's disease" och med ett av följande läkemedel: 
"donepezil", "rivastigmin" och "galantamin". Resultaten filtrerades till RCT-studier 
(randomized controlled trial), full text, utförda på människor och tidsbegränsningen 5 år för de 
flesta studier men även 10 års gränsen användes. Tabell 3, redovisar antalet artiklar när 
sökningen gjordes och antalet valda artiklar. 

Inklusionskriterier: Alzheimers sjukdom av graden svår demens som undersöker effekten av 
donepezil, rivastigmin och galantamin. 

Exklusionskriterier: Patienter som befinner sig i stadium mild eller måttlig Alzheimers 
sjukdom, studier som analyserar läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare i 
kombination med memantin uteslöts samt undersökningar av andra demenssjukdomar. 

 

Tabell 3.  Resultat från databasen PubMed. 

SÖKORD "SEVERE  
ALZHEIMER'S DISEASE" 

ANTAL 
ARTIKLAR 

UTVALDA 
ARTIKLAR 

DONEPEZIL 32 3 

RIVASTIGMIN 14 1 

GALANTAMIN 2 1 
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RESULTAT 
 
 
Studie 1. Donepezil in patients with severe Alzheimer’s disease: double-blind, 
parallel-group, placebo-controlled study. Winblad et al., 2006 (27). 
   
Avsikt   
Syftet med studien var att undersöka effekten av donepezil hos patienter med svår Alzheimers 
sjukdom, genom att fokusera främst på kognition och dagliga aktiviteter.   
   
Studiedesign    
Behandlingsstudien var en 6 månaders dubbelblind, parallellgrupp, placebokontrollerad studie 
som bedrevs mellan oktober 2002 och 2004 på patienter (medelålder 85 år) med svår AS 
(MMSE-poäng 6,0) som bodde i 50 olika vårdhem runt om i Sverige. Av de 334 patienter som 
anmälde sig till studien randomiserades och behandlades 248 patienter (23,4% män och 76,6% 
kvinnor), till antingen donepezil (n=128) eller placebo (n=120). Personerna randomiserades till 
(1:1) med en startdos om 5 mg donepezil administrerat oralt under de första 30 dagarna därefter 
titreras dosen upp till 10 mg donepezil dagligen eller placebo. Det primära effektmåttet var 
förändringen från baslinjen till månad 6 i SIB och ADCS-ADL-sev poäng. Det sekundära 
effektmåttet omfattade MMSE och NPI förändring i poäng från screening respektive baslinjen 
till månad 6, samt CG-I poäng vid månad 6. 
 
Inklusionskriterier  
Deltagarna skulle vara 50 år eller äldre, ha en svår Alzheimers sjukdom MMSE-poäng 1-10, 
dessutom en funktionell bedömning staging (FAST) från 5 till 7c och förmåga att gå ensam 
alternativt med hjälp av assistans. Patienterna skulle vara diagnostiserade enligt DSM IV och 
NINCDS-ADRA kriterierna för Alzheimers sjukdom. 
 
Exklusionskriterier  
Uteslutningskriterierna omfattade demenssjukdomar som inte var relaterade till Alzheimers 
sjukdom, även psykiatriska störningar och neurologiska sjukdomar.  
 
Resultat   
Resultat redovisas för en ”modified intent-to-treat” population som utgjordes av randomiserade 
patienter som tog minst en dos läkemedel eller placebo och för vilka det fanns minst ett 
mätvärde efter utgångsvärdet (”baseline”).  
 
Donepezilpatienter påvisade en signifikant bättre genomsnittlig förändring från baslinjen till 
studiens slut (efter 6 månader) i både SIB poäng och ADCS-ADL-sev poäng, medan 
placebopatienter visade en genomsnittlig minskning. Donepezilgruppen visade en mindre 
nedgång än placebogruppen i ADCS-ADL-sev poäng. Behandlingsskillnad i poäng mellan 
grupperna var 5,7 respektive 1,5 (tabell 4).  
 
 
Analys av de enskilda SIB-subskalor vid 6 månaders uppföljning för den modifierade intention-
to-treat populationen observerades att donepezil var effektivare än placebo i åtta kognitiva 
subskalor med förbättring över baslinjen gentemot endast två för placebo (orientering och 
uppmärksamhet). Undersökning av ADCS-ADL-sev poäng i enskilda subskalor resulterar i 
förbättring i fyra subskalor för donepezil jämför med ett område för placebo från utgångsvärden 
vid månad 6. 
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För CGI-I poäng i den modifierade intention-to-treat populationen observerades gynnsamma 
effekter av donepezil (tabell 4 & 5). Medelvärdet i MMSE-poäng efter månad 6 var signifikant, 
patienterna som behandlades med donepezil fick bättre resultat i förhållande till placebo. För 
den sekundära NPI skalan fanns det ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. 
Rapportering av biverkningar var jämförbar mellan behandlingsgrupperna donepezil 82% 
(n=105) och placebo 76% (n=91). Biverkningarnas svårighetsgrad var oftast övergående och 
mild eller måttlig. 
 
 
 
Tabell 4. Utgångsvärden och förändringen efter 6 månader för olika skalor som använts i studien. SD = 
standardavvikelse. SEM = ”standard error of the mean”. P-värde ≤ 0,05 betraktas som en statistiskt 
signifikant effekt.   

