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Sammanfattning 

Downs syndrom (DS) är en av de vanligaste orsakerna till fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning. Personer med DS har under hela sin livstid en kognitiv 
funktionsnedsättning av varierande grad och orsaken till det tros ligga i att hjärnans 
volym är mindre och antalet nervceller inte är lika många som hos den allmänna 
befolkningen. Vid 40 års ålder har i stort sett alla individer med DS förändringar i 
hjärnan liknande de vid Alzheimers sjukdom (AS). En demens som liknar AS 
uppträder tidigt i livet hos personer med DS. Kopplingen mellan AS och DS tros ligga 
i den trippla uppsättningen av kromosom 21 som majoriteten av alla personer med 
DS har. På kromosom 21 finns gener som kopplas samman med utvecklingen av AS. 
Medellivslängden för personer med DS har ökat markant från 1940-talet och var i 
Sverige 60 år 2010.  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka effekter 
kolinesterashämmare och memantin visat på AS och kognitiva funktioner hos 
personer med DS. 
 
Material till arbetet har främst hämtats från sökningar i databasen PubMed. 
Resultatdelen baseras på 13 originalartiklar, varav sex är randomiserade, 
placebokontrollerade studier, en är en studie utförd på möss och de övriga är fall- och 
fallkontrollstudier.  
 
Fem studier undersökte vilken effekt donepezil eller rivastigmin har på AS vid DS och 
endast en av dem visar på en signifikant skillnad mellan donepezil och placebo på det 
primära effektmåttets alla delar. När resultaten analyserats på individnivå har vissa 
försökspersoner haft goda effekter på kognitiva funktioner av behandling med 
rivastigmin eller donepezil. 
 
Studien som undersökte memantins effekt på AS vid DS misslyckade med att uppvisa 
samma goda resultat som setts i studier på möss. I studien utförd på Ts65Dn möss 
hade memantin god effekt på kognitiva funktioner som minne. När memantins effekt 
på AS studerades hos personer med DS sågs ingen skillnad jämfört med placebo.   
 
De var sex studier som undersökte vilken effekt donepezil eller rivastigmin har på 
kognitiva funktioner hos yngre och vuxna personer med DS utan tecken på demens. 
Endast en studie visade på en signifikant skillnad på det primära effektmåttet mellan 
placebo och donepezil. I de övriga kunde vissa försökspersoner gynnas av 
behandlingen medan vissa inte fick någon effekt alls. 
 
De studier som finns inom området är små vilket gör det svårt att dra några generella 
slutsatser från dem. Olika effektmått har använts i flera studier vilket gör att det är 
svårt att jämföra resultaten. Resultaten från de större studierna har inte visat några 
signifikanta skillnader mellan kolinesterashämmare och placebo. De flesta visar att 
donepezil eller rivastigmin inte är bättre än placebo när gruppens resultat som helhet 
analyseras, men det intressanta är att det ses goda effekter hos vissa försökspersoner. 
En större randomiserad, placebokontrollerad studie är befogad för att undersöka 
sambandet som ses på individnivå och i de studier som visat på signifikanta 
skillnader mellan placebo och donepezil. 
 
Nyckelord: Downs syndrom, rivastigmin, donepezil, memantin, Alzheimers 
sjukdom, amyloid 
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1. Introduktion 

1.1 Downs syndrom 
 
Downs syndrom (DS) är en av de vanligaste orsakerna till intellektuell 
funktionsnedsättning och i Sverige föds uppskattningsvis 130 barn med diagnosen 
varje år (1,2). DS är ett syndrom som beror på en kromosomavvikelse på kromosom 
21. När könscellerna delar sig uppstår ibland fel och DS är resultatet av det.  Den ena 
dottercellen får 24 kromosomer och den andra endast 22 vilket gör att den inte 
brukar överleva, cellen med 24 kromosomer överlever oftast och kan bli befruktad 
vilket leder till att fostret får en extra kromosom, d.v.s. 47 stycken (2). Befruktade 
könsceller med kromosomavvikelser resulterar vanligen i missfall, i 80 % av fallen 
med avvikelser på kromosom 21 så sker detta, men 20 % av fostren överlever. Vad 
som orsakar fel vid celldelningen är oklart, men moderns ålder är en faktor som ökar 
risken för att få ett barn med DS. Hos kvinnor som är i 35 års ålder är risken för att få 
ett barn med DS 2 på 1000 födslar jämfört med kvinnor som är yngre än 35 år där 
risken för att få ett barn med DS är < 1 av 1000 födslar. Även hos väldig unga mödrar 
ses en ökad risk för att få ett barn med DS.  
 
Det finns olika former av DS och den vanligaste formen benämns trisomi 21. Mer än 
90 % har den typen av DS och det innebär att alla kroppens celler som innehåller 
kromosomer har tre uppsättningar av kromosom 21 (2). Den näst vanligaste formen 
kallas för translokationstrisomi 21, vad som då skett är att den extra kopian av 
kromosom 21 sitter fast på en annan kromosom, endast 4 % av alla med DS beräknas 
ha den här typen och den kan vara ärftlig. Mosaikformen av trisomi 21 innebär att 
vissa celler innehåller en extra kromosom 21 och andra celler är normala, det här gör 
att personer med mosaikformen ofta uppvisar färre symptom och deras 
funktionsnedsättning är oftast lindrigare. Mosaikformen är dock ovanlig. Det finns 
även en fjärde form som kallas partiell trisomi 21, och då sitter oftast ett extra 
segment av kromosom 21 på en annan kromosom, men den här formen är mycket 
ovanlig. 
 
DS är förknippat med olika kroppsliga och psykiska funktionsnedsättningar och 
medelåldern för en person med DS var år 1940 12 år, men den siffran har ökat 
markant och medellivslängden var i Sverige år 2010 60 år (3, 4). Ökningen är 
resultatet av olika medicinska och sociala insatser. I de allra flesta fall växer barn med 
DS upp i hemmiljö tillsammans med sina föräldrar och eventuella syskon vilket ses 
som en fördel jämfört med att växa upp på någon form av institution (4). Barn med 
DS går ofta i förskola och skola tillsammans med barn utan psykiska och fysiska 
funktionshinder, vilket är stimulerande för den intellektuella utvecklingen och det 
ökar också integrationen av personer med DS och deras känsla av utanförskap blir 
mindre. Stöd i form av pedagogiska insatser sätts in i tidig ålder och dessa insatser 
syftar till att främja en ökad självständighet. Insatserna riktar in sig på områden som 
kommunikation, uppmärksamhet, instruktionsövningar och språket. Hjärtproblem 
är vanligt förekommande hos nyfödda med DS och inom det området har stora 
förändringar skett sedan 1940, vilket har bidragit till den ökade livslängden. Andra 
problem som kan drabba personer med DS är bland annat metabola störningar som 
hypo- eller hypertyreos, ledproblem, hörsel- och synnedsättningar och även inom 
dessa områden har det skett förändringar som lett till att medellivslängden ökat. 
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1.2 Kognitiva funktionsnedsättningar vid Downs syndrom 
 
DS är förknippat med kognitiva nedsättningar som inlärnings-, minnes- och 
språksvårigheter och tidig debut av demens som liknar Alzheimers sjukdom (AS) (3). 
Ofta ses problem med grammatik och språkförståelse, och har ofta svårigheter att ta 
emot verbala instruktioner och komma ihåg vad som nyss lästs eller vad någon sagt, 
och det explicita långtidsminnet är nedsatt. Många DS har svårt att uttrycka sig 
språkligt, både verbalt och skriftligt. Vilka kognitiva funktioner som är påverkade och 
hur mycket de är påverkade varierar mellan olika individer, vissa har problem med 
att tala medan andra har större problem att tolka olika intryck. 
 
I studier av magnetiska resonanstomografiska (MTR) bilder har det observerats att 
hjärnans storlek är mindre hos studerade personer med DS än vad som setts hos den 
allmänna befolkningen. Frontala och temporal loben, hippocampus och lillhjärnan 
(cerebellum) är mindre, men har även färre antal nervceller jämfört med den 
allmänna befolkningen. Det som tros sammanlänka kognitiva brister vid DS är 
temporala lobens storlek och störningar i hippocampus. En underutveckling av 
lillhjärnan tros ligga bakom störningar i uppmärksamhet, arbetsminnet, 
språkinlärning, motorik samt känslomässigt beteende (3).  
 

1.3 Koppling mellan Downs syndrom och demens 
 
Förekomsten av demens som liknar AS är vanligt förekommande hos personer med 
DS, och vid jämförelser med den allmänna befolkningen så uppkommer symptomen 
tidigare i livet (5). Det är ovanligt att symptom på AS visar sig före 40 års ålder, men 
studier har visat att de neurologiska förändringarna i hjärnan som ligger till grund 
för AS finns hos i stort sett alla individer med DS vid 40 års ålder (3). 
 
Extracellulära ansamlingar av plack med en kärna av amyloid-β (Aβ) omgiven av 
skadade och döda nervceller och nervcellsutskott är en kännetecknande förändring i 
hjärnan hos personer med AS (6). Ytterligare en förändring som ses vid AS är 
ansamlingar av missformade proteintrådar, neurofibrilla tangels, dessa består främst 
av hyperfosforylerade tauproteiner. Båda förändringarna är resultatet av proteiner 
som förlorat sin ursprungliga form, och det leder till störningar i nervtransmissionen 
i hjärnan. Det är inte helt klart hur dessa förändringar påverkar utvecklingen av AS, 
men det finns tecken som tyder på att nervcellerna dör av apoptos, men en annan 
koppling som setts är att de ger upphov till en inflammationsprocess som leder till 
nervcellsdegeneration. Samma förändringar ses i hjärnan hos personer med DS, men 
de uppträder tidigare i livet.  
 
Kromosom 21 innehåller flera gener som kopplas samman med utvecklingen av AS, 
och vid DS finns en extra uppsättning av kromosom 21. Genen som kodar för 
amyloidprekursor protein (APP) finns på kromosom 21. APP är ett membranbundet 
protein som ingår i flera av kroppens celler men som främst finns i hjärnan (7). APP 
kan klyvas av flera enzymer, men det är när β- och γ-sekretas klyver APP som Aβ 
bildas. Fragmentet är 42 aminosyror långt, aggregerar lätt och ackumuleras i hjärnan 
och bildar kärnan i de extracellulära plack som är nervtoxiska (6). Hos personer med 
DS börjar Aβ ackumuleras redan under barndomen och efter 45 års ålder ökar 
koncentrationen i hjärnan (3). Andra möjliga faktorer som länkar DS med AS är 
störningar i immunförsvaret och ökade nivåer av oxidativ stress (1, 3). Hos äldre 
personer med DS ses ökade nivåer av inflammationsmarkörer, det kopplas samman 
med att kromosom 21 uttrycker flera gener som kodar för inflammationsmediatorer 
(10). Den faktorn kan vara en orsak till att personer med DS drabbas av AS tidigare i 
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livet jämfört med den allmänna befolkningen. Oxidativ stress är en obalans mellan 
produktion och nedbrytning av radikaler ger en ökad nivå av reaktiva syremolekyler 
som ger skador på cellers DNA och membranbundna fetter (1). Genen som kodar för 
superoxiddismutas (SOD1), ett enzym som katalyserar nedbrytningen av radikaler, 
finns på kromosom 21. Det har indikerats att celler som har ett ökat uttryck av SOD1 
har en högre frekvens av skador på cellmembranens fetter och det kan leda till skador 
på celler. Nedbrytningen av radikaler sker i två steg och SOD1 katalyserar det första 
steget. När det blir en obalans mellan steg ett och två leder det till att fria 
syreradikaler bildas och det är det som länkas samman med celldegenerationen som 
ses vid AS och DS. Förändringar av det här slaget har setts i skadade nervceller hos 
personer ur den allmänna befolkningen med diagnosen AS.  
 

