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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka om och hur effektivt effekten av donepezil kan utvärderas 
med skalan Mini mental state exam (MMSE) vid mild-måttlig Alzheimers. Resultatet samlades från 
fem studier som alla undersökte sitt resultat med skalan MMSE. Studierna kontrollerade donepezils 
effekt över tid eller jämfört mot placebo. Det var 3 av 5 studier som visade en signifikant skillnad från 
studiens start till slut och samtliga studierna som undersökte effekten av donepezil mot placebo visade 
att donepezil gav en signifikant förbättring. Slutsatser drogs att skalan MMSE inte kan bedöma en 
patients resultat ensamt utan andra skalor och test behövs för att stärka resultatet. Donepezil ger störst 
förbättring av kognitiv status hos patienten i början av behandlingen och jämfört mot placebo visar 
donepezil att patienten försämras långsammare enligt resultaten på MMSE.  
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ABSTRACT 

Alzheimer´s disease (AD) is today the world’s most common disease within 
dementia as it affects most number of people that are demented. There are no cure to 
AD, just symptomatic treatment are available. Scientists are still discussing the 
reason behind AD and many different theories exist. The most popular one is the 
amyloid cascade hypothesis. To diagnose AD many different types of scales are used 
to determine a person´s cognitive skills, also blood- and spinal cord samples are 
taken. One of the most popular scale that is used to diagnose AD is named mini 
mental state exam (MMSE). MMSE consists of several domains including: 
orientation, reading, mental arithmetic, writing and figure copying. The maximum of 
points are 30 and a score of 24 or less indicates some type of dementia.  

Today acetylcholinesteraseinhibitors like donepezil, rivastigmine and galantamine 
are used to treat people with mild to moderate AD. People with severe AD are 
recommended treatment with a NMDA-receptor-antagonist, memantine. 

The result from this study includes a summary of results from five studies. All of 
them studied the effect of donepezil over time and three of them also studied 
donepezils effect compared to placebo. Patients that were included had mild- 
moderate AD and in one study they measured a continued treatment with donepezil. 
All studies measured the results with scales and tests, including MMSE, that assessed 
patient’s cognitive ability. The results showed that patients treated with donepezil 
had significantly improved their scores on the scale MMSE at the end of the studies 
compared from baseline in three studies. When compared with placebo patients 
treated with donepezil got significantly better scores on MMSE. These changes were 
small even if significantly proven. 

The conclusion of this work was that MMSE is not optimal for measuring changes in 
AD if the patient is treated with donepezil because of the small changes. MMSE have 
difficulties to detect the small changes (a change of ≤ 3 points) and therefore other 
scales and tests are in need. Donepezil showed a significantly improvement in the 
beginning of the studies but after a few weeks that improvement had decreased or 
disappeared. It could be in everyone´s favor to start medication in an early stage of 
the disease and then after a while make a new assessment of the patient’s health. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
AD- Alzheimer´s Diease 

ADAS-cog- Alzheimer´s Disease Assessment Scale- Cognition 

ADFACS- Alzheimer´s Disease Functional Assessment and Change test 

APOE- Apolipoprotein E 

APP- Amyloidprekursorprotein 

BADL- Basic Activities of Daily Living 

CDR-SB- The Sum of the boxes of the Clinical Dementia Rating- scale 

CIBIC +- Clinican´s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input 

DAD- Disability Assessment for Dementia scale  

FOME- Fuld Object Memory Evaluation 

IADL- Instrumental Activities of Daily Living 

ITT- Intent to treat 

MAP- Microtubuli-associated protein 

M@T- Memory alteration test 

MCIS- Mild Cognitive Impairment Screen 

MMSE- Mini Mental State Exam 

MSF- Methanesulfonyl fluoride 

NIH- National Institutes of Health 

NPI- Neuropsychiatric Inventory 

NPI-NH- Neuropsychiatric Inventory- Nursing Home Version  

PET- Positron Emission Tomography  

PiB- Pittsburgh Compound-B 

PSMS- Physical Self-Maintenance Scale 

SPECT- Single-photon emission computed tomography 

QoL- Quality of Life 
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6CIT- 6 item cognitive impairment test 

18F-FDG- 18F-flurodeoxyglukos 
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INTRODUKTION 
 
 
Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar. 
Sjukdomen blir vanligare med åldern och tidiga symtom är oftast försämrat 
närminne. I början av sjukdomen är den drabbade ofta medveten om förändringarna 
som sker och hittar lösningar för att maskera sin sjukdom. När anhöriga till den 
drabbade märker av sjukdomen har det oftast gått en bit in i sjukdomsförloppet och 
fler symtom uppkommer som tyder på nedsatta kognitiva förmågor som dåligt 
lokalsinne, anomisk dysfasi samt depression.(1, 2)  
 
 
 
Prevalens 
 
 
Under 2015 uppskattades 46,8 miljoner människor i världen leva med någon typ av 
demenssjukdom (3). I Sverige beräknas drygt 160 000 människor vara drabbade av 
demens varav AD utgör 70 % av dessa (4). Mörkertalet är troligtvis stort och år 2014 
var det totalt 37 936 personer i Sverige som blev behandlade med 
acetylkolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin eller galantamin) (5). 
 
 
 
Riskfaktorer 
 
 
Den största riskfaktorn för att drabbas av AD är hög ålder. Andra riskfaktorer är 
kvinnligt kön även om hänsyn tas till att kvinnor lever i genomsnitt längre än män. 
Skallfrakturer och upprepade slag mot huvudet anses också som riskfaktorer. 
Livsstilsfaktorer som rökning, hög alkoholkonsumtion och ohälsosamma kostvanor 
kan vara en bidragande faktor till AD men det är inte ännu vetenskapligt bevisat. Den 
ärftliga faktorn spelar även roll och här talar forskare oftast om genen för 
Apolipoprotein E (APOE). APOE finns i tre olika varianter; ε4, ε3 och ε2. Den 
vanligaste varianten bland befolkningen är APOE ε3 och den medför ingen känd 
ökad risk medan den mer ovanliga APOE ε4-genen medför en ökad risk för 
insjuknande i AD. Alla människor har denna gen i dubbel uppsättning, en nedärv 
från mamma och den andra nedärvd från pappa, vilket ger sex olika kombinationer 
av APOE- varianterna. Har man genen APOE ε4 finns en ökad risk för AD men det 
är ingen självklarhet att drabbas. Hälften av de som drabbas av AD har en APOE ε4 
gen.(1, 6, 7) 
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Orsak 
 