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5. Andel patienter som rapporterar enligt CGI-I skalan, P-värde 0,055.  
 

Förbättrad 
Donepezil                                                 Placebo 

Försämrad                                      
Donepezil                                                 Placebo 

53%                                                               38% 21%                                                               25%  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄTMETODER BASLINJE              
MEDELVÄRDE (SD)  

 FÖRÄNDRING VID 6 
MÅNADER (SEM) 

 

P-
VÄRDE 

 

 Donepezil Placebo Donepezil Placebo P 
SIB 54,4 (23,8) 56,5  (24,1) 3,4 (1,5) -2,2 (1,5) 0,008 
ADCS-ADL 14,4 (9,1) 14,0 (8,5) -1,4 (0,5) -3,0 (0,5) 0,03 
MMSE 5,8 (3,1) 6,3 (3,0) 1,5 (0,4) 0,1 (0,4) 0,009 
CGI-I    3,4 (1,4) 3,7 (1,2) 0,055 
NPI 19,0 (15,2) 19,6 (15,8) -3,2 (1,3) -1,7 (1,4) 0,43 
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Studie 2. Donepezil preserves cognition and global function in patients with 
severe Alzheimer disease. Black et al., 2007 (28).  
   
Avsikt    
Meningen med studien var att analysera effekten och säkerheten av donepezil på indikation 
svår Alzheimers demens.   
   
Studiedesign    
En 24 veckors multinationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genom-
fördes på patienter (genomsnittsålder 78 år) med svår Alzheimers sjukdom (MMSE-poäng 7,5) 
i 98 centra, bland annat i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike och Australien. Totalt 543 
patienter ansökte till behandlingsstudien av de randomiserades 343 patienter (29,7% män och 
70,3% kvinnor) till antingen donepezil (n=176) eller placebo (n=167). Donepezilbehandlade 
patienter fick en 5 mg tablett av studieläkemedlet dagligen och en placebotablett i 6 veckor, 
därefter fick de 5 mg donepezil, två gånger dagligen. De patienter som randomiserades till 
placebo fick två placebotabletter dagligen under hela behandlingsstudien. Det primära 
effektmåttet var SIB och CIBIS+/CIBIC+, som analyserades vid baslinjen samt vid 
studieveckorna 8, 16 och 24. Det sekundära effektmåttet var MMSE, ADCS-ADL-sev och NPI. 
Alla sekundära effektmått uppmättes vid baslinjen samt vid studieveckorna 16 och 24.   
 
Inklusionskriterier  
Patienterna som inkluderades i studien var äldre än 50 år, (MMSE-poäng 1-12), en modifierad 
Hachinski Ischemisk poäng " 6 och en funktionell bedömning staging (FAST) poäng ! 6. 
DMS-IV kriterier för Alzheimers sjukdom. Patienter med stabil diabetes typ 1 eller typ 2, 
hypertoni, pacemaker, stabil sköldkörtelsjukdom fick möjlighet att delta i studien.  
 
Exklusionskriterier   
Någon överkänslighet eller allergisk reaktion mot kolinesterashämmare. Patienter med 
obstruktiv lungsjukdom, eller astma som inte har varit i kontakt med läkare de senaste 3 
månaderna innan studiestarten. Patienter med en hematologisk eller onkologisk sjukdom de 
senaste 2 åren. Besvär från mag-tarmkanalen, njursjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, samt andra 
psykiatriska störningar som berodde på andra orsaker än AS inklusive stor depression och 
drogmissbruk uteslöts från studien.      
 
Resultat   
Det observerades gynnsamma effekter i SIB poäng från baslinjen till studiens slut hos 
donepezilbehandlade patienter jämfört med placebobehandlade patienter  vid vecka 8, 16 och  
24 (tabell 6). I individuella analyskalor förbättrades donepezilpatienter i fem av nio SIB-
subskalor (minne, språk, uppmärksamhet, praxis och namnorientering) och försämrades i tre 
kognitiva subskalor (social interaktion, visuospatial förmåga och konstruktivitet). CIBIC+ 
sammanslaget till tre kategorier (förbättrad, oförändrad och försämrad) för ITT-populationen 
(”intention to treat”) vid vecka 24 observerades bättre effekt hos donepezilpatienter i 
förhållande till placebopatienter (tabell 7). När deltagarna mättes med skattningsskalan CIBIC+ 
vid vecka 24 var medelvärdet signifikant med fördel för donepezilgruppen (tabell 6).  
 
Det sekundära effektmåttet MMSE visade en signifikant förbättring hos donepezilpatienter, 
från studiens start till vecka 24 gentemot placebo (tabell 6). I resultatet för skattningsskalan 
ADCS-ADL-sev sågs en försämring hos samtliga patienter men en statistiskt signifikant mindre 
försämring hos donepezilbehandlade. Både donepezil och placebogruppen visade förbättring 
på NPI poäng utan signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna efter 24 veckor (tabell 6). 
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Biverkningarna som deltagarna fick under studien överensstämmer med de kända kolinerga 
effekter av donepezil, speciellt de gastrointestinala biverkningar.   
 