1.4 Kolinesterashämmare 
 
I Sverige finns i dag tre godkända kolinesterashämmare, donepezil, rivastigmin och 
galantamin, som är godkända för behandling av mild till måttlig AS (8). Dessa 
läkemedel verkar genom att hämma enzymet acetylkolinesteras som bryter ner 
signaltransmittorn acetylkolin. Acetylkolin är involverad i signalöverföringen mellan 
nerv- och skelettmuskler, och har en viktig roll i autonoma nervsystemet. I hjärnan är 
acetylkolin involverad i processer som inlärning, uppmärksamhet och minne och vid 
skador på kolinerga nervbanor, som vid AS, ses en funktionsnedsättning inom dessa 
områden (9).  
 
Verkningsmekanismen för donepezil är att substansen hämmar enzymet 
acetylkolinesteras (11). Hämningen är reversibel och kortverkande. 
 

 
Figur 1. Strukturformel av donepezil (11). 
 

 
Rivastigmin verkar genom att hämma både acetyl- och buturylkolinesteras och 
enzymen inaktiveras temporärt genom att rivastigmin bildar en kovalent bindning 
med målenzymet. Rivastigmin är den enda substans som finns i form av depotplåster 
(11). 
 

 
 
Figur 2. Strukturformel av rivastigmin (11). 
 
Galantamin är en selektiv, kompetetiv och reversibel hämmare av acetylkolinesteras. 
Galantamin binder även till ett speciellt ställe på nikotinella acetylkolinreceptorer, 
och det tros öka acetylkolinets egeneffekt (11).   
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Figur 3. Strukturformel av galantamin (11). 
 
Då AS är en progressiv sjukdom med ett förlopp som inte går att bota i dagsläget går 
läkemedelsbehandlingen ut på att lindra symptomen av sjukdomen (8). En 
oförändrad eller stabiliserad kognitiv funktionsnivå är ett resultat som ses som en 
framgång vid behandling med koliesterashämmare, och vissa patienter kan få en 
tillfällig förbättring av de kognitiva funktionerna.  
 

1.5 Memantin 
 
Memantin är en icke-kompetetiv antagonist på NMDA-receptorer (11). Genom att 
binda till NMDA-receptorer så minskar läkemedlet effekten av glutamat på 
nervcellerna. När glutamat binder till NMDA-receptorerna ökar inflödet av kalcium 
och natrium i cellen och det finns stöd för teorin att ett för stort inflöde av kalcium i 
neuron kan leda till de skador på neuronen som ses vid flera neurologiska sjukdomar 
däribland AS (12). Detta är grunden till att memantin godkänts för behandling av 
måttlig till svår AS.  Memantin kan användas som monoterapi eller kombinerat med 
kolinesterashämmare (8, 12).   
 

 
 
Figur 4. Strukturformel av memantin (11). 
 

1.6 Diagnos och behandlingsrekommendationer  
 
Det är ytterst viktigt att utreda försämring i kognitiva funktioner hos personer med 
DS. Det kan vara svårt att se tecken på försämring och även svårt att uppskatta 
graden av funktionsnedsättning då personer med DS redan har en varierande grad av 
kognitiva brister (5). Tidiga tecken på AS vid DS brukar vara avvikelser i beteendet 
och det länkas till försämrad funktion i pannloben och hippocampus, och ofta ses 
problem i sociala sammanhang med kommunikation och förmåga att uttrycka sig 
verbalt (3, 5). Det ses även försämringar i närminnet, uppmärksamhet och 
inlärningsförmågan. Gradvis försämras möjligheterna till att klara av vardagliga 
aktiviteter (ADL) och till slut krävs vård på heltid (5). 
 
Vid diagnostisering av AS vid DS krävs att andra orsaker utesluts. Tillstånd som kan 
misstolkas som en begynnande demens är depression, hypotyreos, hörsel- och 
synnedsättning, skalltrauma, konfusion eller understimulering. Depression är vanligt 
förekommande hos personer med DS det kan ge symptom som likgiltighet, 
känslomässig avflackning och långsammare kroppsrörelser orsakat av minskat 
samspel mellan perception, tänkande, motivation och motorik (3, 5). Det är symptom 
som även ses vid demens och kan misstolkas. Hypotyreos, en underfunktion av 
sköldkörteln, kan påverka kognitiva funktioner negativt och ge liknande symptom 
som vid demens, och sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras (3). I dag finns inget 
skattningsinstrument som är anpassat för att ge underlag för en bedömning av den 
kognitiva svikten hos personer med DS och AS, då det saknas vetenskapligt underlag 
(5). Ett instrument som används internationellt är Dementia scale for Down 
syndrome (DSDS), men det fungerar när diagnosen är ställd och är inte lika lämpat 
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vid misstanke om AS. Att intervjua anhöriga och vårdare kan bidra till att ge en bild 
av eventuella förändringar och har visat sig vara användbar för att ställa diagnos.  
 

1.7 Ts65Dnmöss för forskning om Downs syndrom 
 
En extra uppsättning av kromosom 16 hos möss motsvarar en trippel uppsättning av 
kromosom 21 hos människor (13). Ts65Dn kallas de möss som har en trippel 
uppsättning av kromosom 16, de uppvisar likheter när det gäller den neurologiska 
utveckling som ses vid AS och DS (14). Kolinerga neuron i basala framhjärnan 
(pannloben) försämras gradvis med åldrandet hos Ts65Dn möss, och de har även 
störningar i minnesfunktioner och ökade nivåer av inflammationsmediatorer och 
oxidativ stress. Mössen har genen som kodar för Dyrk1A och DSCR1 (down syndrome 
critical region 1) belägna på kromosom 16 vilket gör att de har en trippel uppsättning 
av dessa. Dyrk1A är ett kinas som förlänger upptaget av kalcium vid NMDA-
receptorer och ett förhöjt intag av kalcium i neuron har kopplats samman med 
nervdegeneration vilket gör den intressant att studera. Dessa egenskaper, som även 
ses vid DS, gör att Ts65Dn möss är lämpliga för forskning relaterad till människor 
med DS. 
 
 

2. Syfte 

Kolinesterashämmare och memantin är de läkemedel som finns att tillgå vid 
behandling av AS hos den allmänna befolkningen (8). Det vetenskapliga underlaget 
för behandling med kolinesterashämmare och memantin vid AS och DS är begränsat 
(5). Det primära syftet med detta arbete är att undersöka vilka resultat som 
framkommit i studier där kolinesterashämmares och memantins effekter vid DS 
studerats utifrån följande frågeställningar; 
 

 Vilka effekter har kolinesterashämmare och memantin visat vid Downs 
syndrom och Alzheimers sjukdom? 

 Vilka effekter har kolinesterashämmare visat på kognitiva effekter hos 
personer med Downs syndrom? 

 
 

3. Metod 

Arbetet har genomförts i form av en litteraturstudie och baseras på kliniska studier, 
fallkontrollstudier och fallstudier, av dessa är sex stycken randomiserade, 
dubbelblinda och placebokontrollerade. Några av studierna har behandlat 
kolinesterashämmares effekt och säkerhet hos personer med DS och AS, andra 
memantins effekt på AS vid DS och kolinesterashämmares effekt på kognitiva 
funktioner hos yngre och vuxna med DS. En studie som behandlar memantins effekt 
på kognitiva funktioner är utförd på möss med en genuppsättning motsvarande den 
för DS hos människor. 
Sökningar efter material till arbetet har främst gjorts i databasen PubMed mellan 
2012-01-23 och 2012-02-03. Sökningarna gjordes som Mesh och fritextsökning. I 
stort sett alla artiklar som hittades har använts i detta arbete. Några studier som 
behandlade kolinesterashämmares effekt på språket hos barn och vuxna med DS 
valdes bort, då en av frågeställningarna var att se på kolinesterashämmares effekt på 
kognitiva funktioner i sin helhet och inte enbart på den språkliga delen. Målet var att 
använda så nytt material som möjligt men på grund av att antalet tillgängliga studier 
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var begränsat ingår även äldre studier i arbetet. Totalt används 13 originalartiklar i 
resultatet. 
 
De sökord som användes i PubMed vid Meshsökning och fritextsökning var  

 Down syndrome and rivastigmine 

 Cholinesterase inhibitors and Down syndrome 

 Donepezil and Down syndrome 

 Dementia and Down syndrome 

 Galantamine and Down syndrome 

 Amyolid and Down syndrome 

 Memantine and Down syndrome 

 Alzheimer disease and Down syndrome 
 
Begränsningar som användes vid några tillfällen var 

 Clincal trials 

 Reviews 

 English 

 Swedish 
 
Då utbudet av material var begränsat lästes källförteckningar på de artiklar som 
påträffats och utifrån det hittades några relevanta översiktsartiklar som används i 
introduktionen.  En artikel påträffades via sökmotorn Google, sökningen gjordes med 
orden memantine and Down syndrome, artikeln som används i resultatet kunde inte 
hittas i PubMed men var publicerad i The Lancet 2012-01-10. Till introduktionen 
används fem översiktsartiklar från PubMed sökningarna. Information har hämtats 
från olika hemsidor, FUB, Läkemedelsverket och Nationalencyklopedin. Annan 
litteratur som användes som underlag för introduktionen var böckerna Rang and 
Dales Pharmacology och Anatomy and physiology samt dokumentet 
Demenssjukdom - Veteskapligt underlag för nationella riktlinjer 2010 som hittades 
via Socialstyrelsens hemsida med sökordet demenssjukdom. 
 
 

4. Resultat 

4.1 Donepezils och rivastigmins effekt vid DS och AS  
Fem studier identifierades som undersöker donepezils och rivastigmins effekt vid DS 
och AS 

4.1.1 Cholinergic therapy for Down´s syndrome (15). 

Kishnani et al. 1999 beskriver en fallrapport och där ingår det fyra personer med DS 
varav två också hade diagnosen demens enligt DSM-IV kriterierna. Deltagarna fick 5 
mg donepezil dagligen under 10 veckor därefter ökades dosen till 10 mg dagligen. 
Längden på behandlingen varierade mellan 26 till 68 veckor. För att utvärdera 
resultatet av behandlingen med donepezil fick deltagarna göra läkarundersökningar 
och deras anhöriga eller vårdare fick föra dagbok och ge sin bild förändringar hos 
deltagarna. Deltagarna fick göra ett test kallat Vineland adaptive behavior scale 
(VABS) vid start och efter sex månader (tabell 1).   
 
 
 
 
 
 



7 
 

Tabell 1. Poängresultat på VABS fyra delområden vid start och efter sex månader 
för alla fyra deltagare (15). 
 

VABS 

Man 64 år 
dement 

Kvinna 38 år 
dement 

Man 24 år ej 
dement 

Man 27 år ej 
dement 

Kommunikation <20*, <20¨ 32*, 32¨ 48*, 78¨ 32*, 42¨ 
ADL <20*, <20¨ 67*, 55¨ 89*, 91¨ 49*, 56¨ 
Social 
interaktionsförmåga 

<20*, <20¨ 58*, 59¨ 94*, 106¨ 66*, 88¨ 

Beteendestörningar <20*, <20¨ 48*, 45¨ 71*, 88¨ 46*, 57¨ 
* Värdet som uppmättes vid studiens start; ¨ Värdet som uppmättes efter sex månader; 
VABS = Vineland adaptive beahavior scale; ADL = Aktiviteter i vardagliga livet 

 
Hos en person sågs inte några större förändringar och han hade diagnosen demens. 
Den enda kvinnan som ingick i studien, genomgick en större förändring på det 
privata planet då hon blev av med sin dagliga sysselsättning, vilket kan spegla 
minskningen av poängen på testet som mäter aktiviteter i vardagliga livet (ADL). 
Försökspersonen med en ålder av 24 år ökade sin poäng inom området 
kommunikation med 30 poäng och författarna beskriver ökningen som kliniskt 
signifikant. Författarna rapporterar att donepezil tolererades väl av alla fyra deltagare 
och inom de tre första månaderna sågs förbättringar i kommunikation, 
uppmärksamhet och talförmåga. Författarna lyfter även fram att humöret 
stabiliserades hos alla fyra deltagare och inga allvarliga biverkningar rapporterades. 
Kishnani et al. 1999 anser att en större randomiserad klinisk studie (RCT) är befogad 
för att följa upp resultaten som setts i den här studien, då den i sig är för liten för att 
dra generella slutsatser ifrån. 
 