Orsaken bakom AD är ännu inte klarlagd men teorier om hur sjukdomen uppstår 
finns. Amyloidkaskadhypotesen är en teori som baseras på att cellväggsproteinet 
amyloidprekursorprotein (APP) klyvs annorlunda vid AD (1, 8). APP finns naturligt i 
alla hjärnans cellväggar och i normala fall klyvs detta protein av två enzymer; α-
secretase och γ-secretase. Först klyver α-secretase APP så att en extracellulär produkt 
bildas som kallas sAPPα. Kvar i cellmembranet sitter resten av APP och då aktiveras 
γ-secretaset som klyver APP ytterligare. Produkten som då bildas kallas p3 som 
naturligt bryts ned i kroppen. Vid AD är det istället enzymet β-secretase som klyver 
APP först och inte α-secretase. Klyvningsstället på APP för β-secretaset sitter längre 
från cellytan än klyvningsstället för α-secretaset. Den extracellulära produkten som 
först klyvs av β-secretase kallas sAPPβ. Detta leder sedan till bildandet av en annan 
produkt efter klyvningen med γ-secretaset. Produkten som nu bildas kallas för β-
amyloid och är längre är p3 (figur 1). Till skillnad från p3 bryts inte β-amyloid ned 
lika lätt av kroppen och istället bildas aggregat av ihopsatta β-amyloid. Dessa 
aggregat kallas för plack och de har en giftig påverkan på hjärnans neuron. Placken 
finns utanför cellerna och påverkar neuronens signalering negativt.(6, 9, 10) 

 

 

 

 

 

Parallellt med bildandet av plack finns det ett protein inuti cellerna som kallas Tau. 
Tau är ett microtubuli-associated protein (MAP) och har som funktion att stabilisera 
och främja uppbyggnaden av mikrotubuli i neuronen. Vid AD ses en 
hyperfosforylering av Tau vilket resulterar i att proteinet blir dysfunktionellt. Det 
finns andra MAP som kan ta över Tau proteinets roll, detta är cellens försvar mot fel 
i denna process. Det hyperfosforylerade Tau blir toxiskt i neuroncellen och cellen 

Figur 1. Visar hur klyvning av APP sker vid normalt tillstånd resp. vid AD. (Ritat av: Molly Nilsson 2016) 
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försöker motverka detta genom att bilda mer friskt Tau. Det här blir början på en 
långsam process som leder till celldöd för neuronet. Det toxiska Tau binder det nya 
friska Tau och bildar långa aggregat inuti cellen. Detta resulterar i att cellens struktur 
kollapsar och cellen dör tillslut. De döda cellerna bildar då så kallade neurofibrillära 
tangles.(11) 

När nervcellerna dör minskar personens signaleringsbanor och det leder till sämre 
hjärnkapacitet. Vid AD syns även en minskad hjärnstorlek vilket bland annat beror 
på den mängd nervceller som skrumpnar och dör.(1)  
 
 
 
Diagnos 
 
 
Det finns idag ingen enskild utredningsmetod för att diagnotisera AD. Diagnostiken 
består av olika metoder för att få en sammanställd syn på patientens 
sjukdomstillstånd. När en person lider av kognitiv svikt där orsaken bakom 
symtomen är okänd genomförs en basal demensutredning av hälso- och sjukvården 
enligt socialstyrelsens riktlinjer. Utredningen består av undersökning av patientens 
tidigare sjukdomshistorik, kognitiva test, bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd, 
intervju med anhöriga, blodprov och ryggmärgsprov samt strukturell avbildning av 
hjärnan med hjälp av datormonografi eller magnetkamera. I vissa fall räcker inte en 
basal utredning till för att ställa en säker diagnos då kan en utvidgad 
demensutredning utföras. Den utvidgade utredningen bestås vanligtvis av 
neuropsykologiska tester som täcker fler kognitiva områden, avbildning av hjärnan 
med magnetkamera, funktionell avbildning av hjärnan med single-photon emission 
computed tomography (SPECT) och positron emission tomography (PET) samt 
ryggmärgsprov. Vad som testas i en utvidgad demensutredning är individuellt och 
beror på vad resultaten från den basala utredningen blev.(2, 12, 13)  

För att kunna åtgärda medicinska och sociala behov hos personer med 
demenssjukdom krävs minst en uppföljning årligen. Det ger hälso- och sjukvården en 
chans att följa med i utvecklingen av sjukdomen och hitta lösningar på problem som 
uppkommer allt eftersom då det inte går att stoppa sjukdomsförloppet. Personalen 
pratar även med anhöriga till den drabbade och tillsammans med socialtjänsten kan 
en bedömning av patientens behov göras samt hur behoven ska tillgodoses på bästa 
sätt.(13) 
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MMSE 
 
 
MMSE (mini-mental state exam) är ett test som mäter personens kognitiva förmåga. 
Testet kan inte enskilt svara på om en person lider utav demens utan det speglar 
endast personens kognitiva tillstånd. Testet används vid utredning av 
demenssjukdom och ofta tillsammans med klocktest.(2) 

En ny svensk revidering av MMSE kallat MMSE-SR lanserades under 2012 och 
baseras på en norsk revidering av MMSE (MMSE-NR). MMSE-NR är framtagen 
utifrån norska förhållanden och syftet med reviderade MMSE är att få en enhetlighet 
nationellt. Originalversionen av MMSE togs fram av läkarna Marshal och Susan 
Folsten 1975 (14) och det har sedan dess uppkommit många olika versioner av 
MMSE vilket kan ge olika resultat för samma patient. Skillnaderna kan även 
uppkomma beroende på testledarens administreringssätt och skillnader i rättningen. 
Därför gör ofta länder sin egen revidering som ska gälla nationellt för att få ett så 
enhetligt sätt att utföra testet.(15)  

MMSE består av 20 frågor som är indelade i 11 områden; tids- och platsorientering, 
omedelbar återgivning, fördröjd återgivning, huvudräkning, benämning, repetition, 
förståelse, läsning, skrivförmåga och figurkopiering. Maxpoängen är 30 och ≤ 24 
poäng tyder på nedsatt kognitiv förmåga (15, 16). En poäng mellan 18-23 klassas 
som mild demens, poäng mellan 11-17 klassas som måttlig och poäng ≤ 10 klassas 
som svår demens. Skalan är ungefärlig och individuell vilket ger plats åt undantag (2, 
17).  