 
 
 
Tabell 6. Baslinjen och förändringen efter 24 veckor LOCF-analys (”last observation carried forward) för 
ITT-populationen. P-värde ≤ 0,05 anses statistiskt signifikant effekt. SE = ”standard error”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7. Andel patienter som redovisar enligt CIBIC+ poäng (sammanslagna kategorier) för ITT population 
vid vecka 24. P-värde 0,0473. 
 
 

Förbättrad 
Donepezil                        Placebo   

Oförändrad 
Donepezil                Placebo 

Försämrad                   
Donepezil                        Placebo 

27,8%                                 22,7% 38,3%                        29,2% 34,0%                                 48,1% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MÄTMETODER BASLINJE              
MEDELVÄRDE (SE) 

 FÖRÄNDRING VID 24 
VECKOR (SE) 

 

P-
VÄRDE 

 

 Donepezil Placebo Donepezil Placebo P 
SIB 64,6 (1,76) 65,2 (1,95) 0,19 (0,97) -5,13 (1,01) 0,0001 
CIBIS+/ CIBIC+ 5,1 (0,07) 5,1 (0,07) 4,11 (0,10) 4,45 (0,10) 0,0168 
MMSE 7,5 (0,25) 7,5 (0,28) 0,65 (0,27) -0,03 (0,28) 0,0267 
ADCS-ADL 27,3 (0,92) 26,7 (1,14) -1,82 (0,54) -2,53 (0,56) 0,03574 
NPI 22,7 (1,60) 22,2 (1,55) -1,91 (1,33) -3,31 (1,38) 0,4612 
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Studie 3. Donepezil Treatment of Patients with Severe Alzheimer’s Disease in a 
Japanese Population: Results from a 24-Week, Double-Blind, Placebo-
Controlled, Randomized Trial. Homma et al., 2008 (29).  

Avsikt 
Syftet med studien var att analysera effekten av donepezil hos japanska patienter med svår AS. 
 
Studiedesign  
Mellan åren dec 2002 och maj 2005 genomfördes en 24 veckors multicenter randomiserad 
dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppstudie på patienter (medelålder 78 år) med en 
MMSE-poäng på ca 8,0. En observationsperiod föregicks i 4 veckor där samtliga deltagare 
(n=325) fick 2 placebotabletter. Deltagarna randomiserades därefter till placebo, donepezil 5 
mg/dag eller donepezil 10 mg/dag enligt följande schema. 
 

•! Patienter som randomiserades till placebogruppen n=102 (17,6% män och 82,4% 
kvinnor) fick 2 placebotabletter dagligen i 24 veckor.   

•! Patienter som randomiserades till donepezilgruppen 5 mg/dag n=96 (20,8% män och 
79,2% kvinnor) fick de första 2 veckor 1 placebotablett och 1 donepezil tablett 3 mg 
dagligen, och resten av behandlingsstudien 22 veckor fick de 1 placebotablett och 1 
donepezil tablett 5 mg dagligen. 

•! Patienter som randomiserades till donepezilgruppen 10 mg/dag n=92 (20,7% män och 
79,3% kvinnor) fick de första 2 veckor 1 placebotablett och 1 donepezil tablett 3 mg 
dagligen, sedan 1 placebotablett och 1 donepezil tablett 5 mg dagligen i ytterligare 4 
veckor och slutligen 2 donepezil tabletter 5 mg dagligen under 18 veckor.     

 
De primära effektmåtten var SIB och CIBIC+ samt det sekundära effektmåttet var ADCS-ADL-
sev. Alla effektmått utvärderades vid baslinjen och vid studieveckorna 8, 16, 24 samt efter 
studiens slut med LOCF-analys.  
 
Inklusionskriter  

•! Patientens ålder ! 50 år. 
•! MMSE-poäng 1-12.  
•! Diagnoskriterier DMS-IV  
•! Modifierad Hachinski Ischemisk poäng " 6. (Är ett kliniskt verktyg för att identifiera 

Alzheimers sjukdom (<4) och vaskulär demens (>7) efter att en demensdiagnos har 
upprättats.    

•! Funktionell bedömning staging (FAST) poäng ! 6. 
 
Exklusionskriterier  

•! Depression, epilepsi eller andra psykiatriska sjukdomar. 
•! Svår mag-tarm, lever, njur, endokrin eller kardiovaskulär sjukdom. 
•! Alkohol eller narkotikamissbruk de närmaste 10 åren. 
•! Patienter som använt donepezil 3 månader innan studiestart och andra samtidiga 

kolinerga läkemedel under studien uteslöts.  
 

Resultat 
 
Resultatet redovisas för en population som baseras på randomiserade patienter som tog minst 
en dos studieläkemedel eller placebo och för vilka det fanns minst ett mätvärde efter baslinjen. 
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På SIB-poäng förbättras medelvärdet från baslinjen till vecka 24 med 4,7 poäng för 
donepezilpatienter som tog dosen 10 mg/dag, samtidigt som placebopatienter försämrades med 
- 4,2 poäng. Behandlingsskillnaden mellan grupperna var 8,9 poäng (tabell 8).  
 
CIBIC+ analys utförs på en 7-kategorier likertskala och 3-sammanslagna kategorier (förbättrad, 
ingen förändring och försämrad). Fördelningen av CIBIC+ poäng i den sammanslagna 
kategorianalysen hos donepezilgruppen 10 mg/dag var signifikant bättre än placebogruppen vid 
vecka 24 (p = 0,001) se tabell 9.  
 