4.1.2 Down syndrome and Alzheimer disease: response to donepezil (16). 

Lott et al. beskriver en icke randomiserad, kontrollerad studie, genomförd som en 
pilotstudie. Studien var en öppen studie, vilket betyder att studiepopulationen var 
medvetna om vilken behandling de fick. Syftet med studien var att fastställa om 
personer med DS och AS förbättrade sin kognitiva förmåga efter att behandling med 
donepezil initierats. Studien genomfördes på ett akademiskt sjukhus och innefattade 
totalt 9 personer.  
 
Urvalet gjordes genom att välja ut 46 personer ur en databas och av dessa var det 
endast 9 stycken uppfyllde kriteriet och gick vidare till studien. Diagnosen demens 
enligt Down syndrome dementia scale (DSDS) var kriteriet för att bli vald att ingå i 
studien. Alla utvalda fick göra ett demenstest för att avgöra graden av demens. Alla 
nio utvalda deltagare hade graden måttlig demens enligt DSDS. Sex personer med 
diagnosen DS och demens valdes ut för att fungera som kontrollgrupp. 
Kontrollpersonerna hade studerats i ett tidigare skede men uppfyllde kriterierna. 
Personerna i kontrollgruppen och försökspersonerna var lika gällande ålder och 
graden av demens vid studiens start. Medelåldern på deltagarna i studien var 53,3 år 
och i kontrollgruppen 52,5 år. 
 
Den initiala dosen donepezil var 5 mg per dag och efter 50 dagar höjdes dosen till 1o 
mg per dag. Deltagarna behandlades mellan 83-182 dagar, medelantalet dagar var 
127,7 dagar. En uppföljning gjordes efter ca 136 dagar och då gjordes DSDS-testet 
igen och utifrån resultaten värderades effekten av behandlingen med donepezil. 
Resultatet i studien visar en signifikant förändring av poängen i DSDS-testet mellan 
start och utvärderingstillfället vid jämförelse mellan deltagarna och kontrollgruppen 
(tabell 2).  
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Tabell 2. DSDS resultat för donepezilgruppen (D) och kontrollgruppen (K) (16). 
 

Tidpunkt DSDS poäng D n=9 DSDS poäng K n=6 P-värde 
Start 30,4 29 0,72 
Uppföljning 24,3 30,7 0,29 
Skillnad över tid 6,1 -1,7 0,03 
DSDS=Down syndrome dementia scale 

 
Slutsatsen som Lott et al. drar är att trots det begränsade urvalet av personer med DS 
så ses en signifikant förbättring på kognitiva funktioner hos deltagarna som 
behandlades med donepezil jämfört med kontrollgruppen. Detta resultat indikerar 
att det är befogat att genomföra en större RCT för att undersöka effekterna i en större 
population. 
 

4.1.3 A 24-week, double-blind, placebo-controlled trial of donepezil in patients 

with Down syndrome and Alzheimer´s disease – Pilot study (17). 

Prasher et al. 2002 behandlar en studie som var en randomiserad 
placebokontrollerad, dubbelblind parallellgruppsstudie som pågick i 24 veckor. 
Studiens syfte var att utvärdera effekt och säkerhet hos donepezil vid behandling av 
personer med DS och mild till måttlig AS. 
 
Kriterierna för att bli utvald att delta i studien var diagnosen DS, mild till måttlig AS 
enligt Diagnostic Research Criteria (DCR-10, WHO), att det inte fanns andra 
allvarliga sjukdomar som insulinberoende diabetes och att det fanns anhöriga eller 
andra personer som kunde hjälpa till med tablettintaget varje dag. Varje deltagare 
fick genomgå undersökningar och provtagning innan studiens början för att fastställa 
diagnosen mild till måttlig AS och för att utesluta andra biokemiska orsaker till den 
kognitiva funktionsnedsättningen. Till en början var det 55 personer som uppfyllde 
kriterierna, men efter ytterligare undersökningar uteslöts 25 personer. Anledning till 
uteslutning var bland annat att anhöriga inte gav medgivande till att delta, andra 
allvarliga sjukdomar och att några hade en långt gången AS. Deltagare, anhöriga och 
forskare som samlade in material var blindade under hela studiens gång. 
Försökspersonerna randomiserades till donepezil (n=16) eller placebo (n=15).  
 
I donepezilgruppen så inleddes studien med 5 mg donepezil varje dag och 
motsvarande placebotabletter i placebogruppen. Efter fyra veckor höjdes dosen till 10 
mg donepezil dagligen. Tabletterna var lika i färg och utseende.  
 
Vid start, vecka 6, 12 och 24 gjordes en utvärdering av den kliniska effekten. 
Utvärderingen gjordes genom att använda ett demenstest kallat Dementia 
Questionnaire for Mentally Retarded Persons (DMR), vilket även var det primära 
effektmåttet. Sekundära effektmått var Adaptive behavior scale (ABS), Severe 
impairment battery (SIB) och Neuropsychiatry inventory (NPI). För att ytterligare få 
ett mått på effekterna fick anhöriga eller vårdpersonal svara på en enkät om hur de 
upplevde att deltagaren svarade på behandlingen när det gäller kognition, beteende 
och eventuella biverkningar. 
 
Medelvärdespoängen på det primära effektmåttet DMR försämrades med 0,8 poäng i 
donepezilgruppen och försämringen i placebogruppen var 6,2 poäng, skillnaden 
mellan grupperna var dock inte signifikant. Antalet deltagare som försämrade sina 
DMR poäng var 7 i donepezilgruppen och 9 i placebogruppen, det visar att minst 
hälften av deltagarna i den aktiva gruppen behöll liknande DMR värden som vid 
starten av studien och tre personer förbättrade sina poäng med 5 % eller mer. 
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Resultaten för ABS visade på att donepezilgruppen inte försämrades lika mycket som 
placebogruppen men skillnaden var inte signifikant. Båda grupperna försämrade sina 
poäng på SIB-testet, men en större försämring sågs i placebogruppen jämfört med 
donepezilgruppen, men skillnaden var inte signifikant. Resultaten för NPI-testet 
visar en sänkning av poängen i båda grupperna, men minskningen var större i 
placebogruppen och skillnaden var signifikant. En sänkning av poängen på NPI-
testet är tecken på förbättrade funktioner inom de områden som 
skattningsinstrumentet behandlar (tabell 3). 
 
Tabell 3. Effektvariablernas medelvärdespoäng för donepezilgruppen (D) och 
placebogruppen (P) uppmätta vid studiens start och vecka 24 (17). 
 
Effektvariabel Poäng för 

D vid start 
Poäng för D 
vecka 24 

Poäng för 
P vid start 

Poäng för 
P vecka 24 

Procentuell 
förändring 
för D 

Procentuell 
förändring 
för P 

P-värde 

DMR 54,3 55,1 58,2 64,4 1,5 % 10,7 % 0,22 
SIB 36,8 31,6 27,2 11,2 14,1 % 58,8 % 0,06 
NPI 7,9 5,7 8,0 3,6 27,8 % 55 % 0,03 
ABS 121,4 120,5 93,0 84,5 0,7 % 8,5 % 0,51 
DMR=Dementia questionnair for mentally retarded persons; SIB=Severe impairment 
battery; NPI=Neuropsychiatry inventory; ABS=Adaptive behavior battery 

 
Slutsatsen som Prasher et al. 2002 drar i studien är att ingen signifikant skillnad 
gällande effekt på DMR, ABS eller SIB kunde ses mellan donepezilgruppen och 
placebogruppen, men på NPI sågs en signifikant skillnad till placebos fördel. Prasher 
et al. 2002 menar att det dock ses en tendens att personer med DS kan ha vissa 
kliniska effekter av behandling med donepezil jämfört med placebo. Författarna 
menar att behandlingen med donepezil har visat sig vara säker trots en del 
biverkningar. Författarna tar upp vissa begränsningar med studien bland annat så är 
det här den första randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studien som 
involverar personer med DS och ingen mätmetod har prövats tidigare vilket kan leda 
till felaktigheter i resultatet. Prasher et al. 2002 menar att utifrån resultatet av 
studien är en större multicentrerad studie motiverad för att ytterligare undersöka 
effekterna av behandling med donepezil hos personer med DS och AS. 
 

4.1.4 Long term safety and efficacy of donepezil in the treatment of dementia in 

Alzheimer´s disease in adults with Down syndrome: open lable study (18).  

Prasher et al. 2003 är en uppföljningsstudie på Prasher et al. 2002. Studien pågick 
under 80 veckor och 25 av 27 personer som genomförde hela förstudien valde att 
medverka i uppföljningsstudien. Huvudsyftet med studien var att undersöka hur 
effektiv och säker behandling med donepezil var under en period av 80 veckor 
jämfört med placebo. 
 
De medverkande försökspersonerna delades upp i fyra grupper utifrån vilken 
behandling de haft i förstudien Prasher 2002 et al. (tabell 4). 
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Tabell 4. Gruppindelning av försökspersoner (18). 
 
 
Behandling i 
förstudien 

Grupp 1 
(donepezil) 

Grupp 2 
(placebo) 

Grupp 3 
(placebo) 

Grupp 4 
(donepezil) 

Donepezil 

 n=6  n=8  

Placebo 

 n=7  n=4 

 
Mätningar av resultat gjordes vid vecka 52, 70 och 104. Det huvudsakliga 
effektmåttet var poängen på DMR och sekundära effektmätt var NPI och ABS. Grupp 
1 ökade sina poäng på DMR 7,7 poäng jämfört med grupp 2 som hade en ökning med 
14,4 poäng , det visar att båda grupperna försämrade sina resultat men att 
försökspersonerna som behandlades med placebo hade en större försämring enligt 
DMR och skillnaden mellan grupperna var signifikant. På NPI-testet förbättrade 
grupp 1 sina poäng, medan grupp 2 försämrade sina poäng, skillnaden mellan 
grupperna var dock inte signifikant. Både grupp 1 och 2 försämrade sina poäng på 
ABS-testet, men försämringen var större i grupp 2 jämfört med grupp 1, och 
skillnaden var signifikant (tabell 5). Resultaten för grupp 3 och 4 är inte redovisade 
med siffror men minskningen i DMR poäng var större för deltagarna i grupp 3 
jämfört med de i grupp 4.  
 
Tabell 5. Medelvärdespoäng och procentuell förändring mellan första och sista 
mättillfället för grupp 1 och 2 på effektvariablerna DMR, NPI och ABS (18). 
 