Mild demens innebär att personen klarar det mesta på egen hand och behöver endast 
hjälp vid svårare situationer. Måttlig demens innebär att personen klarar oftast av att 
bo själv med boendestöd och endast behöver hjälp med vissa dagliga aktiviteter. Svår 
demens innebär att personen behöver omfattande hjälp i vardagen och klarar oftast 
inte att bo själv utan institutionsboende kan vara lämpligt.(2) 

MMSE bevisar ingenting om orsaken bakom demenssjukdomen utan finns till för att 
få en insikt i personens kognitiva tillstånd. En låg poäng på MMSE måste inte vara 
en demenssjukdom då vidare undersökning av personen måste göras för att ställa 
diagnos. Poäng som är lägre än vad som anses vara normalt kan orsakas av ett icke-
kognitivt handikapp som nedsatt syn eller hörsel. I dessa fall ska testledaren markera 
de frågor som inte går att genomföra på grund av personens icke-kognitiva 
handikapp och totalpoängen ska därefter sänkas. På så sätt kan testet fortfarande ge 
ett rättvist resultat (18). Poäng som är ≥ 24 kan heller inte utesluta demens då vidare 
undersökning krävs (2). 
 
 
 
 
 



12 
 

Andra skalor 
 
 
ADAS-cog (Alzheimer´s disease assessment scale- cognition) är en skala som 
bedömer en persons kognitiva förmåga vid diagnotiserad AD. Testet består av 11 
uppgifter som testar personens: språkförmåga, förmåga att hitta ord, förståelse av 
talat språk, återgivande av instruktioner, namnge objekt, följa uppmaningar, 
konstruera figurer, orientering, återgivande av ord, igenkännande av ord samt 
teoretisk praxis. En modifierad version av skalan finns som kallas för ADAS-cog 
Modified. I den nyare versionen ingår även uppgifter som fördröjd ordåtergivning 
och koncentrationsförmåga. Skalan ger en poäng mellan 0-70 där en ökning av poäng 
innebär sämre tillstånd. En poäng mellan 0-9 motsvarar normal kognitiv funktion, 
poäng mellan 10-25 motsvarar mild nedsättning, poäng mellan 25-40 tyder på 
måttlig nedsättning och poäng mellan 40-70 motsvarar svår nedsatt funktion (måtten 
är grovt räknade och är endast en riktlinje, undantag förekommer).(18) 

CIBIC+ (clinican´s interview based impression change plus caregiver input) är en 
skala som baseras på bedömningsskalan CIBIC, pluset står för att anhörig eller 
närstående till patienten också intervjuas vid utredningen (18). Totalpoängen är 7 där 
1 poäng motsvarar god förbättring, 4 poäng motsvarar ingen skillnad och 7 poäng 
motsvarar försämring (19). 

Klocktest går ut på att patienten ombeds att rita en specifik angiven tid. De ska rita 
upp urtavlan och ställa visarna rätt så att klockan visar den tid som testledaren 
angivit. Testledaren bedömer patientens tidsuppfattning och förmåga att följa 
instruktioner. Testet görs oftast tillsammans med MMSE.(2, 20) 
 
Det finns ytterligare skalor som används vid bedömning av en persons kognitiva 
tillstånd. 
 
 
 
PET-kamera 
 
 
En positron emission tomography (PET) kamera används för att ta fotografier av 
hjärnan. Innan fotograferingen sprutas radioaktiva ligander som Pittsburgh 
Compound-B (PIB) eller 18F-flurodeoxyglukos (18F-FDG) in i patientens arm. 
Ämnena kommer sedan att transporteras upp till hjärnan med blodet, 18-FDG tas upp 
i vissa delar av neuroncellerna och PIB binder till amyloida plack. Hur mycket av 18-
FDG som tas upp i cellerna visar cellens metabolism. Vid AD har hjärnans celler 
försämrad metabolism vilket ger ett sämre upptag av 18-FDG. På kameran ger detta 
olika utslag som resulterar i olika färger, det går sedan med hjälp av färgkoder att se 
vilka delar av hjärnan som har en försämrad metabolism samt vart i hjärnan och 
mängden amyloida plack som finns. PET-kamera används vid utredning av AD för 
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att undersöka aktiviteten i hjärnan och mängden amyloida plack samt vart placken 
finns.(12, 21, 22, 23) 
 
 
 
Molekylära markörer 
 
 
Vid utredning av AD tas ryggmärgsprov för att undersöka närvaron av vissa 
molekylära markörer. En molekylär markör definieras av National Institutes of 
Health (NIH) som en biologisk molekyl som återfinns i blodet, annan kroppsvätska 
eller i vävnad som indikerar en normal eller onormal process, eller ett 
sjukdomstillstånd. Vid AD är de molekylära markörerna: amyloid-β42, friskt Tau och 
fosforylerat Tau. Mängden amyloid-β42 ska vara minskat samt ska mängden av friskt 
Tau och fosforylerat Tau ha ökat vid AD. Det är med 85 % säkerhet som 
kontrollerandet av dessa biomarkörer kan indikera att en person lider av AD och inte 
någon annan differentialdiagnos eller normalt åldrande.(12, 24)  
 
 
 
Behandling 
 
 
AD går inte att bota idag utan endast symtombehandling finns. Förstahandsvalet i 
Sverige är acetylkolinesterashämmare som donepezil, rivastigmin och galantamin (2, 
25). Donepezil verkar genom att hämma acetylkolinesteraset som är ett enzym som 
har till uppgift att bryta ner acetylkolin. Hjärnan behöver acetylkolin för att 
nervsignaleringen ska fungera normalt och tanken med att hämma esteraset är att 
tillgodose hjärnan med så mycket acetylkolin som möjligt för att öka chansen till en 
lyckad nervsignalering (26). Rivastigmin verkar genom att fördröja nedbrytningen av 
acetylkolin genom att hämma acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras, det leder till 
högre acetylkolinhalt i hjärnan (27). Galantamin verkar som en selektiv, kompetitiv, 
reversibel acetylkolinesterashämmare samt som en agonist på nikotinreceptorerna 
(28). Memantine är en spänningskänslig icke-kompetitiv NMDA-receptorantagonist. 
Det innebär att memantine justerar effekterna som blir av sjukligt förhöjda 
glutamatnivåer som kan påverka neuronen negativt (29). Enligt socialstyrelsens 
rekommendation ska kolinesterashämmare ges vid mild till måttlig AD och 
memantine vid måttlig till svår AD (2, 13). 
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Syfte 
 
 
Syftet med det här arbetet var att undersöka effekten av donepezil över tid samt mot 
placebo mätt med skalan MMSE i patienter med mild-måttlig AD genom att 
sammanställa resultatet från relevanta studier. Valet att undersöka donepezil med 
skalan MMSE gjordes då donepezil är ett av förstahandspreparaten vid AD och 
MMSE är en av de vanligaste skalorna som används vid utredning av AD.  
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MATERIAL OCH METODER  
 
 
Detta är en litteraturstudie med ett resultat som baseras på fem studier som hittades 
efter sökning på databasen Pubmed. Studierna hittades med sökorden 

• ”Donepezil Alzheimer´s” 
• ”Alzheimer Donepezil MMSE” 
• ”MMSE Alzheimer´s” 
• ”Donepezil effect” 

Filtren som använts vid sökning var ”Clinical trials” och ”Fulltext”. Vid sökningen 
sorterades artiklar bort om de inte uppfyllde inklusionskriterier eller innehöll någon 
av exklusionskriterierna.  