För det sekundära effektmåttet ADCS-ADL-sev var förändringen från utgångsvärden -0,3 
poäng för donepezilgruppen 10 mg/dag och -1,1 poäng för placebogruppen. 
Behandlingsskillnaden mellan grupperna var 0,8 poäng, ingen statistiskt signifikant skillnad 
erhölls. Andel patienter som upplevde en biverkan av behandling med donepezil 10 mg var 
83,3% och de patienter med biverkan från placebobehandling var 73,3%. Biverkningsprofilen 
var av lindrig till måttlig svårighetsgrad.  
 
 
 
 
Tabell 8. Effektmåttens mätvärde vid baslinjen och förändringen efter 24 veckor. P-värde ≤ 0,05 bedöms 
statistiskt signifikant.   

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 9. Andel patienter som rapporterar enligt CIBIC+ poäng (sammanslagna kategorier).   
 

Förbättrad 
Donepezil                        Placebo   

Oförändrad 
Donepezil                Placebo 

Försämrad             
Donepezil                        Placebo 

48%                                 24% 30%                         21% 31%                                 46% 
  
 
 
 
 
 
 
 

MÄTMETODER BASLINJE              
MEDELVÄRDE (SD) 

 FÖRÄNDRING VID 24 
VECKOR (SE)  

 

P-
VÄRDE 

 

 Donepezil Placebo Donepezil Placebo P 
SIB 56,7 (25,5) 67,0 (23,0) 4,7 (1,0 ) -4,2 (0,8) 0,001 
ADCS-ADL 24,8 (12,0) 26,4 (11,5) - 0,3 (0,6) - 1,1 (0,5) >0,05 
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Studie 4. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in severe Alzheimer’s 
disease (the SERAD study): a randomised, placebo-controlled, double-blind 
trial. Burns et al., 2008 (30).  
  
Avsikt  
Denna studie analyserar effekten av galantamin på kognitiv funktion och dagliga aktiviteter hos 
patienter med svår Alzheimers demens.    
  
Studiedesign  
En dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie bedrevs på 57 prövningsställen i �
10 olika europeiska länder under 6 månader på patienter (genomsnittsåldern 84 år) med svår 
Alzheimers demens (MMSE 9,0). Mellan december 2003 och mars 2007 rekryterades 505 
deltagare, av dessa randomiserades 407 patienter (19% män och 81% kvinnor) till antingen 
galantamin n=207 eller placebo n=200. Enligt titreringsschema behandlades patienterna med 
galantamin eller placebotabletter: 4 mg x 2 dagligen i 4 veckor, 8 mg x 2 dagligen i 4 veckor 
och 12 mg x 2 dagligen i 4 veckor. Efter dostitrering behölls dosen vid 12 mg två gånger 
dagligen, om denna dos ej tolererades reducerades dosen till 8 mg två gånger per dag. De 
primära effektmåtten var SIB och MDS-ADL poäng.  
 
Inklusionskriter  
Patienter äldre än 50 år med ett svårt stadium av Alzheimers demens (MMSE 5-12 poäng). 
Uppfyller diagnoskriterierna enligt DSM IV och NINCDS-ADRA. Försämring av kognitiv 
förmåga under minst 6 månader, och en datortomografi eller magnetkameraundersökning av 
hjärnan tidigast 3 år före inskrivningen. Patienterna måste vara bosatta sedan minst 3 månader 
i ett vårdhem. Dessutom måste deltagarna ha en god syn och hörsel för att få delta i studien. 
Tidigare medicinering med kolinesterashämmare eller memantinbehandling måste ha avbrutits 
minst 3 månader före randomiseringen.  
 
Exklusionskriterier  
Demens som orsakas av cerebrovaskulär sjukdom, psykos, svår afasi, neurodegenerativa 
sjukdomar t.ex. Parkinsons sjukdom eller Huntingtons sjukdom. Försämrad kognitiv förmåga 
på grund av vitaminbrist eller traumatiska hjärnskador. Dessutom exkluderades personer med 
epilepsi, drogmissbruk, magsår, njursjukdomar och lungsjukdomar. 
 
Resultat   
Resultaten baseras på en ”intention-to-treat” (ITT) population som redovisar förändringen i 
medelvärdet från baslinjen fram till vecka 26 för SIB poäng och MDS-ADL poäng (tabell 10).   
 
Effektmåtten på SIB poäng visade att galantamingruppen förbättrades med 1,9 poäng samtidigt 
som placebogruppen försämrades i medelvärdet med 3,0 poäng. 
Skillnaden i medelvärde mellan behandlingsgrupperna var 4,36 poäng p=0,006.  
 
För MDS-ADL poäng sågs försämring både hos galantaminbehandlade patienter 1,2 poäng och 
hos placebobehandlade patienter 1,6 poäng.  
Skillnaden i medelvärde mellan behandlingsgrupperna var -0,41 p=0,383.   
 
Förändringar i SIB subskalor och MDS-ADL subskalor från baslinjen till vecka 26, resulterade 
i förbättring för sex av nio SIB-subskalor (framför allt minne, praxis och visuospatial förmåga) 
för galantaminbehandlade patienter och försämring i alla SIB-subskalor för placebobehandlade 
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patienter. Både galantamin och placebogruppen försämrades i MDS-ADL subskalor, däremot 
var förändringarna generellt mindre i galantamingruppen.   
 