Effektvariabel Grupp 1 Grupp 2 Procentuell 
förändring 
grupp 1 

Procentuell 
förändring 
grupp 2 

P-värde 

DMR 

57,3*, 65,0¨ 56,3*, 70,7¨ 13,4 % 25,6 % <0,001 

NPI 

8,7*, 7,2¨ 6,3*, 8,4¨ 16,9 % 33,9 % 0,53 

ABS 

114,3*, 110,o¨ 117,0*, 86,4¨ 3,8 % 26,1 % <0,001 

*Värdet som uppmättes vid starten av studien; ¨Värdet som uppmättes vid vecka 104; 
DMR=Dementia questionnair for mentally retarded persons; NPI=Neuropsychiatyr 
inventory; ABS=Adaptive behavior scale 

 
Författarna drar slutsatsen att försämringen i globala funktioner är större i grupp 2 
jämfört med grupp 1. Författarna menar även att donepezil ter sig vara ett säkert 
läkemedel och att inga allvarliga biverkningar rapporterades i studien. En tendens 
som författarna observerade i studien var att lägre doser tolererades bättre och att 
biverkningarna då blev färre jämfört med donepezilstudier som genomförts i den 
allmänna befolkningen. Fortsatta studier behövs för att ytterligare styrka resultaten 
som visats i den här studien, men de rekommenderar att personer med DS och AS 
behandlas enligt de riktlinjer som gäller för den allmänna befolkningen. 
 

4.1.5 Rivastigmin in the treatment of dementia in Alzheimer´s disease in adults 

with Down syndrome (19). 

I denna studie av Prasher et al. 2005 granskades medicinska journaler för 17 
personer med diagnosen DS och AS som behandlades med rivastigmin. Syftet var att 
utvärdera rivastigmins effekt hos personer med DS och AS jämfört med placebo.  
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Deltagarna fick genomgå en psykiatrisk utvärdering och ICD-10 symptom checklist 
for mental disorders användes för att gradera demensen. Blodanalyser genomfördes 
för att utesluta andra orsaker till demenssymptom. Anhöriga och vårdare fick svara 
på frågor om patienterna för att ge en bild av patienternas demensgrad. 
 
Deltagarna fick initialt 1,5 mg rivastigmin två gånger dagligen och dosen ökades 
gradvis upp till 12 mg dagligen under en period på 8 veckor. Det primära effektmåttet 
i denna studie var poängen på DMR och mätningar av det gjordes vid fyra tillfällen, 
vid start och vid vecka 6, 12 och 24. Sekundära effektmått var ABS och NPI. 
Resultaten för de 17 försökspersonerna jämfördes med en placebobehandlad grupp 
av 13 personer som deltagit i en tidigare studie (Prasher et al. 2002). 
 
Försökspersonerna som behandlades med rivastigmin förändrade 
medelvärdespoängen på DMR med 7,8 % mellan första och sista mätnings tillfälle, 
jämfört med kontrollgruppen som hade en förändring på 10,7 %. Både 
rivastigmingruppen och kontrollgruppen uppvisade minskade resultat på ABS testet, 
9,1 % för kontrollgruppen och 7,1 % för rivastigmingruppen. NPI poängen uppvisade 
förbättrade siffror för båda grupperna. Inga signifikanta skillnader sågs mellan 
grupperna vad gäller resultaten på effektvariablerna DMR, ABS och NPI (tabell 6). 
 
Tabell 6. Medelvärdespoäng för effektvariablerna DMR, ABS och NPI vid första och 
sista mättillfället (19). 
 

Effektvariabel Rivastigmingruppen 
n=17 

Kontrollgruppen 
n=13 

P-värde 

DMR 47,5*, 51,2¨ 58,2*, 64,4¨ 0,74 
ABS 109,8*, 102,0¨ 93,0*, 84,5¨ 0,4 
NPI 14,5*, 12,9¨ 8,0*, 3,6¨ 0,98 
*Värdet är uppmätt vid studiens start; ¨Värdet är uppmätt vid vecka 24; DMR=Dementia 
questionnair for mentally retarded persons; ABS=Adaptive behavior scale; 
NPI=Neurospychiatry inventory 

 
Slutsatsen som författarna drar utifrån studiens resultat är att gruppen som 
behandlades med rivastigmin inte försämrades lika mycket jämfört med dem som 
behandlats med placebo. Författarna hävdar dock att större randomiserade studier 
krävs för att resultatet ska kunna generaliseras till en större population. 
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4.2 Memantins effekt vid Downs syndrom  
Två studier identifierades som behandlar memantins effekt på demens vid Downs 
syndrom. 

4.2.1 Memantine for dementia in adults older than 40 years with Down´s 

syndrome (MEADOWS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial 

(20). 

Hanney et al. beskriver en studie även kallad MEADOWS, den är en randomiserad, 
dubbelblind, placebokontrollerad studie som genomförts på fyra olika kliniker i 
Storbritannien och Norge. Studien pågick mellan juni 2005 och december 2008. 
Syftet med studien var att utvärdera memantins effekt på kognitiva funktioner och 
säkerhet hos personer med DS.  
 
Personer med DS och en ålder över 40 år, eller med diagnosen demens oavsett ålder, 
uppfyllde kriteriet för att delta i studien. Deltagarna var även tvungna att kunna 
genomgå en kognitiv bedömning och för det måste talet och förståelsen för 
instruktioner vara på en viss nivå. Ytterligare ett krav var att försökspersonerna hade 
anhöriga eller vårdare som var villiga att se till att följsamheten var god och följa upp 
behandlingsresultat. Exempel på exkluderande faktorer var nuvarande behandling 
med memantin, eller inom de senaste 4 veckorna, njursvikt eller okontrollerad 
epilepsi. Målet var att 180 personer skulle delta i studien men det nåddes inte för att 
de finansiella medlen inte räckte till och av 254 personer uppfyllde 173 personer 
kriterierna för studien. Deltagarna randomiserades till memantin (n=88) eller 
placebo (n=85). Farmaceuten fördelade enligt randomisering och på det sättet hölls 
deltagare och forskare blindade. Tabletterna var identiska till utseende, vilket också 
bidrog till att öka graden av maskering. Den dagliga dosen av memantin var till en 
början 5 mg men ökades gradvis under en period av 8 veckor upp till 10 mg. 
 
Det huvudsakliga effektmåttet var deltagarnas kognitiva förmåga och ADL som 
mättes genom skattningsinstrumentet Downs syndrome attention, memory and 
executive function scale (DAMES) och ABS I och II. Testen utfördes vid fyra tillfällen, 
vid starten av studien och vid vecka 12, 26 och 52. Mätningar av amyloid-β i plasma 
gjordes vid start och vid vecka 52.  
 
Studiens resultat visar att nivån av den kognitiva funktionen försämrades i båda 
grupperna vid studiens slut jämfört med starten. Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan gruppen som behandlades med memantin jämfört med placebogruppen i 
något av testen DAMES, ABS I och II. Utifrån ABS del I så minskade alla deltagares 
poäng, vilket visar på att deras förmåga att klara sig självständigt i vardagen 
minskade. Resultaten för ABS del II tyder på en liten ökning av beteendestörningar 
hos memantingruppen jämfört med placebogruppen, skillnaden var dock inte 
signifikant (tabell 7). 
 
Tabell 7. Förändringar i effektvariablernas DAMES och ABS I och II 
medelvärdespoäng mellan studiens start och i vecka 52 för memantingruppen och 
placebogruppen (20). 
 
Effektvariabel Memantingruppen Placebogruppen P-värde 

DAMES - 5,6 - 1,9 0,36 
ABS I - 10,7 - 1,7 0,15 
ABS II 1,0 0 0,67 
DAMES=Downs syndrome attention, memory andexecutive function scale; ABS I= Adaptive 
behavior scale I; ABS II= Adaptive behavior scale II 
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Analysen av plasmanivåerna av amyloid-β gjordes på 81 deltagare (n=43 memantin 
och n=38 placebo) vid start, men vid vecka 52 var det endast 71 deltagare som 
lämnade blodprov. Analysen visade att det inte fanns någon skillnad i effekt på 
amyloid-β vid behandling med memantin jämfört med placebobehandling. Inom 
studien gjordes också en efteranalys av resultaten för 61 deltagare, alla 61 hade 
diagnosen demens (n=31 memantin och n=30 placebo). Resultaten av efteranalysen 
visade på liknande resultat som för studien totalt. 
 
Antalet biverkningar var inte många men det inträffade några allvarliga biverkningar, 
totalt dog 9 deltagare (n=5 memantin och n=4 placebo) till följd av biverkningar. De 
allvarliga biverkningarna som sågs bland försökspersonerna i båda grupperna var av 
neurologisk, respiratorisk och kardiovaskulär karaktär.  
 
Slutsatsen som Hanney et al. drar är att memantin inte är bättre än placebo för 
behandling av demens och kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med DS. 
Författarna anser att fler studier är nödvändiga för att utveckla en bra behandling för 
personer med DS och AS, framför allt en större randomiserad studie där 
kolinesterashämmare jämförs med placebo. 
 

4.2.2 Effects of long-term memantine on memory and neuropathology in 

Ts65Dn mice, a model for Down syndrome (21). 

Syftet i den här studien av Lockrow et al. var att undersöka effekterna av behandling 
med memantin hos Ts65Dn möss. Ts65Dn möss är modulerade för att likna DS.  
 
Studien innehåller två olika analyser, först undersöktes effekterna av 
långtidsbehandling med memantin på kognitiva funktioner som inlärning och minne.  
Mössen gavs en daglig oral dos av memantin på 20 mg/kg under en period på sex 
månader. Ts65Dn mössen som behandlades med memantin (Ts65Dn-M) dagligen 
jämfördes med obehandlade kontroller (Ts65Dn-P), kontrollerna var 
åldersmatchade, men hade olika ursprung. Ytterligare kontroller användes i form av 
möss med normal genuppsättning (normosomiska). De hade samma ursprung som 
Tn65Ds mössen, och hade samma föräldrar. Kontrollerna delades också in i två 
grupper varav en behandlades med memantin (NS-M) och den andra med placebo 
(NS-P).  
 
Det första som studerades var mössens spontana aktivitet, hur de utforskade ett 
område som de presenterades för, genom att mäta hur långt de rördes sig medan de 
utforskade området. Det totala antalet centimeter räknades som den totala 
aktiviteten. Resultatet visade att Ts65Dn-M rördes sig mer än kontrollerna och de 
spenderade mindre tid i områdets centrum. Det tyder på att gruppen Ts65Dn-M var 
oroligare än i de andra grupperna. Möss som introduceras till ett nytt område skapar 
sig ofta en bas, där de spenderar mer tid, men möss som rör sig mycket och inte 
befinner sig på basen är oroliga och rädda.  
 
Med testmetoden Water radial arm maze (WRAM) studerades mössens 
rumsuppfattning och förmåga att minnas. I grupperna NS-M och NS-P minskade de 
antal gånger som de valde fel väg dag två jämfört med dag ett, här sågs en tendens att 
de grupperna snabbt lärde sig den rätta vägen till utgången. Samma resultat sågs inte 
i Ts65Dn-M och Ts65Dn-P grupperna. Resultaten för dag ett redovisas i form av 
minskningen av antal fel. Skillnaderna i alla grupper utom NS-P var signifikanta. 
Behandling med memantin sågs ha en gynnsam effekt på Ts65Dn-M gruppens 
förmåga att minnas hur och var de olika utgångarna var belägna även om de inte 
lyckades minska antalet fel till samma nivå som NS-P och NS-M gruppernas resultat 
(tabell 8).  
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Mössen fick genomföra ett test till som kallas Novel object recognition (NOR), det är 
en metod som används för att bedöma långtidsminnet hos gnagare. Ts65Dn-M visade 
bättre resultat än Ts65Dn-P även om de inte nådde upp till samma nivå som NS-M 
och NS-P (tabell 8). 
  