Inklusionskriterier; studien skulle använda MMSE i sitt primära eller sekundära 
utfall; patienterna skulle vara diagnotiserade med mild till måttlig AD; dosering av 
donepezil skulle vara mellan 5-10 mg/ dag (rekommenderad klinisk dos enligt FASS 
(26)); studier som mätte donepezil mot placebo skulle vara randomiserade och 
dubbelblindade. 

Exklusionskriterier; patienter med svår AD; kostnad för att få tillgång till artikeln i 
fulltext; kombination med andra läkemedlen som kan påverka resultatet för 
donepezil; undersökning av andra sjukdomar än AD; om studien använde sig av 
andra skalor istället för MMSE. 

Enligt Jadad-skalan (30) får studie 1- fyra poäng, studie 2- fyra poäng, studie 3- fem 
poäng, studie 4- en poäng och studie 5- en poäng. En poäng mellan 0-2 indikerar låg 
kvalité och en poäng mellan 3-5 indikerar hög kvalité på studien. 
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RESULTAT 
 
 
Studie 1 

A 24=week, double-blind, placebo-controlled trial of donepezil in 
patients with Alzheimer’s disease 
 
 
Syfte och studie design 
 
 
Syftet med studien var att undersöka effektivitet och säkerheten av behandling med 
donepezil hos patienter med mild-måttlig AD. Studien var 24 veckor lång, 
randomiserad, placebo-kontrollerad multicenter studie. Patienterna rekryterades från 
20 kliniker i USA och randomiserades till tre grupper; 10 mg donepezil (n= 157), 5 
mg donepezil (n= 154) eller placebo (n= 162). Patienterna skulle vara ≥ 50 år och 
vara diagnotiserade med mild till måttlig AD (MMSE= 10-26). Vid studiens start och 
vid vecka 6, 12, 18, 24 och 30 gjordes alla kognitiva test samt blodprov togs. Efter 
24 veckor avslutades studien med 6 veckor med placebo till samtliga patienter. 
Studiens primära utfall var att mäta resultatet med ADAS-cog och CIBIC+. Deras 
sekundära utfall var att mäta med skalorna MMSE och Quality of Life (QoL).(31) 
 

 
Resultat 
 
 
Vid studiens start var all karakteristisk data jämförbart mellan grupperna med 
undantag för att medelåldern i gruppen som intog 10 mg donepezil var 2 år högre än 
medelåldern i gruppen som fick placebo. Signifikant skillnad syntes för de båda 
grupperna som intog donepezil jämfört med placebo. Skillnaden på medelpoängen på 
MMSE-skalan vid vecka 24 var 1,21 för gruppen som intog 5 mg och 1,36 för 
gruppen som fick 10 mg (jämfört med placebo, se figur 3). Det var gruppen som 
intog 10 mg/ dag som fick de bästa poängen på MMSE även om dessa inte var 
signifikant bättre än de i gruppen som fick 5 mg/ dag. Skillnaden på MMSE för 
grupperna som intog donepezil från studiens start till slut visade sig vara signifikant 
(se tabell I).(31) 
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Studie 2 

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the 
Efficacy and Saftey of Donepezil in Patients with Alzheimer´s Disease 
in the Nursing Home Setting 
 
 
Syfte och studie design 
 
 
Syftet med studien var att undersöka säkerheten och effekten av behandling med 
donepezil hos patienter med AD som är bosatta i vårdhem. Studien var en 24 veckor 
lång randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad klinisk studie som 
rekryterade patienterna från 27 olika vårdhem i USA. Det var totalt 208 patienter 
med diagnotiserad AD eller AD med cerebrovaskulär sjukdom som deltog. 
Patienterna hade ett medelvärde på MMSE-skalan på 14,4 poäng (måttlig AD). 
Patienter med Parkinsons sjukdom, vaskulär demens eller någon annan neurologisk 
sjukdom som påverkar patientens kognitiva förmåga var exkluderade från studien. 
Patienter exkluderades även om de hade någon annan sjukdom som kunde påverka 
deras medverkan i studien. Var fjärde vecka gjordes alla test om för att senare kunna 
utvärdera resultaten. Studiens primära utfall var att mäta resultatet med skalan 
Neuropsychiatric Inventory- Nursing Home Version (NPI-NH) och det sekundära 
utfallet mättes med skalorna MMSE, the Sum of the boxes of the Clinical Dementia 
Rating- scale (CDR-SB) och Physical Self-maintenance scale (PSMS).(32) 

Patienterna randomiserades till två grupper som fick antingen donepezil eller 
placebo. Från vecka 1 till 4 fick patienterna i gruppen som intog donepezil två 
tabletter, en med 5 mg donepezil och den andra med placebo. Placebogruppen intog 
två identiska tabletter med placebo. Från vecka 5 fick patienterna i gruppen som 
intog donepezil två tabletter á 5 mg som var identiska med de tabletter som de 
tidigare intagit. (32) 
 
 
 