Biverkningarna var generellt milda till måttliga, 88 % av patienterna som fick galantamin och 
89 % som fick placebo hade åtminstone en biverkning. De vanligaste biverkningar som 
inträffade under studien redovisas i figur 5. 
 
 
 
Tabell 10. En översikt av de olika skattningsskalor som användes i studien. P-värde ≤ 0,05 anses som en 
statistiskt signifikant effekt. 

 
 
 
 
 
                                        

 
Figur 5. Skillnader i biverkningsprofil mellan Galantamin och kontrollgruppen.   
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VECKOR (95% 
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DENSINTERVALL) 

 

P-
VÄRDE 

 

 Galantamin Placebo Galantamin Placebo P 
SIB 66,8 (20,9)          67,8 (21,5) 1,9  

(-0,1 - 3,9)                   
-3,0  
(-5,6 - -0,5) 

0,006 

MDS-ADL 11,9 (7,6)               12,6 (7,5) 1,2  
(0,6 - 1,8) 

1,6  
(0,8 - 2,3) 

0,383 
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Studie 5. A 24-Week, Randomized, Controlled Trial of Rivastigmine Patch 13.3 
mg/24 h Versus 4.6 mg/24 h in Severe Alzheimer’s Dementia. Farlow et al., 
2013 (31).    
  
Avsikt  
Målet med studien var att undersöka effekten av rivastigmin depotplåster 13,3 mg jämfört med 
4,6 mg under 24 timmar hos patienter med svår Alzheimers demenssjukdom.   
  
Studiedesign   
Den 24 veckors prospektiva studien var en multicenter, dubbelblind, randomiserad 
behandlingsstudie som bedrevs på 82 olika centra över hela USA mellan perioden 22 juli 2009 
till och med den 10 januari 2012. Antalet deltagare som sökte till studien var 1014 varav 716 
patienter rekryterades och randomiserades till antingen rivastigmin 13,3 mg/24 timmar (n=356) 
eller till 4,6 mg/24 timmar (n=360) i form av depotplåster. Patienterna som deltog i studien var 
35,6% män och 64,4% kvinnor, medelåldern 77 år samt en MMSE-poäng på cirka 8,8. De flesta 
patienter 89% bodde fortfarande i sina hemma, de andra 11% bodde i vårdhem eller i en annan 
form av boende. Alla patienter påbörjade behandlingen med 4,6 mg/24 timmar. De patienter 
som randomiserades till rivastigmin 13,3 mg/24 timmar titrerades upp vecka 4 till 9,5 mg/24 
timmar och i början av vecka 8 ökades studiedosen till 13,3 mg/24 timmar. De primära 
effektmåtten som analyserades i denna studie var SIB poäng och ADCS-ADL poäng. De 
sekundära effektmåtten var antalet ADCS-CGIC poäng vid vecka 24 och förändringen på NPI 
poäng från utgångsvärdet till vecka 24.    
  
Inklusionskriterier 
Deltagarna som inkluderades i studien var både kvinnor och män ≥ 50 år. Diagnoskriterier 
enligt NINCDS-ADRA, en MMSE skala mellan 3-12 poäng. Patienterna bodde hemma med 
närstående eller vårdas av hemtjänst. Alternativt vårdas patienterna på demensboende eller 
vårdhem.   
 
Exklusionskriterier  
Uteslutningskriterierna var bland annat följande: Neurologiska/allmänna sjukdomstillstånd 
som kan orsaka demens, till exempel vaskulär demens, okontrollerad epilepsi, depression och 
svår instabil kardiovaskulär sjukdom. Patienter med magsår. Allergisk reaktion mot kolinerga 
läkemedel eller känslig hud. Behandling med kolinesterashämmare 2 veckor före studiestart.     
 
Resultat 
Både rivastigmin 13,3 mg/24 timmar och 4,6 mg/24 timmar minskade i SIB poäng från 
utgångsvärdet genom hela studien. En relativt mindre försämring observerades vid vecka 16 
och vecka 24 med rivastigmin 13,3 mg/24 timmar jämfört med 4,6 mg/24 timmar. Behandlings-
skillnaden var 4,9 poäng. Det primära effektmåttet ADCS-ADL poäng visade också nedgång 
under hela studien för rivastigmin. En större försämring observerades med rivastigmin 4,6 
mg/24 timmar jämfört med 13,3 mg/24 timmar vid vecka 16 och 24. Behandlingsskillnaden var 
1,2 poäng (tabell 11). 
  