Tabell 8. Resultat för de olika testmetoderna, redovisade gruppvis (21) 
 
Testmetod Ts65Dn-M Ts65Dn-P NS-M NS-P 
Spontan 
aktivitet 

>6500 cm 6100 cm 4500 cm 4700 cm 

WRAM 
skillnaden 
mellan dag 1 & 
2 

3,974,  
p=<0,01 

0,898,  
p=0,4 

2,841,  
p=<0,05 

4,343,  
p=<0,001 

NOR 2,664, 
p=0,05 

0,913,  
p= >0,3 

3.095,  
p=<0,05 

6,314, 
p=<0,001 

WRAM=Water radial arm maze; NOR=Novel object recognition; Ts65Dn-M= Ts65Dn möss 
som behandlades med memantin; Ts65Dn-P= Ts65Dn möss som behandlades med placebo; 
NS-M= Normosomiska möss som behandlades med memantin; NS-P= Normosomiska möss 
som behandlades med placebo 

 
Ts65Dn-M visade ett försämrat resultat på NOR efter att ha behandlats med placebo i 
en vecka, resultatet visade då på ett DI (diskriminikationsindex) på 1,277. Ts65Dn-M 
gruppen blev åter insatt på memantin och efter en vecka utfördes NOR-testet igen 
och då var resultaten i samma nivå som för NS-M gruppen, p-värdet för det var 0,6 
och resultatet var inte signifikant. 
 
Lockrow et al. undersökte även om memantin påverkade kolinerga neuron i basala 
framhjärnan. Ts65Dn möss drabbas med stigande ålder av nervcellsdöd i kolinerga 
neuron i framhjärnans basala delar. Av den anledningen studerade författarna om 
behandling med memantin kunde bromsa utvecklingen av nervcellsdöden. De fann 
ingen skillnad mellan Ts65Dn-M och de andra kontrollgrupperna. Analyser av 
nervceller i locus coerelus, en kärna belägen i hjärnstammen, gjordes hos mössen för 
att undersöka hypotesen att memantin kan förhindra förlust av nervceller där. 
Förändringar med nervdegeneration i locus coerelus har setts både vid DS och AS. 
Hos de studerade mössen kunde ingen effekt på neuron i locus coerelus ses. 
 
Lockrow et al. drar slutsatsen att memantin hade god effekt på kolinerga funktioner 
hos Ts65Dn-M gruppen, men att det inte ger några skyddande effekter på neuron i 
basala framhjärnan och locus coerelus. Författarna anser att personer med DS kan ha 
gynnsam effekt på kognitiva funktioner utifrån de resultat som sågs i studien, och 
uppmuntrar till fler studier för att undersöka sambandet mellan memantin och dess 
effekt på kognition. 
 

4.3 Donepezils och rivastigmins effekt på kognitiva funktioner vid Downs 
syndrom 
Sex studier behandlar donepezils och rivastigmins effekt på kognitiva funktioner vid 
DS 

4.3.1 Effects of donepezil on cognitive functioning in Down syndrome (22).  

Johnson et al. är en 12 veckor lång dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad 
studie med syfte att undersöka om donepezil kan förbättra kognitiva funktioner hos 
personer med DS utan diagnosen demens. 



15 
 

 
Nitton försökspersoner rekryterades från samma sjukhus. En deltagare fick avbryta 
studien på grund av beteendestörningar efter två veckors behandling som inte 
relaterades till behandlingen eftersom hon haft liknande problem tidigare. Alla 
försökspersoner hade diagnosen trisomi 21 och ingen av dem uppfyllde kriterierna 
för demens. Innan studien började gjordes grundliga undersökningar av den 
kognitiva funktionen. Det mättes med skattningsinstrumentet Severe cognitive 
impairment profile (SCIP). Ytterligare mätningar av kognitionen gjordes efter en och 
tre månaders behandling med donepezil eller placebo. Anhöriga eller vårdare fick 
fylla i ett formulär kallat Scales of independent behavior-revised vid samma tidpunkt 
som kognitionstestet gjordes. 
 
Försökspersonerna randomiserades till en daglig dos av donepezil eller placebo. Den 
dagliga dosen donepezil var 5 mg i sex veckor, dosen ökades sedan till 10 mg 
donepezil dagligen och den doseringen behölls studietiden ut. 
 
Resultatet som Johnson et al. redovisar är att det inte är någon skillnad mellan 
donepezil (D) och placebo (P) när det gäller att förbättra kognitiva funktioner hos den 
studerade populationen. Det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna i 
totalpoäng på SCIP (tabell 9). 
 
Tabell 9. Medelvärdespoäng på SCIP redovisat gruppvis(22).  
 

 SCIP  D vid start D vid 12 veckor P vid start P vid 12 veckor 

Språk 88 90 86 84 
Minne 80 77 78 76 
Uppmärksamhet 69 68 73 73 
Totalpoäng 82 84 81 81 
SCIP= Severe cognitive impairment profile; D=Donepezilbehandlade försökspersoner; 
P=Placebobehandlade försökspersoner 

 
I donepezilgruppen redovisade fyra av nio anhöriga eller vårdare att de observerat 
förbättringar i kognitiva funktioner jämfört med endast en i placebogruppen, men 
skillnaden var inte signifikant (p-värde 0,15).  
 
Johnson et al. drar slutsatsen att donepezil inte har bättre effekt än placebo när det 
gäller att förbättra kognitiva funktioner hos försökspersonerna. Författarna lyfter 
dock fram att det sågs en liten förbättring på språkliga funktioner och att en 
poängökning sågs i donepezilgruppen, och med hänvisning till resultatet anser de att 
ytterligare studier bör genomföras för att undersöka sambandet vidare. 
 

4.3.2 Safety and efficiacy of rivastigmin in adolescents with Down syndrome: A 

preliminary 20-week, open-label study (23). 

Heller et al. 2006 är en fallstudie med syfte att undersöka rivastigmins effekt och 
säkerhet hos personer med DS.  
 
Deltagarna rekryterades genom annonsering i två olika lokala DS föreningars 
nyhetsbrev. Studiepopulationen var 11 personer i åldrarna 10-17 år, 1 person avbröt 
dock studien efter två veckor på grund av magsmärtor, illamående och 
humörsvängningar efter 2 dagars behandling. En av deltagarna hade mosaikformen 
av trisomi 21, men alla de övriga hade trisomi 21. Alla deltagare hade bra hörsel, 
kunde tala och göra sig förstådda. Studien pågick i 20 veckor, 16 av dessa var 
behandlingsveckor. I 4 veckor innan start genomfördes undersökningar av 
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deltagarna. Undersökningarna skedde både före och under behandlingsperioden, och 
vid 4 tillfällen gjordes en neuropsykologisk utvärdering och kontroll av den verbala 
förmågan, läkarundersökningar gjordes vid tre tillfällen. 
 
Rivastigmin gavs i form av oral suspension (2 mg/ml) och dosen var 1,5 mg per dag 
eller 0,75 mg 2 gånger dagligen i 2 veckor. Därefter ökades dosen gradvis upp till 3 
mg per dag eller 1,5 mg två gånger per dag. Ytterligare en ökning av dosen 
genomfördes vid vecka 8 och då till 4,5 mg per dag.  
 
Det primära effektmåttet för rivastigmins effekt var i denna studie inom områdena 
anpassningsförmåga, språk, uppmärksamhet, minne och associeringsförmåga. 
Anpassningsförmågan mättes med metoden VABS och Clinicans interview-based 
impression of severity/change (CIBIS/CIBIC). Minne och uppmärksamhet mättes 
med NEPSY: a developmental neuropsychological assessment (NEPSY) och Leiter 
international preformance scale-revised (Leiter-R). Den verbala förmågan mättes 
med metoder som Test of verbal expression and reasoning (TOVER) och Clinical 
evaluation of language fundamentals-preschool (CELF-P). 
 
Resultatet visar på signifikanta effekter av rivastigmin på funktioner som 
anpassningsförmåga, verbal förmåga, minne och uppmärksamhet, dock kunde ingen 
effekt ses på associeringsförmågan vid jämförelse av resultat uppmätta vid start och 
vid vecka 16. Poängökningarna mellan start och vecka 16 inom områdena 
kommunikation; ADL och social förmåga var signifikanta, medan CIBIS/CIBIC testet 
inte visade på några signifikanta skillnader. Resultaten för uppmärksamhet visade på 
signifikanta skillnader mellan startvärdena och slutvärdena enligt Leiter-R A och 
Leiter-R B men i NEPSY testet var ökningen inte signifikant. Signifikanta ökningar av 
medelvärdespoäng sågs även på funktioner närminne och berättande minne, och den 
verbala funktionen CELF-P. Medelvärdespoängen för språkförståelsen ökade men 
saknade signifikans, medan resultatet från mätningarna med TOVER visade på 
signifikant ökning av verbal förmåga och resonemangsförmåga. Några signifikanta 
skillnader i resultaten av associeringsförmågan (tabell 10). 
 
Tabell 10. Jämförande resultat för effektvariablernas totala medelvärdespoäng 
uppmätta vid start och vecka 16 (23). 
 

Effektvariabel 

Medelvärdet 
vid start 

Medelvärdet 
vid vecka 16 P-värde 

VABS totalpoäng 132,8 140,6 0,04 
VABS kommunikation 88,7 94,3 0,01 
VABS ADL 96,4 101,8 0,03 
VABS social förmåga 77,2 79,7 0,21 
CIBIS 4,4 4,6 0,50 
CELF-P totalpoäng 79,7 86,8 0,01 
CELF-P uttrycksförmåga 42,6 48,5 0,03 
CELF-P verbal uppfattningsförmåga 37,1 38,3 0,49 

 
TOVER 17,5 22,7 0,02 
Leiter-R uppmärksamhet A 50,7 56,6 0,01 
Leiter-R uppmärksamhet B 42,5 50,5 0,02 
NEPSY visuell uppmärksamhet 6,7 10,0 0,14 
Leiter-R långtidsminne 10,6 13,9 0,11 
Leiter-R närminne 8,5 7,0 0,26 
NEPSY närminne 7,5 12,2 0,02 
NEPSY korttidsminne för namn 8,1 13,9 0,01 
Leiter-R associeringsförmåga 15,6 16,1 0,72 
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NEPSY ordassociering inom 
mat/dryck 

6,7 10,0 0,87 

NEPSY ordassociering inom djur 5,2 6,9 0,23 
VABS=Vineland adaptive behavior scales; CIBIS=Clinicans interview-based impression of 
severity; CELF-P=Clinicla evaluation of language fundamentals-preschool; TOVER=Test of 
verbal expression and reasoning; Leiter-R=Leiter international preformance scale-revised; 
NEPSY=NEPSY:a developmental neuropsychological assessment 

 
Antalet inrapporterade biverkningar var 16 stycken, ingen av dessa var oförutsägbara. 
De vanligaste biverkningarna var illamående, diarré, magsmärtor och trötthet. 
 
Slutsatsen som Heller et al. 2006 drar är att rivastigmin är ett säkert läkemedel med 
få biverkningar hos den testade studiepopulationen, och att resultaten visar att 
rivastigmin kan förbättra kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet, 
anpassningsförmåga och verbal förmåga hos ungdomar med DS. Heller et al. 2006 
tar upp begränsningar med studien och det är bland annat att studiepopulationen är 
liten, den har ingen placebobehandlad kontrollgrupp. En annan viktig begränsning är 
att det saknas ett tillförlitligt test för att avgöra rivastigmins effekt. Författarna menar 
att studien är för liten för att generella slutsatser ska kunna överföras till en större 
population, men utifrån resultaten i denna studie bör en större randomiserad 
placebokontrollerad studie genomföras. 
 

4.3.3 The efficacy, safety, and tolerability of donepezil for the treatment of 

young adults with Down syndrome (24). 