Resultat 
 
 
Det var 84 (82 %) patienter i gruppen som fick donepezil som slutförde studien resp. 
78 (74 %) i gruppen som fick placebo. Utav de 46 patienter som hoppade av studien 
var det 11 (11 %) från gruppen donepezil och 19 (18 %) från placebogruppen. Vid 
vecka 8,16 och 20 syntes en signifikant skillnad i medel MMSE-poäng. En ökning 
med ≥ 3 poäng på MMSE-skalan syntes i 51 % utav fallen hos patienterna som intog 
donepezil någon gång under studien. I gruppen som intog placebo var den siffran 36 
%. När endast de patienterna med mild till måttlig AD (MMSE 10-26) utvärderades 
(donepezil n= 76, placebo n= 79) syntes en signifikant förbättring i MMSE-poäng i 
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gruppen som fick donepezil jämfört med placebogruppen vid veckorna 8, 12, 20 och 
24 (se figur 3). Skillnaden i genomsnitt på MMSE mellan grupperna mättes vid v.8 
till 1,7 poäng, vid v.12 till 1,5 poäng, vid v.20 till 1,4 poäng och vid v.24 till 0,9 
poäng. Vid studiens slut syntes ingen signifikant förbättring i MMSE-poängen för 
varken gruppen som fick donepezil eller placebogruppen jämfört mot baslinjen (se 
tabell I och figur 2).(32) 
 
 
 
Studie 3 

Assessing Therapeutic Efficacy in a Progressive Disease 
 
 
Syfte och studie design 
 
 
Studiens syfte var att undersöka värdet av fortsatt behandling med donepezil hos 
patienter med diagnotiserad AD. Studien bestod av tre faser; första fasen var en 
öppen fas där samtliga patienter behandlades med donepezil i 12-24 veckor; andra 
fasen bestod av en randomisering av patienterna där de patienter vars kliniska effekt 
var osäker baserat på MMSE-skalan fick fortsatt behandling med donepezil och 
resten fick placebo i 12 veckor; tredje fasen var en singelblindad fas där alla 
patienterna fick donepezil under 12 veckor. Patienterna valdes ut från 57 olika 
kliniker från Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Nederländerna, 
Polen och USA. Patienterna skulle ha en poäng på MMSE-skalan mellan 10-26 (mild 
till måttlig AD), vara 50 år eller äldre, kunna röra sig utan svårigheter samt kunna se 
och höra så pass bra att testen i studien inte skulle bli några problem att delta i. 
Patienterna fick inte använda eller ha tidigare använt något läkemedel som är 
godkänt för behandling av AD. Under första fasen fick samtliga patienterna 5 mg/ 
dag donepezil varje kväll i fyra veckor därefter 10 mg/ dag. De patienter som inte 
tolererade 10 mg exkluderades från studien. För att gå vidare till fas två skulle ingen 
positiv effekt kommit av behandlingen med donepezil. Denna exkludering gjordes 
dels genom att jämföra patientens poäng på MMSE (som då inte fick höjas) samt 
med hjälp av en läkare som avgjorde om patientens tillstånd förbättrats. I fas två 
randomiserades patienterna till att antingen fortsätta med donepezil 10 mg/ dag i 12 
veckor eller få placebo. Fas två var dubbelblindad. I tredje fasen fick de patienter 
som tidigare fått placebo i fas två 5 mg donepezil/ dag i 4 veckor sedan 10 mg 
donepezil/ dag i 8 veckor. De patienter som i fas två fick donepezil 10 mg/ dag fick 
fortsatt denna dos i 12 veckor. Efter andra fasen mättes det primära utfallet med 
skalan ADAS-cog samt det sekundära utfallet med skalorna MMSE, Disability 
Assessment for Dementia scale (DAD) och Neuropsychiatric Inventory (NPI).(33) 
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Resultat 
 
 
Totalt var det 812 patienter som ingick i studien. I första fasen var det 619 patienter 
som fick ett resultat som gick att bedöma vid vecka 24. Utav dessa var det 426 
patienter som fick positiv effekt av donepezil (medelvärdet av poängen på MMSE 
höjdes med 2,4 ± 2,6). Det var 193 patienter som bedömdes att de inte fick någon 
positiv effekt av donepezil (medelvärdet av poängen på MMSE var -2,2 ± 1,8) och 
kunde därför fortsätta in i fas två. Det var 6 patienter som drog sig ur studien innan 
fas två startade och de ersattes med 15 patienter från fas ett som egentligen fått en 
mindre positiv verkan av donepezil. Detta ledde till att totalt 202 patienter fortsatte 
till fas två där en ny randomisering skedde som delade in patienterna i två grupper 
(fortsatt behandling med donepezil (n= 99) och placebo (n= 103)). Under fas två 
hoppade 31 patienter av studien (11 från gruppen som fick donepezil och 20 från 
gruppen som fick placebo). Det syntes en signifikant skillnad på grupperna och 
behandlingsskillnaden uppskattades på MMSE-skalan till 1,126 till fördel för den 
gruppen som behandlats med donepezil jämfört med placebo (se figur 3 och tabell I). 
I fas tre var det totalt 171 patienter som fick donepezil (fortsatt behandling med 
donepezil (n=88), återupptagen behandling med donepezil (n= 83)).(33) 
 
 
 
Studie 4 

Safety and efficacy of donepezil in African Americans with mild-to-
moderate Alzheimer's disease 
 
 
Syfte och studie design 
 
 
Syftet med studien var att undersöka effekten och säkerheten med att behandla 
afrikanska amerikaner med mild till måttlig AD med donepezil. Studien var 12 
veckor lång med en öppen design. De som inkluderades i studien var afroamerikaner 
som blivit diagnotiserade med AD (MMSE 10-26). Patienterna skulle tidigare aldrig 
blivit behandlade med donepezil eller ha avslutat sin behandling med 
acetylkolinesterashämmare ≥ 3 månader innan studiens start. Patienterna skulle vara 
diagnotiserade med AD och tagit magnetisk resonansavbildning av hjärnan minst 12 
månader innan studiens start. Patienterna skulle kunna röra sig relativt fritt eller med 
hjälp av ambulatoriskt stöd samt skulle de kunna höra och se tillräckligt bra för att 
kunna utföra testerna i studien utan hinder. Exklusionskriterier; någon sort av 
lungsjukdom som skulle kunna vara hindrande för patienten; överkänslighet mot 
donepezil; psykisk ohälsa; en historik av alkoholism eller drogmissbruk; demens 
orsakad av delirium. Studiens primära utfall var att mäta resultatet med hjälp av 
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skalorna MMSE, CIBIC+ och Fuld Object Memory Evaluation scale (FOME). 
Resultaten mättes var fjärde vecka under studien.(34) 
 
 
 
Resultat 
 
 
Patienterna fick från vecka 1-4 en tablett á 5 mg/ dag. Från vecka 5-12 höjdes dosen 
till 10 mg/ dag. Vid studiens start samt vid vecka 4, 8 och 12 utfördes alla test för att 
senare kunna sammanställa resultaten. Det var totalt 126 patienter som deltog i 
studien men en patient intog aldrig läkemedlet vilket betyder att de var 125 patienter 
totalt. Totalt hoppade 28 (22 %) av studien innan vecka 12, ITT (intent to treat) var 
119 patienter.  