Resultaten på globala funktioner ADCS-CGIC visade att patienter som använde rivastigmin 
13,3 mg/24 timmar hade en effektivare behandling jämfört med dosen rivastigmin 4,6 mg/24 
timmar (figur 6). Ingen signifikant skillnad observerades på NPI poäng och skillnaden mellan 
behandlingsgrupperna var 1,6 poäng.  
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Tabell 11. En översikt av de olika skattningsskalor som användes i studien. P-värde ≤ 0,05 betraktas som 
statistiskt signifikant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Antalet patienter som förbättrades, ingen förändring och försämrades. P-värde = 0,0023.   
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MÄTMETODER BASLINJE              
MEDELVÄRDE (SD) 

 FÖRÄNDRING VID 24 
VECKOR (SE) 

 

P-
VÄRDE 

 

 Rivastigmin 13,3 
mg/24 h 

Rivastigmin 
4,6 mg/24 h 

Rivastigmin 
13,3 mg/24 h 

Rivastigmin 
4,6 mg/24 h 

 P 

SIB 69,3 (21,5) 68,3 (22,8) -1,7 (0,8) -6,6 (0,8) 0,0001 
ADCS-ADL 29,7 (11,3) 29,1 (11,9) -2,4 (0,4) -3,6 (0,4) 0,0247 
NPI 17,3 (15,4) 16,8 (16,7) -0,1 (0,8) 1,5 (0,8) 0,1437 
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SAMMANFATTNING AV STUDIERESULTAT  
 
 
En översikt av samtliga studiers effektmått redovisas i (tabell 12) och (tabell 13). SIB värderar 
svårighetsgraden av kognitiv funktionsnedsättning och alla patienter som behandlats med 
studieläkemedlet förbättrades under studien jämfört med kontrollgruppen. Samtliga studier 
använde skattningsskalan ADCS-ADL-sev förutom studie 4 (30) vilken istället använde MDS-
ADL. Både ADCS-ADL-sev och MDS-ADL bedömer patientens förmåga att utföra dagliga 
aktiviteter. Utifrån resultatet noteras försämring i ADL-förmåga hos samtliga deltagare med 
mindre nedgång hos läkemedelsbehandlade patienter. MMSE mäter kognitiva förmågan och 
dessutom följer patientens kognitiva utveckling. Studie 1 (27) och studie 2 (28) tillämpade 
uppskattningen av MMSE vilket medförde signifikant förbättring hos patienter i studie 1 (27) 
samt förbättring för donepezilgruppen i studie 2 (28), samtidigt som en relativt liten försämring 
observerades för placebogruppen. NPI bedömer beteendestörningar hos demenspatienter 
inklusive aptit- och ätstörningar, ju högre poäng desto svårare symtom. De behandlingsstudier 
som utnyttjade skattningsskalan NPI var studie 1 (27), studie 2 (28) och studie 5 (31).  En 
gynnsam effekt av donepezil noterades jämför med kontrollgruppen i studie 1 (27). Studie 2 
(28) visade förbättring på beteendesymtom hos både donepezil och placebopatienter. I studie 5 
(31) sågs ingen större förbättring på patienter med dosen rivastigmin 13,3 mg/24 h och 
medelvärden ökade hos patienter med behandling av rivastigmin 4,6 mg/24 h. CIBIC+ värderar 
patientens respons på behandling genom intervju med vårdgivaren och patienten. Studie 2 (28) 
analyserade effektmåttet CIBIC+ som en kontinuerlig variabel och medelvärdet var signifikant 
förbättrat hos donepezilpatienter.  
 
Patienterna var tvungna att ha en pålitlig vårdgivare för att säkerställa korrekt rapportering av 
patienternas kognitiva förmåga, beteende och förmåga att utföra dagliga aktiviteter (ADL). 
 
Förekomsten av biverkningar var jämförbar mellan donepezilpatienter och placebopatienter, 
varav de flesta biverkningar som berodde på studieläkemedlet var milda eller måttliga i 
svårighetsgrad (tabell 14). Nästan alla patienter använde samtidiga mediciner under studierna. 
Det fanns inga skillnader i användning av psykoaktiva läkemedel mellan de två 
behandlingsgrupperna vid baslinjen eller under studien (tabell 15).  
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Tabell 12. Sammanställning av samtliga studier och deras effektmått vid utgångsvärden. (* = Statistiskt Signifikant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
Tabell 13. Sammanställning av samtliga studier och deras effektmått vid studiens slut. (* = Statistiskt Signifikant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASLINJE      
EFFEKTMÅTT Studie 1 (27) Studie 2 (28) Studie 3 (29) Studie 4 (30) Studie 5 (31) 
 Donepezil│Placebo Donepezil│Placebo Donepezil│Placebo Galantamin│Placebo R 13,3│R 4,6                       

mg/24h 
SIB 54,4                   56,5  64,6                   65,2 56,7 *                67,0 66,8                     67,8  69,3         68,3 
ADCS-ADL 14,4                   14,0 27,3                   26,7 24,8                   26,4 - 29,7         29,1 
MMSE 5,8                       6,3 7,5                       7,5 - - - 
CGI-I - - - - - 

NPI 19,0                   19,6 22,7                   22,2                         - - 17,3         16,8 
CIBIS+ - 5,1                       5,1 - - - 
MDS-ADL - - - 11,9                     12,6 - 

ENDPOINT      
EFFEKTMÅTT Studie 1 (27) Studie 2 (28) Studie 3 (29) Studie 4 (30) Studie 5 (31) 
 Donepezil│Placebo Donepezil│Placebo Donepezil│Placebo Galantamin│Placebo R 13,3  │  R 4,6    

         mg/24h 
SIB 3,4 *                  -2,2   0,19 *              -5,13   4,7 *                  -4,2  1,9 *                    -3,0  -1,7 *          -6,6  
ADCS-ADL -1,4 *                 -3,0  -1,82                -2,53 -0,3                    -1,1 - -2,4 *          -3,6  
MMSE 1,5 *                   0,1  0,65 *              -0,03  - - - 
CGI-I 3,4                      3,7 - - - - 
NPI -3,2 *                 -1,7  -1,91                -3,31 - - -0,1               1,5 
CIBIS+ - 4,11 *               4,45  - - - 
MDS-ADL - - - 1,2                        1,6 - 
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Tabell 14. Sammanställning av de vanligaste biverkningarna hos samtliga studier. 
BIVERKNINGAR STUDIE 1 