I Kishnani et al. 2009 beskrivs en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 
parallellgruppsstudie med en längd på 12 veckor. Studien övergår efter 12 veckor till 
en öppen förlängning på ytterligare 12 veckor. Syftet med studien var att utvärdera 
donepezils effekt och säkerhet hos vuxna med DS men utan diagnosen AS. 
 
För att få delta i studien skulle deltagarna ha en ålder mellan 18-35 år, ha tillräcklig 
förmåga för att förstå instruktioner och kunna uttrycka sig verbalt för att genomföra 
olika tester. Anhöriga eller en vårdare fick följa med deltagaren till varje 
uppföljningsbesök. Deltagarna fick genomgå ett test med skattningsinstrumentet 
SIB. Poängen på SIB testet fick inte överstiga 95 vid första besöket. Totalt 
kontrollerades 193 personer, men endast 123 ingick i studien och av dessa 
randomiserades 62 till donepezil och 61 till placebo. Orsaker till uteslutning var bland 
annat om de hade andra sjukdomar som inte var stabiliserade med 
läkemedelsbehandling, om det inte kunde genomföra testerna eller om de hade 
tecken på begynnande AS. Deltagarna hade liknande ålder, kön, etnicitet och vikt. 
Egenskaper som IQ, utbildning, alkohol och rökning, civilstånd, utbildningsnivå var 
också liknande mellan grupperna. I donepezilgruppen genomförde 56 
försökspersoner den blinda fasen och siffran i placebogruppen var 59 personer. 
Deltagarna som genomförde hela den blinda fasen av studien fick möjligheten att 
fortsätta den öppna delen av studien. Från donepezilgruppen ingick 42 
försökspersoner i den öppna fasen och 46 personer från placebogruppen, av dessa 
genomförde 38 försökspersoner i respektive grupp hela den öppna fasen. 
 
I den blindade fasen av studien tilldelades deltagarna 5 mg donepezil dagligen i 6 
veckor, dosen ökades gradvis upp till 10 mg dagligen för resterande 6 veckor, 
deltagarna i placebogruppen tilldelades identiska placebotabletter. Utvärdering av 
effekten och säkerheten genomfördes vid tre tillfällen, vid start, vecka 6 och 12. 
Följsamheten till behandlingen mättes genom att tabletterna räknades. 
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Det primära effektmåttet i studien är resultatet på SIB, sekundära effektmått är 
VABS, Rivermead behavioral memory test for children (RBMT-C), Clinical evaluation 
of language fundamentals (CELF-3). 
 
Resultatet för det primära effektmåttet SIB visade liknande poängökningar i båda 
grupperna och ingen signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna. Gruppen som 
behandlades med donepezil hade en stabil nivå på poängen under den öppna fasen, 
men i placebogruppen sågs en fortsatt ökning av poängen under den öppna fasen. I 
resultaten från VABS testet visade gruppen som behandlades med donepezil på en 
ökning av poängen, medan ingen förändring kunde ses i placebogruppen, dock var 
inte skillnaden mellan grupperna signifikant. Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna kunde ses i poängökningen i RBMT-C testet, även om ökningen var större 
för donepezilgruppen. På CELF-3 testet var skillnaden inte heller signifikant mellan 
grupperna (tabell 11). 
 
Tabell 11. Förändring i medelvärdespoäng på effektvariablerna SIB, VABS, RBMT-
C och CELF-3 mellan starten och avslutningen av studien för donepezilgruppen (D) 
respektive placebogruppen (P) (24). 
 

Effektvariabel 

 
D P P-värde 

SIB 1,8 1,3 0,71 
VABS 3,4 0,6 0,07 
RBMT-C 1,0 0,3 0,25 
CELF-3 språkuppfattning -0,2 -0,2 0,95 
CELF-3 gramatik 0,2 -0,2 0,31 
CELF-3 ordkategorier 0,8 0,9 0,90 
CELF-3 korttidsminne för meningar 0,9 0,2 0,30 

SIB=Severe impairment battery; VABS=Vineland adaptive behavior scale; RBMT-C= 
Rivermead behavioral memory test for children; CELF-3= Clinical evaluation of language 
fundamentals 

 
Inga dödsfall eller allvarliga biverkningar inträffade under studien och de vanligaste 
biverkningarna som inrapporterades var illamående, minskad aptit, kräkningar, 
dyspepsi och insomni. Deltagarna i donepezilgruppen upplevde fler biverkningar än 
placebogruppen. 
 
Trots att deltagarna som behandlades med placebo också förbättrade sina resultat 
och inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna, drar Kishnani et al. 2009 
slutsatsen att donepezil kan förbättra kognitiva funktioner hos unga vuxna med DS. 
Författarna tar även upp möjligheten att personer med DS kan prestera bättre när de 
blivit vana vid personalen som utför testen vilket kan vara en orsak till resultaten. 
Författarna anser att utifrån resultaten som sågs på VABS testet där skillnaden 
mellan grupperna nästa nådde en signifikant nivå (p=0,07) styrker hypotesen att 
donepezil kan ha god effekt på kognitiva funktioner hos personer med DS, det 
överensstämmer även med resultat som tidigare studier indikerat. Kishnani et al. 
2009 anser att beroende på den genetiska variationen hos personer med DS så kan 
olika kognitiva funktioner vara påverkade på olika sätt och det i sin tur kan leda till 
att de är individuellt hur effektiv donepezil är, vissa kan få effekter på minne och 
andra på inlärning. Författarna uppmuntrar till ytterligare studier för att undersöka 
hypotesen att kolinesterashämmare kan ha god effekt på kognitiva funktioner hos 
personer med DS. 
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4.3.4 Donepezil for treatment of cognitive dysfunction in children with Down 

syndrome (25).   

I Kishnani et al. 2010 beskrivs en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad 
studie där syftet var att undersöka donepezils effekt på kognitiva funktioner och 
utvärdera säkerheten hos barn med DS. Studien pågick under 10 veckor.  
 
Urvalskriterierna till studien var en ålder av 10-17 år, vikt ≥20 kg, ha god 
rörelseförmåga, en fastställd diagnos av trisomi 21 och en mild till måttlig mental 
funktionsnedsättning. Försökspersonerna måste ha en anhörig eller vårdare med sig 
till varje uppföljningsbesök. Under urvalsprocessen fick barnen genomgå ett 
funktionellt test Vineland adaptive behavior scales II (VABS-II) och anhöriga eller 
vårdare fick fylla i ett formulär, Parent/caregiver rating form (PCRF). Poängen på 
VABS-II fick inte överstiga 55 vid första genomförandet. Totalt kontrollerades 158 
barn och av dessa blev 29 stycken uteslutna för att de till exempel hade diabetes eller 
epilepsi som inte var helt under kontroll. De 129 barn som blev antagna till studien 
randomiserades till donepezil (n=64) och placebo (n=65), både donepezil och 
placebo administrerades i flytande form. Dosen var 2,5 mg dagligen (2,5 ml) och 
ökades gradvis upp till 10 mg dagligen, i steg om 2,5 mg varannan vecka. I vissa fall 
behövde dosen justeras och alla deltagare tolererade inte den maximala dosen.  
 
Utvärderingar av behandlingseffekter gjordes vid tre tillfällen, vid start och vid vecka 
4 och 10. Det huvudsakliga effektmåttet som användes i studien var VABS-II och 
PCRF. Det som mättes var medelpoängen på testen VABS-II och PCRF vid start 
jämfört med vecka 10. Ett sekundärt effektmått användes och det var TOVER. 
 
Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan gruppen som fick donepezil och 
den som fick placebo, båda grupperna förbättrade sina poäng på VABS-II och PCRF 
testen. Inga signifikanta skillnader sågs på TOVER testet, båda grupperna 
förbättrade sina resultat med ca 2 poäng. Biverkningar som rapporterades var inte 
allvarliga och de vanligaste var diarré och kräkningar (tabell 12). 
 
Tabell 12. Jämförelse av donepezilgruppens (D) och placebogruppens (P) 
medelvärdespoäng på effektvariablerna VABS-II, PCRF och TOVER vid studiens 
start och vecka 10 (25). 
 

Effektvariabel D P P-värde 
VABS-II/PCRF 83,1*,87,8¨ 85,7*, 89,9¨ 0,253*, 0,999 
TOVER 20,7*, 23,1¨ 21,6*, 23,7¨ 0,791*, 0,796 
*Värdet är uppmätt vid studiens start; ¨Värdet är uppmätt vid vecka 10; VABS-II=Vineland 
adaptive behavior scales II; PCRF=Parent caregiver rating form; TOVER=Test of verbal 
expression and reasoning 

 
Slutsatsen som Kishnani et al. 2010 drar är att donepezil inte är bättre än placebo att 
behandla kognitiva funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar med DS. 
Författarna menar att utifrån resultaten kan inte donepezil rekommenderas till barn 
och ungdomar med DS, men ytterligare studier med bättre testmetoder vore 
önskvärt. 
 

4.3.5 Safety and efficacy of rivastigmine in adolescents with Down syndrome 

(26). 

Heller et al. 2010 är en uppföljning på Heller et al. 2006 med syftet att utvärdera 
rivastigmins effekter på den verbala förmågan och kognitiva funktioner, och 
säkerheten vid långtidsbehandling.  
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När studien Heller et al. 2006 avslutades skapades förutsättningen för en 
uppföljning, 5 av försökspersonerna valde att fortsätta behandlingen med rivastigmin 
medan de andra 5 valde att avsluta behandlingen. Alla deltagare följdes upp efter 38 
veckor, även de som avslutat behandlingen med rivastigmin. I gruppen som valde att 
fortsätta behandlingen ingick fyra pojkar och en flicka med en medelålder på 15,7 år. 
Dosen rivastigmin varierade mellan deltagarna. 
 
Vid uppföljningen gjordes läkarundersökningar, blod- och leverprover och tester 
inom VABS, CELF-P, TOVER, Leiter-R och NEPSY. Testresultaten som uppmättes 
vid avslutet av Heller 2006 et.al jämfördes med de som mättes vid återbesöket vecka 
38. Resultaten är presenterade i form av medelvärdet av gruppens förändringar och 
de visade ingen skillnad mellan gruppen som fortsatte behandlas med rivastigmin 
och den som avslutade behandlingen. 
 
De biverkningar som förekom drabbade 2 av 5 deltagare, de drabbades av 
humörsvängningar av varierande grad och ett ökat behov av blåstömning. 
 
Slutsatsen som Heller et al. 2010 drar är att långtidsbehandling med rivastigmin inte 
har någon betydande effekt på kognitiva funktioner och verbal förmåga hos 
ungdomar med DS. Författarna menar dock att rivastigmin är ett säkert läkemedel 
med få biverkningar och trots att gruppresultaten inte visar några fördelar av 
långtidsbehandling med rivastigmin, sågs vissa effekter vid analysering av 
testresultaten på individnivå, vilket kan indikera att rivastigmin kan ge bra effekter 
hos vissa individer. Två personer som långtidsbehandlades med rivastigmin fick bra 
effekter på anpassningsförmågan och där kan behandlingen vara motiverad. 
 

4.3.6 Donepezil significantly improves abilities in daily lives of female Down 

syndrome patieents with severe cognitive impairment: a 24-week randomized, 

double-blind, placebo-controlled trial  (27). 

Kondoh et al. är en dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad studie med en 
längd på 24 veckor. Syftet med studien var att undersöka om donepezil kan förbättra 
förmågan att klara av vardagliga aktiviteter hos personer med DS. Studien syftade 
även till att försöka identifiera vilka vardagliga aktiviteter som eventuellt 
förbättrades. 
 