Poängen på skalan MMSE ökade signifikant redan från första mätningen efter 
påbörjad behandling. I populationen ITT var skillnaden i medelvärdet från baslinjen 
(MMSE= 19,9) till studiens slut (MMSE= 21,9) totalt 2 poäng vilket var signifikant 
bättre (se tabell I och figur 2).(34) 
 
 
 
Studie 5 

Donepezil provides greater benefits in mild compared to moderate 
Alzheimer's disease: Implications for early diagnosis and treatment 
 
 
Syfte och studie design 
 
 
Studiens syfte var att undersöka det kognitiva resultatet av behandling av donepezil 
hos patienter med diagnotiserad mild eller måttlig AD. Studien var en 6 månader 
lång observations studie med patienter från 200 olika kliniker. Varje klinik skulle 
rekrytera 5 patienter som stämde överens med inklusionskriterierna för studien. 
Kriterierna var; nyligen diagnotiserad med AD eller troligen AD; patienten skulle 
sakna tidigare erfarenhet av behandling med acetylkolinesterashämmare; patienten 
skulle inte lida av någon annan neuropatisk sjukdom eller ha en historik av alkohol- 
eller drogmissbruk; patienten fick inte lida av någon allvarlig systemisk sjukdom 
(diabetes, hypertension, höga blodfetter m.fl. var dock tillåtet) och patienten själv 
eller juridisk representant skulle skriva under ett intyg som godkände medverkan i 
studien. Studiens primära utfall var att mäta resultaten med skalorna MMSE, 
Memory alteration test (M@T), Alzheimer´s Disease functional assessment and 
change scale (ADFACS), Basic Activities of Daily Living (BADL) och Instrumental 
Activities of Daily Living (IADL).(35) 
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Resultat 

 
Totalt var det 408 patienter som deltog i studien och de var diagnotiserade mild 
(MMSE ≥ 21) eller måttlig (MMSE < 21) AD. Medeldosen donepezil som gavs 
under studien var 9,3 ± 1,8 mg/ dag. Det var fem patienter som inte fullföljde studien 
(fyra saknade resultat som gick att mäta och en patient bad om att få hoppa av) 
resterande 403 patienter delades upp i två grupper, mild (n= 152) resp. måttlig (n= 
251), beroende på deras tidigare poäng på MMSE-skalan. Det var signifikant fler 
kvinnor och högre ålder i den måttliga-gruppen samt fler som var diagnotiserade med 
diabetes. I den milda gruppen var det signifikant fler som hade en högre utbildning. 
Efter 6 månader utfördes MMSE-testet igen på samtliga patienter men det syntes 
ingen signifikant skillnad mellan gruppernas totalpoäng (se tabell I och figur 2). (35) 

 

 

 

Tabell I. Sammanställning av medelpoängen på MMSE-skalan hos alla patienter som behandlats med donepezil 
eller placebo från samtliga studier. * Signifikant skillnad. 
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Figur 3. Skillnaden i MMSE-poäng mellan patienter behandlade med donepezil eller placebo från resultatet i 
studierna 1, 2 och 3 vid studieavslut. * Signifikant skillnad. 

 

 

Figur 2. Resultatet för poängen på MMSE från samtliga studier vid dosering av 10 mg Donepezil mätt över tid. Studie 1 avser 
mätning under 24 veckor, studie 2 mätte under 24 veckor, studie 3 mätte under 12 veckor, studie 4 mätte under 12 veckor och 
studie 5 mätte under 6 månader. * Signifikant skillnad. 
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DISKUSSION 
 
 
Skillnader i MMSE-poäng mellan donepezil- och placebobehandling 
 
 
Studierna som undersökte donepezils effekt jämfört mot placebo var samtliga 
randomiserade och dubbelblindade. I studie 1 jämfördes skillnaden för patienter med 
mild-måttlig AD av behandling med donepezil 5 mg, 10 mg eller placebo. Resultatet 
visade signifikant skillnad mellan placebo och de båda grupperna som fick donepezil 
då skillnaden i MMSE-poängen för placebogruppen blev i snitt -0,1 ±0,3 och för 
gruppen som fick 10 mg blev skillnaden 0,4 ± 0,3 och för gruppen som fick 5 mg 
blev skillnaden 0,24 ± 0,3 (ingen signifikant skillnad mellan 5 mg och 10 mg). 
Skillnaden på MMSE-skalan resulterade i att gruppen som fick placebo fick i 
genomsnitt 1 poäng sämre jämfört med baslinjen, gruppen som fick 5 mg donepezil 
fick en höjning i medelsnitt med 0,24 och gruppen som intog 10 mg ökade i 
genomsnitt med 0,4 poäng vid studiens avslut. 

I studie 2 jämfördes placebo med effekten av 10 mg donepezil hos patienter med 
mild-måttlig AD. Vid veckorna 8, 12 och 20 syntes en signifikant förbättring på 
MMSE-poängen hos gruppen som behandlades med donepezil jämfört med 
placebogruppen. Skillnaden mellan grupperna i MMSE-poäng var i genomsnitt vid 
v.8: 1,7 poäng, v.12: 1,5 poäng, v.20: 1,4 och vid v.20: 0,9. Patienterna som fick 
placebo minskade sina poäng på MMSE-skalan med i genomsnitt 0,8 poäng jämfört 
med baslinjen. Även gruppen som fick donepezil minskade sina poäng på MMSE i 
medeltal med 0,1 jämfört mot baslinjen. 

I studie 3 undersöktes hur effektiv vidarebehandling med donepezil är hos patienter 
med mild-måttlig AD jämfört med placebo. Patienterna som fick donepezil ändrade 
sina MMSE poäng i medeltal med 1,5 poäng. Gruppen som fick placebo ökade sina 
MMSE poäng i snitt med 0,5 poäng vilket ger en skillnad på 1 poäng jämfört med 
gruppen som behandlats donepezil. Skillnaden mellan grupperna visade en 
signifikant förbättring för gruppen som behandlats donepezil. 