(27) 
STUDIE 2 

(28) 
STUDIE 3 

(29) 
STUDIE 4 

(30) 
STUDIE 5 

(31) 
AGITATION  X  X X 
ANOREXIA  X X X  
DERMATIT     X 
DIARRÉ X X X X X 
ERYTEM     X 
FALL (FÖRLORA BALANS) X  X X X 
ILLAMÅENDE X X X X X 
LUNGINFLAMMATION X     
NASOFARYNGIT   X   
URINVÄGSINFEKTION X   X X 
ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION   X   

 
 
 
Tabell 15. Sammanställning av andra samtidiga mediciner hos samtliga studier.   
SAMTIDIG MEDICINERING  STUDIE 1 

(27) 
STUDIE 2 

(28) 
STUDIE 3 

(29) 
STUDIE 4 

(30) 
STUDIE 5 

(31) 
ANALGETIKA X X    
ASKORBINSYRA  X    
DIURETIKA X X    
GASTROINTESTINALA    X  
HYPNOTIKA X  X   
KARDIOVASKULÄRA    X  
LAXERMEDEL X     
LEVOTYROXINNATRIUM  X    
PSYKOAKTIVA LÄKEMEDEL X X X X X 
STATINER     X 
TOKOFEROL  X    
TROMOBOCYTAGGREGATIONSHÄMMARE                        X   X 
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DISKUSSION  
 
 
Alzheimers sjukdom saknar kurativa läkemedel och behandling. Idag finns det två olika grupper 
av läkemedel; acetylkolinesterashämmare och NMDA-receptorblockare som endast används 
för symtomatisk behandling. I Sverige och i andra europeiska länder är kolinesterashämmare 
(donepezil, rivastigmin och galantamin) indicerade för behandling av mild till medelsvår AS, 
medan NMDA-receptorblockare (memantin) är indicerade för behandling av måttlig till svår 
Alzheimers demenssjukdom. Det finns relativt nya kliniska studier där forskare har utvärderat 
effekten och säkerheten av donepezil, rivastigmin och galantamin hos patienter med svår AS.  
I USA godkändes donepezil år 2006 och rivastigmin 13,3 mg/24 timmar år 2013 av den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten ”Food and Drug Administration” för behandling av svår 
Alzheimers sjukdom.    
 
Avsikten med denna litteraturstudie var att undersöka effekten och säkerheten av de tre olika 
kolinestrashämmarna på demenspatienter som har den svåra graden av Alzheimers sjukdom.  
 
Samtliga utvalda artiklar som används i denna litteraturstudie baseras på randomiserade, 
dubbelblinda, placebokontrollerad studier. Behandlingsstudierna bedrevs mellan 2001–2012   
med deltagare från olika delar av världen. Samtliga studier är granskade via peer-review 
(PubMed).  
 
Studie 1 (27): Winblad et al., 2006 är den första prospektiva studie som undersöker effekten av 
donepezil hos svårt sjuka Alzheimerspatienter på vårdhem i Sverige. Antalet deltagare som 
fullföljde studien var 95 patienter i donepezilgruppen och 99 patienter i placebogruppen. 
Resultat från SIB poäng visade en genomsnittlig förbättring för donepezilpatienter, samtidigt 
som placebopatienter försämras. Det andra primära effektmåttet i studien var ADCS-ADL-sev, 
som visade en betydligt mindre nedgång för donepezilpatienter än för placebopatienter. 
Författarna konstaterar att studieläkemedlet donepezil 10 mg en gång per dag ökade kognition 
och bevarade funktion hos patienter med svår Alzheimers sjukdom som bodde på vårdhem.     
 