Av 206 kvinnor boende på grupphem i Isahaya och Nagasaki i Japan, rekryterades 21 
försökspersoner att delta i studien. Ingen av de utvalda försökspersonerna hade 
genomgått en omfattande operation eller hade någon allvarlig sjukdom. Blodanalyser 
av bland annat p-kreatinin, thyroxin, tyroidstimulerande hormon (TSH) var inom 
normala gränser för vad som är vanligt förekommande hos personer med DS. Det här 
var faktorer som avgjorde vilka försökspersoner som fick ingå i studien. 
Försökspersonerna randomiserades till donepezil (n=11) eller placebo (n=10). Den 
dagliga dosen av donepezil var densamma under hela studiens 24 veckor och den var 
3 mg och placebogruppen erhöll identiska kapslar med motsvarande placeboinnehåll. 
Var fjärde vecka kontrollerades försökspersonernas hälsostatus. 
 
Det primära effektmåttet i studien var skillnaden i resultatet uppmätt vid två tillfällen 
på skattningsinstrumentet International classification of functioning, disability and 
health scales (ICF). Försökspersonerna fick genomföra testet vid studiens start och 
slut och vid testet närvarade en anhörig till försökspersonen och en av forskarna. Ett 
sekundärt effektmått var skillnaden i poäng uppmätt vid start och vecka 24 på olika 
underkategorier till ICF, global och specifika mentala funktioner och verbal förmåga. 
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Resultatet visar på en skillnad mellan donepezilgruppen och placebogruppen, i 
donepezilgruppen ses en ökning medan placebogruppens resultat är oförändrade 
eller minskar (tabell 13).  
 
Tabell 13. Förändringar i medelvärdet av poängen uppmätta vid studiens start och 
vid vecka 24 på ICF och underkategorierna global och specifik mental status och 
verbal förmåga (27). 
 
ICF Förändring i 

medelvärdespoäng 
Donepezil n=11 

Förändring i 
medelvärdespoäng 
Placebo n=10 

P-värde 

Totalpoäng 14 0 0,0001 
Global mental 
status 

4 0 0,0001 

Specifik mental 
status 

6 0 0,0002 

Verbal förmåga 1 0 0,0005 
ICF= International classification of functioning, disability and health scales 

 
Anhöriga och vårdare upplevde att de försökspersoner som behandlades med 
donepezil förbättrades i förmåga av att utföra sina vardagliga aktiviteter, och att den 
största förändringen skedde mellan 4-16 veckor. Få biverkningar rapporterades, 
några fall av diarré och hudutslag förekom i båda grupperna. 
 
Kondoh et al. drar slutsatsen att donepezil kan förbättra förmågan att utföra 
vardagliga aktiviteter hos den studerade populationen. Författarna anser även att 
donepezil är ett läkemedel med få biverkningar och är säkert för användning hos 
personer med DS.    
 

5. Diskussion 

5.1 Effekt av donepezil och rivastigmin på AS hos personer med DS 
 
Det finns inte så många studier som undersökt effekten av kolinesterashämmare på 
AS hos personer med DS och de studier som finns att tillgå är små och endast en är 
en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie (17). Donepezil och 
rivastigmin är de kolinesterashämmare som ingått i studier på individer med DS och 
AS. Ingen studie där substansen galantamins effekt på AS vid DS undersökts har 
hittats. I den här delen ingår fem studier varav en är en randomiserad, 
placebokontrollerad och dubbelblind studie (15-19). I tabell 14 presenteras en 
sammanfattande information om studierna. 
 
Tabell 14. Karaktäristiska för studier där behandlingseffekten av donepezil eller 
rivastigmin på AS vid DS studerats (15-19). 
 
Studie Studietyp Antal 

deltagare 
Studerad 
substans 

Effektmått Signifikant 
resultat 

Kishnani et 
al. 1999 (15) 

Fallstudie 4 Donepezil VABS Nej 

Lott et al. 
(16) 

Fallkontrollstudie 9 Donepezil DSDS Ja 

Prasher et 
al. 2002 (17) 

Randomiserad 
dubbelblind  
placebokontrollerad studie 

31 Donepezil DMR 
SIB 
NPI 

Nej 
Nej 
Ja 
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ABS Nej 
Prasher et 
al. 2003 
(18) 

Fallkontrollstudie 25 Donepezil DMR 
NPI 
ABS 

Ja 
Nej 
Ja 

Prasher  et 
al. 2005 (19) 

Fallkontrollstudie 17 Rivastigmin DMR 
NPI 
ABS 

Nej 
Nej 
Nej 

VABS = Vineland adaptive beahavior scale; DSDS=Demetia scale for Down syndrome;    
DMR=Dementia questionnair for mentally retarded persons;  ABS=Adaptive behavior 
scale; NPI=Neurospychiatry inventory 

 
Antalet försökspersoner som ingår i studierna är få och alla studier har inte haft 
samma effektmått för att utvärdera resultaten (se bilaga). Att antalet försökspersoner 
är få vilket gör det svårt att överföra resultaten till en större population.  Olika 
effektmått har använts gör det svårt att jämföra resultaten som presenteras i de olika 
studierna. Att olika effektmått har använts kan bero på att det saknas ett tillförlitligt 
skattningsinstrument för att mäta kognitiva funktioner hos personer med DS (5). 
Orsaken till att det saknas ett bra effektmått kan vara att forskningsområdet är smalt, 
vilket gör att det inte satsas tillräckligt med resurser inom området. Det kan även 
bero på att det är svårt att utveckla en bra metod för att mäta förändringar i kognitiva 
funktioner hos personer där kognitionen redan är nedsatt. Studierna visar dock på 
liknande resultat där donepezil och rivastigmin har gett bra effekter hos vissa 
individer men när författarna sett till gruppernas resultat som helhet och jämfört de 
med placebobehandlade grupper har inte skillnaden mellan dem varit signifikanta 
vid alla utvärderingar av effektmåtten (15-19). 
 
Både Kishnani et al. 1999 och Lott et al. är små studier där det ingår färre än tio 
försökspersoner (15, 16). En annan svaghet med Kishnani et al. 1999 är att de fyra 
försökspersoner som studerats behandlats under olika långa perioder och varit i olika 
åldrar samt att det saknas en placebobehandlad kontrollgrupp för jämförelse (15). I 
Lott et al. jämförs resultaten för försökspersonerna som behandlas med donepezil 
med en placebobehandlad kontrollgrupp, men den består av sex personer som 
studerats vid ett tidigare tillfälle (16).  Eftersom kontrollgruppen och 
försökspersonerna inte har studerats under samma tidsperiod och det inte framgår 
om samma forskargrupp studerat kontrollgruppen, kan det leda till att 
observationerna inte gjorts på samma sätt och att grupperna inte är jämförbara 
gällande resultaten på DSDS. I Kishnani et al. 1999 visade donepezil störst effekt 
inom områdena kommunikation, social interaktionsförmåga och ADL hos de två 
försökspersoner som inte hade diagnosen demens, medan resultaten för 
försökspersonerna med diagnosen demens inte visade på någon förändring (15).  
Men eftersom en förbättrad eller stabil nivå på kognitiva funktioner är en 
eftersträvad effekt vid behandling med kolinesterashämmare kan även resultaten för 
försökspersonerna med demens räknas som en gynnsam effekt (7, 15). Resultatet i 
Lott et al. visade en signifikant skillnad mellan gruppen som behandlades med 
donepezil och kontrollgruppen i hur de presterade på DSDS i slutet av studien 
jämfört med i början. I studien genomfördes en klinisk utvärdering av 
försökspersonerna och bedömningen var då att sex av nio hade förbättrat sina 
kognitiva funktioner, vid bedömningen var inte resultatet på DSDS känt, det här är 
en faktor som kan stärka resultatet i studien (16).  
 
Resultaten i båda studierna kan ses som hypotesbildande och vara en faktor som 
motiverar till ytterligare studier inom området (15, 16). Antalet försökspersoner och 
bristen på en placebobehandlad kontrollgrupp som studerat under samma premisser 
gör dock att resultaten blir svåra att generalisera till en större population.  
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I de tre studier som är gjorda av Prasher et al. visar resultaten signifikanta skillnader 
mellan donepezil och placebo på vissa effektmått, men ingen signifikant skillnad 
mellan rivastigmin jämfört med placebo (17-19). Prasher et al. 2002 är den enda 
randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studie som undersöker 
donepezils effekt på kognitiva funktioner hos personer med DS och AS, men som de 
övriga två har den vissa svagheter (17). De svagheter som är gemensamma för alla tre 
studierna är att de behandlar få försökspersoner och att de använder effektmått som 
är obeprövade på försökspersoner med DS (17, 18, 19). De här studierna använder sig 
dock av samma effektmått vilket gör att resultatet blir lättare att jämföra. I Prasher et 
al. 2003 redovisas inte siffror för alla grupper vilket kan ge en felaktig bild av 
resultatet (18). Kontrollgruppen som används för jämförelse i Prasher et al. 2005 har 
undersökts i en tidigare studie Prasher et al. 2002 vilket är en brist i den studien, det 
är även den enda studie som gjorts med substansen rivastigmin vilket gör att det inte 
går att jämföra den med andra studier (19). I Prasher et al. 2002 visar resultatet på 
NPI på en signifikant skillnad mellan donepezil och placebo men i Prasher et al. 2003 
är skillnaden mellan donepezil och placebo inte längre signifikant (17, 18).  Resultatet 
på effektmåtten DMR och ABS visade en signifikant skillnad mellan donepezil och 
placebo i Prasher et al. 2003, medan den iakttagelsen inte observerades i Prasher et 
al. 2002  Resultatet som ses för donepezilbehandlade försökspersoner i Prasher et al.  
2003 kan tolkas som att längre tids behandling ger bättre effekter på DMR och ABS. 
Även om resultaten för donepezils och rivastigmins effekter inte övertygar, har 
författarna till studien Prasher et al. 2005  sett tecken på att vissa individer har bättre 
effekt än andra och det överensstämmer med iakttagelser som gjorts i Kishnani et al. 
1999  och Lott et al. (15, 16, 18).  Något som sågs i Prasher et al. 2003  och Prasher et 
al. 2005 är att försökspersoner som behandlats med donepezil och rivastigmin har 
inte försämrat sina kognitiva funktioner i samma takt som placebobehandlade 
individer (18, 19). 
 

5.2 Effekt av memantin vid DS 
 
Två studier ingår i den här delen av arbetet och en av studierna, Lockrow et al.  är 
genomförd på Ts65Dn möss (20, 21). Underlaget är väldigt begränsat då endast en 
studie undersökt memantins effekt hos försökspersoner med DS. Studierna 
sammanfattas i tabell 15. 
 
Tabell 15. Karaktäristiska för studier där behandlingseffekten på kognitiva 
funktioner vid DS studerats (20-21). 
 