Studie 1, 2 och 3 fick fram liknande resultat då samtliga ansåg att det syntes en 
signifikant förbättring i grupperna som fick donepezil någon gång under studien. Att 
jämföra donepezil mot placebo ger ett resultat som visar att donepezil minskar 
försämringen av patienterna, ingen egentlig förbättring från baslinjen. Enligt David 
Wilkinson et. al som publicerat studien ”Effectiveness of Donepezil in Reducing 
Clinical Worsening in Patients with Mild-to-Moderate Alzheimer's Disease” (36) 
visade deras resultat att donepezil endast ger en minskad försämring jämfört med 
placebobehandling. Studien samlade data från tre studier (31, 37, 38) som hade 
undersökt donepezils effekt jämfört med placebo. Studiens resultat baserades på tre 
kriterier som definierade försämringen hos patienterna. Kriterierna mättes med olika 
skalor som MMSE, CIBIC+, IADL m.fl. Det var totalt 1049 personer som deltog och 
randomiserades till två grupper som behandlades med 10 mg donepezil (n= 518) eller 
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placebo (n= 388). En signifikant skillnad syntes då en lägre procent av patienterna i 
gruppen som fick donepezil uppfyllde något av kriterierna för försämring jämfört 
med placebogruppen. Oddsen för försämring i gruppen som intog donepezil var 
signifikant mindre vid vecka 24 (studiernas slut) jämfört med placebo. Resultatet 
tyder på att patienter som inte behandlas med donepezil försämras fortare. Patienter 
som behandlas med donepezil försämras även de men inte i samma takt. Dessa 
resultat stämmer överens med resultaten i det här arbetet.  
 
 
 
Skillnader i MMSE-poäng efter donepezilbehandling över tid 
 
 
I studie 4 undersöktes effekten av donepezil hos patienter med mild eller måttlig AD 
under en 12 veckors-period. MMSE poängen ökade signifikant från baslinjen till 
slutet, från en poäng på 19,9 till 21,9.  

I studie 5 jämfördes effekten av donepezil i dosen 10 mg mellan patienter med mild 
och måttlig AD. Skillnaden i poäng på MMSE-skalan blev 0,5 till den måttliga-
gruppens fördel. Skillnaden räknades inte som signifikant.  
 
Även studie 1, 2 och 3 mätte sina resultat med MMSE över tid. Resultaten visade en 
signifikant förbättring över tid i grupperna som behandlats med donepezil i studie 1 
och 3. I studie 1 var skillnaden från baslinjen till studieavslut i snitt 0,24 vid 
behandling av donepezil 5 mg, vid behandling av donepezil 10 mg var skillnaden i 
genomsnitt 0,4. Studie 3 visade en skillnad från baslinjen till studieavslut vid 
behandling av donepezil 10 mg på 1,5 poäng i snitt. Studie 2 visade ingen signifikant 
förbättring av behandling med donepezil mätt med MMSE över tid då skillnaden från 
baslinjen till studieavslut blev i snitt 0,1 poäng. 
 
I studie 4 och 5 jämför man behandling med donepezil under en viss tid. Resultaten 
för studie 4 och 5 på MMSE-skalan visade sig skilja sig då studie 5 inte såg en 
signifikant skillnad från baslinjen till studiens slut medan studie 4 upptäckte en 
signifikant förbättring med behandling av donepezil. En teori kan vara att studie 5 
undersöker patienterna under 6 månader medan studie 4 endast under 3 månader och 
att behandlingen med donepezil ger en förbättring endast i början för att senare dala 
ut och alternativt att MMSE-skalan ger ett osäkrare resultat om tidsperioden är 
kortare. I studien gjord av Christopher Clark et. al (39) mättes MMSE hos patienter 
med AD för att detektera förändringen i poängen årligen. Resultatet i deras studie 
visade att MMSE har en begränsad beskaffenhet när det gäller att mäta enskilda 
personers utveckling inom AD om perioden är ≤ 3 år.  
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Donepezil 
 
 
Donepezil är en selektiv, reversibel icke-kompetitiv acetylkolinesterashämmare. Det 
betyder att donepezil blockar esteraset som bryter ner acetylkolin så att risken att 
acetylkolin bryts ner minskar. Donepezils halveringstid är 70 timmar vilket leder till 
att dosen på 5 eller 10 mg ska tas dagligen för att uppnå bästa effekt (26). I en studie 
av Andrea Tricco et. al (40) samlades data in från studier som undersökt effekten av 
acetylkolinesterashämmare samt memantine hos patienter med mild kognitiv 
nedsättning. Resultatet från studien visade ingen signifikant förbättring av 
behandling med donepezil endast en ökad risk för biverkningar. Andra studier har 
dock visat att donepezil kan ge en signifikant förbättring av patienters kognitiva 
förmåga vid mild-måttlig AD (41, 42, 43, 44). 
 
 
Acetylkolin är en signalsubstans inom det parasympatiska nervsystemet som 
förmedlar nervsignaler via kolinerga-receptorer. De kolinerga receptorerna finns i 
hjärnan, hjärtat och i glatt muskulatur. Effekter av en ökad mängd acetylkolin i 
kroppen kan leda till hypotension, minskad hjärtaktivitet, ökad mag- och 
tarmaktivitet m.fl. (45). I studierna jag undersökte rapporterade många patienter om 
biverkningar som illamående, kräkningar, diarré och andra gastrointestinala 
biverkningar. En orsak till att donepezil ger biverkningar i det gastrointestinala 
systemet tros vara då de kolinerga receptorerna där överstimuleras av den ökade 
mängden acetylkolin (46). 
 
En reversibel bindning av esteraset gör att donepezil kan lossna från esteraset och då 
förlora sin funktion. Vid en irreversibel bindning betyder det att liganden binder till 
receptorn på esteraset och kan ej lossna eller bytas ut. De glatta muskelcellerna byts 
oftare ut i kroppen än cellerna i hjärnan vilket gör att en irreversibel bindning 
möjligen kunnat minska biverkningarna som är kopplade med mag- och tarmbesvär. 
Ett nytt läkemedel som ännu inte finns på marknaden baseras på detta då det binder 
irreversibelt till acetylkolinesteraset. Ämnet kallas methanesulfonyl fluoride (MSF). 
Det skulle i teorin leda till att när kroppen byter ut de glatta muskelcellerna tappar 
MSF sin funktion där men verkar fortfarande i hjärnan då de cellerna inte bytts ut än. 
Detta skulle även leda till att patienterna inte skulle behöva ta medicinen varje dag 
utan snarare någon gång under en månad vilket minskar risken för glömd 
medicinering (46, 47).  
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MMSE 
 