Studie 2 (28): Sammantaget 66,5% av donepezilpatienter och 76,0% av placebopatienterna 
avslutade behandlingsstudien. Resultatet rapporteras för en intent-to-treat population som 
bestod av randomiserade patienter som fick minst en dos av studieläkemedel eller placebo. Små 
förbättringar sågs på MMSE-poäng hos donepezilbehandlade patienter (förändring från 
screening poäng 0,65), medan placebogruppen var nästan oförändrad från screening poäng 
0,03. På ADCS-ADL-sev poäng var medelvärden vid baslinjen ungefär 27 för både donepezil 
och placebogruppen, för ITT populationen med LOCF-analys minskade behandlingsgrupperna 
med omkring två poäng, 1,82 för donepezil och 2,53 för placebo. Patienterna hade en 
beteendestörning med ett utgångsvärde för NPI på 22 poäng, förändringen i medelvärde från 
utgångsvärdet till vecka 24 förbättrades för deltagarna. En större förbättring observerades hos 
placebopatienter, en förklaring till detta kan vara samtidigt intag av psykofarmaka men fler 
studier och forskning krävs för att dra en riktig slutsats. Resultat från den aktuella studien 
överensstämmer med tidigare studier av donepezilbehandlade patienter med svår Alzheimers 
demens. Effektiviteten på kognitiva förmågan och globala funktioner är större hos patienter 
som behandlas med studieläkemedlet donepezil.
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Studie 3 (29): Homma et al., 2008 är den första RCT-studie som analyserar effekten av 
donepezil hos japanska patienter med svår Alzheimers demens. Till skillnad från de andra 
studierna utvärderar denna studie dessutom effekten av donepezil 5 mg/dag istället för endast 
donepezil 10 mg/dag. Totalt 79,2% av donepezilpatienter 10 mg/dag och 80,0% av 
placebopatienter fullföljde studien. Vid baslinjen hade placebopatienter en mycket högre 
kognitiv förmåga i SIB poäng jämfört med donepezilpatienter. Resultatet visar att donepezil 10 
mg/dag förbättrar betydligt kognitiva förmågan (SIB) och ger bättre effekt på globala 
funktioner (CIBIC+ med sammanslagna kategorier) gentemot kontrollgruppen. Resultaten på 
patienter med svår AS överensstämmer med effekten av donepezil 10 mg/dag i tidigare och 
senare kliniska studier (32). 
 
Studie 4 (30): Sammanlagt 168 patienter som fick galantamin och 161 patienter som fick 
placebo fullföljde behandlingsstudien. Resultatet visar förbättring i kognitiv förmåga på SIB 
totalpoäng under hela studien hos galantamingruppen, speciellt vid vecka 12 och 24 gentemot 
placebo. Dessutom noterades förbättring i sex kognitiva subskalor men en försämring på SIB-
subskalan för galantaminpatienter. Dessa subskalor var (social interaktion, minne, språk, 
uppmärksamhet, praxis, visuospatial förmåga) och (konstruktion). När det gäller mätmetoden 
MDS-ADL som ger poäng för dagliga aktiviteter försämrades samtliga patienter. De resultat 
som rapporteras i studien visar att galantamin kan användas på patienter med svår AS och ger 
en positiv effekt på kognitiv förmåga.  
 
Studie 5 (31): Är den första RCT-studien som analyserar effekten av hög dos rivastigmin 
depotplåster 13,3 mg/24 timmar hos patienter med svår Alzheimers demens. Totalt 64,3% 
(n=229) av rivastigmin 13,3 mg/24 timmar och 65% (n=234) av rivastigmin 13,3 mg/24 timmar 
slutförde studien. Studieavbrotten berodde på biverkningar och hudirritation. Resultaten visar 
att skattningsskalorna för (SIB och ADCS-ADL) försämras under hela studien. Dock gav dosen 
13,3 mg/24 timmar rivastigmin bättre resultat på kognitiv förmåga, förmåga att klara av dagliga 
aktiviteter och global funktion jämfört med 4,6 mg/24 timmar utan märkbar ökning av 
biverkningar, vilket tyder på att en högre dos är fördelaktig för patienter med allvarlig 
Alzheimers sjukdom. Dessa resultat stöds av tidigare och senare kliniska studier (33). Baserat 
på den terapeutiska fördelen som observerades i denna behandlingsstudie, blev i juni 2013 den 
högre dosen av rivastigmin 13,3 mg/24 timmar godkänd i USA av ”Food and Drug 
Administration” för symtomatisk behandling av svår Alzheimers sjukdom. 
 
Baserat på resultaten från de 5 kliniska studierna ger kolinesterashämmare en liten effekt men 
statistiskt signifikant förbättring jämfört med placebo hos patienter med svår Alzheimers 
sjukdom på kognition, ADL och global funktion under 6 månaders behandling. Det verkar inte 
heller finnas några stora skillnader i behandlingseffekt för de tre olika kolinesterashämmarna, 
däremot finns det fler studier som har utvärderat effekten av donepezil på indikation svår AS 
och som visat på förbättring av kognitiv status samt förmåga att utföra dagliga aktiviteter. 
Demenssjukdomen Alzheimer är långvarig med nedsatt kognitiv förmåga där små 
behandlingseffekter ger positiv påverkan på patienten och underlättar vårdandet för närstående. 
Eftersom kolinesterashämmare saktar ner den kognitiva försämringen och förlänger 
funktionellt oberoende är det viktigt med tidig och kontinuerlig behandling. Det finns begränsat 
med forskning som beskriver hur avbrytande av kolinesterashämmare leder till efterföljande 
symtom. Vanligen är anhöriga oeniga med sjukvården om att avbryta patientens behandling 
(34). I en studie var kolinesterashämmare förknippade med ökad allvarlighet av aggressiva 
beteende och påskyndad kognitiv samt funktionell nedgång (35).  
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SLUTSATS 
 
 
Patienter med allvarlig grad av Alzheimers sjukdom som behandlas med kolinesterashämmare 
i synnerhet donepezil visar statistisk signifikant bättre effekt jämfört med placebo på kognition 
och globala funktioner och behandlingen har dessutom god säkerhet ur biverkningsperspektiv. 
Behandling med kolinesterashämmare kan gynna patienter i vilket stadium som helst av 
Alzheimers demens. Fler studier och mer forskning behövs för att analysera effekten av 
behandling med galantamin eller rivastigmin vid svår AS. 
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