 
MMSE är ett test som utförs av utbildad personal som gått igenom instruktioner för 
utförandet av testet. Trots detta måste utrymme för mänskligt felande räknas med 
(15). Att endast använda MMSE vid undersökning av donepezils effekt vid AD gör 
det svårt att detektera de små skillnaderna baserat på studierna i denna undersökning. 
Donepezil har visat sig ge en ytterst liten förbättring (dock signifikant) hos patienter 
med mild-måttlig AD vilket gör att MMSE inte är optimal till att bedöma effekten av 
donepezil. I studien av Douglas L. Trenkle et. al (48) undersöktes MMSE 
tillsammans med klocktest mot en annan skala, mild cognitive impairment screen 
(MCIS), för att se om de skiljde sig i att mäta en persons kognitiva förmåga. 
Patienterna skulle inte fått diagnosen AD än men befinna sig i en utredning. 
Resultatet de kom fram till var att MMSE tillsammans med klocktest inte hade 
samma precision som MCIS utan gav ett mer varierat resultat som orsakade mätfel. I 
en annan studie av Patrick Brooke et. al (49) jämfördes MMSE mot 6 item cognitive 
impairment test (6CIT) för att undersöka om resultaten stämde överens med varandra 
då patienter med blandad svårighetsgrad av demens undersöktes. Resultatet visade att 
MMSE och 6CIT var lika i bedömningen förutom vid bedömning av patienter med 
mild demens, då gav 6CIT ett bättre preciserat resultat. 
 
 
 
Andra skalor 
 
 
Effekten av donepezil kontrollerades med andra test än MMSE som inte är inkluderat 
i resultatet på detta arbete. 

I studie 1 användes test som ADAS-cog, CIBIC+, QoL och CDR-SB. Resultatet på 
ADAS-cog i placebogruppen förbättrades vid vecka 6 men försämrades därefter 
ordentligt. Båda grupperna som intog donepezil (5 mg och 10 mg) fick signifikant 
bättre resultat på ADAS-cog jämfört med placebo, dock var det ingen signifikant 
skillnad mellan 5 mg och 10 mg. Resultatet för CIBIC+ visade en signifikant skillnad 
mellan placebogruppen och grupperna som fick donepezil (ej dosberoende) att 
patienter som intog donepezil fick ett förbättrat resultat. Ingen signifikant skillnad 
kunde ses enligt QoL mellan grupperna vid studiens slut. Vid testet CDR-SB syntes 
en signifikant skillnad mellan placebo och båda grupperna som intog Donepezil. 

I studie 2 användes utöver MMSE skalor som NPI-NH, CDR-SB och PSMS. Ingen 
signifikant skillnad hittades mellan grupperna enligt NPI-NH och PSMS. Enligt 
skalan CDR-SB syntes en signifikant skillnad vid studiens slut då gruppen som fick 
donepezil hade förbättrat sina resultat.  

Studie 3 använde skalorna ADAS-cog, DAD och NPI. Ingen signifikant skillnad 
kunde ses med skalorna ADAS-cog och DAD. Skalan NPI visade en knappt 
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signifikant fördel till gruppen som behandlades med donepezil efter perioden som 
var dubbelblindad. 

Studie 4 inkluderade även skalorna CIBIC+ och FOME. Båda skalorna visade en 
signifikant skillnad från baslinjen till studiens slut för patienterna som intog 
donepezil. 

I studie 5 användes test som M@T, ADFACS och BADL samt IADL. Resultatet på 
M@T blev oförändrat från baslinjen, ADFACS och BADL samt IADL resulterade i 
ett signifikant försämrat resultat jämfört med baslinjen. 

I varje studie används fler mätinstrument och test för att undersöka patienterna. 
MMSE är en skala som i sig inte kan diagnostisera AD och inte heller ensamt kunna 
avgöra en patients framgång eller baksteg i sjukdomen. Andra tester måste göras för 
att styrka resultaten med MMSE.  
 
 
 
Metodaspekter 
 
 
Artiklarna som valts till detta arbete valdes med omsorg och många artiklar valdes 
bort enligt exklusionskriterierna. Det fanns artiklar som skulle passat in i arbetet men 
som inte fanns tillgängliga i fulltext, även dessa valdes bort. Även om artiklarna 4 
och 5 endast fick en poäng på Jadad-skalan (30) så inkluderades dessa då studierna 
undersökte effekten av behandling med donepezil över en tid och det var en del av 
syftet med arbetet. Studie 4 och 5 lever inte upp till samma kvalité som studierna 1, 2 
och 3 vilket bör finnas i åtanke vid tolkning av resultaten. 

I detta arbete undersöktes endast studier som inkluderade patienter med mild-måttlig 
AD. Donepezil och andra acetylkolinesterashämmare är enligt rekommendationer till 
för behandling av mild-måttlig AD. En annan slutsats kan ha dragits om arbetet hade 
inkluderat svår AD. 

MMSE finns i olika versioner runt om i världen och i de studierna som inkluderats i 
arbetet framgår det inte alltid vilken version som använts. Detta kan vara 
missvisande då olika versioner av MMSE kan innehålla olika frågor vilket kan ge 
olika resultat för samma person. Utgångspunkten i arbetet har varit att skillnaderna 
inte ska vara betydande för jämförelsen mellan studiernas resultat. 
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SLUTSATS 
 
 
Donepezils effekt varierade beroende på om den mättes över en viss tid eller mot 
placebo. Skillnaden var att donepezils effekt blev signifikant bättre jämfört mot 
placebo men effekten förbättrades inte alla gånger mätt över en viss tid. Donepezils 
effekt visade sig ge en signifikant förbättring hos patienten i början av behandlingen 
för att sedan planas ut. Förslagsvis borde donepezil sättas in tidigt i 
sjukdomsförloppet för att ge så bra effekt som möjligt.  
 
Att mäta donepezils effekter med skalan MMSE visade sig inte vara optimalt då 
MMSE saknar god precision. Om donepezils effekter är små finns det en risk att 
MMSE inte mäter dessa. Skalan ger däremot en bra översiktlig uppfattning av 
personens kognitiva tillstånd. Det medför att MMSE inte borde vara en skala som 
ensamt mäter effekter av donepezil hos patienter med mild-måttlig AD utan andra 
skalor och tester krävs som komplement. 
 
AD är en sjukdom där antalet som drabbas antas öka drastiskt de kommande åren då 
befolkningen generellt blir äldre och ålderdom är en av riskfaktorerna för att drabbas. 
Att med en säker metod kunna utreda om en person lider av AD är därför högst 
aktuellt. En mätmetod som med säkerhet kan detektera AD i tidigt skede kan hjälpa 
personer att få rätt medicinering snabbare och på så sätt hämma sjukdomens 
utveckling. 
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