Studie Studietyp  Antal 

deltagare 
Studiepopulation 

Hanney et al. 
2012 (20) 

Randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad studie 

173 Försökspersoner med 
DS och AS eller enbart 
DS 

Lockrow et al. 
2011 (21) 

Djurstudie - Ts65Dn möss 

DS = Downs syndrom; AS = Alzheimers sjukdom 

 
Det faktum att Lockrow et al. är en djurstudie och Hanney et al. har använts sig av 
människor med DS vid försöken gör att studierna är svåra att jämföra (20, 21) 
Lockrow et al. kommer till slutsatsen att memantin har god effekt på kognitiva 
funktioner som korttidsminne, rumsuppfattning och långtidsminne hos Ts65Dn 
möss och anser att memantin bör ha liknande effekter hos människor med DS (21). I 
Hanney et al. uppnås dock inte samma resultat som setts i Lockrow et al. (20). Ingen 
signifikant skillnad på kognitiva funktioner kan ses vid jämförelser av memantin och 
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placebo, och försämringen av kognitiva funktioner är större i memantingruppen. Det 
inträffade 9 dödsfall under studiens gång, 5 av dem i gruppen som behandlades med 
memantin och 4 i placebogruppen. Eftersom det inträffade dödsfall i båda grupperna 
är det svårt att utröna om dödsfallen kan kopplas samman med memantinbehandling 
eller om de hade inträffat i alla fall. Biverkningar med fatal utgång är dock något som 
måste uppmärksammas och utredas. Hanney et al. väcker frågan om hur lämpliga 
musmodeller är i forskning om DS, utifrån resultaten i de här två studierna ser det ut 
som om memantin har en helt annan effekt hos Ts65Dn möss jämfört med hos 
försökspersonerna med DS. Vid mätningar av kognitiva funktioner hos människa 
finns så många aspekter att beakta och kognitiva funktioner innefattar bland annat 
språk, minne, tid- och rumsuppfattning och sociala funktioner. Att mäta kognitiva 
funktioner hos människor är mer komplext än att mäta det hos möss och att mäta 
minnesfunktioner hos möss, vilket är det som mättes i Lockrow et al., förefaller 
enklare. Komplexiteten i människors kognitiva funktioner gör att det blir svårt att 
jämföra med studier utförda på möss. Resultaten här visar att memantin inte är ett 
läkemedel som förbättrar kognitiva funktioner hos personer med DS och forskningen 
bör koncentreras till andra områden. 
 

5.3 Effekt av donepezil och rivastigmin på kognitiva funktioner hos 
personer med DS utan AS 
 
Sex studier har undersökt vilken effekt donepezil eller rivastigmin har på kognitiva 
funktioner hos personer med DS utan tecken på demens (22-27). Tabell 16 visar 
sammanfattande information om studierna. 
 
Tabell 16. Karaktäristiska för studier som behandlar donepezils och rivastigmins 
effekter på kognitiva funktioner hos personer med DS utan tecken på demens (22-
27). 
 
Studie Studietyp Antal 

deltagare 
Studerad 
substans 
 

Effektmått Signifikant 
resultat 

Johnson et 
al.  2003 
(22) 

RCT 19 Donepezil SCIP Nej 

Heller et al. 
2006  (23) 

Fallstudie 11 Rivastigmin VABS 
CIBIS 
CELF-P 
TOVER 
LEITER-R 
NEPSY 

Ja , 3 av 4* 
Nej 
Ja, 2 av 3* 
Ja 
Ja, 2 av 5* 
Ja, 2 av 5* 

Kishnani et 
al. 2009 
(24) 

RCT 123 Donepezil SIB 
VABS 
RBMT-C 
CELF-3 

Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

Kishnani et 
al. 2010   
(25) 

RCT 129 Donepezil VABS-
II/PCRF 
TOVER 

Nej 
 
Nej 

Heller et al. 
2010  (26) 

Fallstudie 5 Rivstigmin VABS 
CIBIS 
CELF-P 
TOVER 
Leiter-R 
NEPSY 

Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
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Kondoh et 
al.  2011 
(27) 

RCT 21 Donepezil ICF Ja 

DS = Downs syndrom; RCT= Randomiserad kontrollerad studie; * Signifikant resultat på 
nämnt antal delområden; SCIP= Severe cognitive impairment profile; VABS=Vineland 
adaptive behavior scales; CIBIS=Clinicans interview-based impression of severity; CELF-
P=Clinicla evaluation of language fundamentals-preschool; TOVER=Test of verbal 
expression and reasoning; Leiter-R=Leiter international preformance scale-revised; 
NEPSY=NEPSY:a developmental neuropsychological assessment;  SIB=Severe impairment 
battery;  RBMT-C= Rivermead behavioral memory test for children; CELF-3= Clinical 
evaluation of language fundamentals;  ICF= International classification of functioning, 
disability and health scales 

 
Fyra studier är randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar, men 
två av dessa (Johnson et al. och Kondoh et al. ) har få försökspersoner och det är en 
av svagheterna med dessa studier (22, 24, 25, 27). Det är endast i Kondoh et al. som 
resultatet för donepezil visar en signifikant bättre effekt än placebo, dessutom 
rapporterade anhöriga att de såg förbättringar inom ADL hos försökspersonerna som 
behandlades med donepezil (27). Begränsningen med den studien är att 
försökspersonerna består av kvinnor vilket gör att resultatet blir svårt att generalisera 
till en population av både män och kvinnor.  I Kishnani et al. 2009  nådde resultatet 
på VABS nästan en signifikant nivå till donepezils fördel och i Johnson et al. 
rapporterade anhöriga att 4 av 10 försökspersoner i donepezilgruppen fick 
förbättrade kognitiva funktioner som språk och kommunikation (22, 25). Möjligen 
kan studiernas längd ha haft inverkat på resultatet, Kondoh et al. pågick under 24 
veckor, medan de övriga tre varade mellan 10-12 veckor (22, 24, 25, 27). 
 
Fallstudierna Heller et al. 2006 och Heller et al. 2010 har väldigt få försökspersoner 
och en placebobehandlad kontrollgrupp saknas, dessa faktorer är svagheter och 
resultaten från studierna bör ses som hypotesbildande och inga generella slutsatser 
kan dras utifrån dem (23, 26). I Heller et al. 2006  ses signifikanta förbättringar inom 
områden som kommunikation, ADL, språk, minne och uppmärksamhet (23). I Heller 
et al. 2010, som följer upp 5 av försökspersonerna från Heller et al. 2006, kan ingen 
signifikant förändring inom de utvärderade områdena ses och effekt av 
långtidsbehandling i den studerade gruppen förefaller vara ineffektiv (23, 26). 
 
Åldern på försökspersonerna skiljer sig åt mellan studierna, Johnson et al., Kondoh 
et al. och Kishnani 2009 et al. har studerat vuxna försökspersoner men de övriga tre 
har studerat barn och ungdomar (22-27). Åldersskillnaden kan göra studierna svåra 
att jämföra och kan vara en orsak till att resultaten för donepezil i vissa fall varit 
fördelaktigare i studier på äldre personer jämfört med yngre. 
 
5.4 Forskning på Downs syndrom, demens och kognitiv 
funktionsnedsättning 
 
Sammanfattningsvis så har resultaten som framkommit ur studierna varierat i sitt 
utfall, i vissa studier har effekten av donepezil visat på signifikanta resultat och i vissa 
inte (15-27). Det finns idag inga resultat som är övertygande och utifrån det så finns 
det inga bevis för att kolinesterashämmare har god effekt på kognitiva brister hos 
personer med DS utan AS. De större studier som genomförts har inte visat några 
signifikanta skillnader mellan donepezil och placebo (24, 25).  Inte heller vid DS och 
AS finns bevis som tyder på att kolinesterashämmare ger en bra effekt på kognitiva 
funktioner. Det som setts är att vissa försökspersoner haft bra effekter av behandling 
med kolinesterashämmare medan vissa andra inte gynnats alls (15-19). Det sågs även 
att grupperna som behandlades med donepezil eller rivastigmin inte försämrade sina 
kognitiva funktioner i samma takt som placebobehandlade försökspersoner. Om det 
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kan vara en gynnsam effekt av behandlingen med kolinesterashämmare bör 
undersökas vidare i en större studie. Memantin kan inte alls rekommenderas utifrån 
de resultat som framkom i studien, och även om försökspersoner utan DS som 
studerats i andra studier har haft vissa gynnsamma effekter verkar inte personer med 
DS uppleva liknande effekter av memantin (20).  
 
Flera av författarna har belyst problemet med att hitta ett skattningsinstrument som 
är tillförlitligt vid mätningar av kognitiva funktioner (17-19). Att mäta kognitiva 
funktioner hos personer vars förmåga redan är nedsatt innebär en utmaning och kan 
vara en anledning till att det inte utvecklats ett tillförlitligt skattningsinstrument som 
kan användas för att utvärdera förändringar i kognition hos personer med DS. Den 
nedsatta kognitiva funktionsnivån hos personer med DS och de stora individuella 
skillnader som ibland föreligger, kan vara en faktor som gör det svårt att mäta 
effekten av behandling med kolinesterashämmare i studierna (4, 15-19, 23-26). Sett 
till studierna överlag så är det på effektmått som mäter ADL och kommunikation som 
donepezil och rivastigmin uppvisat de bästa resultaten. En intressant vinkel att 
beakta är de resultat som anhöriga rapporterat att de sett, och hur det ska tolkas. 
Framsteg som görs i vardagen och som anhöriga ser som en framgång kan kanske 
inte alltid mätas genom ett kognitionstest, men de kan dock vara ytterst 
betydelsefulla. Heller 2010 et.al hävdar att det inte är så enkelt som att endast se på 
gruppresultaten som helhet, vid analyser av individuella resultat sågs stora 
poängförändringar på det primära effektmåttet VABS för vissa försökspersoner (26). 
Det svåra är att bedöma hur kliniskt relevant poängförändringen är. Den faktorn kan 
vara en orsak till att det är svårt att utveckla ett effektmått som mäter kognitiva 
funktioner hos personer med DS. Flera av studierna redovisar precis som Heller 2010 
et.al att vissa försökspersoner har haft god effekt av behandling med 
kolinesterashämmare när resultaten analyserats på individnivå och det är en faktor 
som bör motivera till ytterligare studier inom området. 
 
Forskning på området läkemedelsbehandling vid DS och AS är näst intill obefintlig. 
Delvis kan detta förklaras med att befolkningsunderlaget är begränsat och området 
smalt. Men medellivslängden hos personer med DS har ökat markant och allt fler 
lever till runt 60 års ålder, och denna faktor gör det viktig att uppmuntra till 
forskning på områden som kan påverka livskvaliteten hos människor med DS (2). 
När i stort sett alla med DS har förändringar i hjärnan som ses vid AS vid en ålder av 
40 år, bör det satsas på att hitta behandlingar som kan ha gynnsamma effekter på 
kognition och ökad livskvalitet (4). En annan trolig orsak till att forskningsunderlaget 
är litet är att det inte alla gånger är etiskt att utföra forskning på personer med DS, då 
det är osäkert om de är medvetna om syftet och riskerna med interventionen.  
 

6. Slutsats 

 
Det finns inte tillräckligt med bevis för att kolinesterashämmarna donepezil och 
rivastigmin har gynnsam effekt på kognitiva funktioner hos personer med DS och AS. 
Det saknas även bevis för att donepezil och rivastigmin har goda effekter på kognitiva 
funktioner hos personer med DS utan AS. Resultatet för memantin visar att det inte 
är ett effektivt läkemedel vid behandling av AS hos individer med DS. Jag anser, 
precis som flera av studieförfattarna, att det bör göras en stor randomiserad, 
placebokontrollerad studie för att vidare undersöka resultaten som visar på att vissa 
individer har gynnats av behandling med kolinesterashämmare. Det är även av stor 
vikt att försöka hitta ett skattningsinstrument som kan mäta effekten av behandling 
på kognitiva funktioner hos personer med DS. 
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det tålamod min man Mikael och mina barn Wilma och Klara visat mig under hela 
min studietid. May Sjögren ska ha ett stort tack för att hon lät mig bo i sitt hem under 
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som hjälpt mig när det behövts. 
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9. Bilaga: Metoder som används som effektmått  

 

Förkortning Metodens namn Beskrivning 
ABS Adaptive behaviour 

scale 
ABS är ett informationsbaserat test som har 
två delar, del I mäter självständigheten i ADL 
och har en poängskala mellan 0 och 280, och 
del II mäter beteendestörningar och 
poängskalan är mellan 0 och 558. Hög poäng i 
del I indikerar att personen är självständig 
men en hög poäng på del II betyder att 
personen har beteendestörningar 

ADL Aktiviteter i dagliga 
livet 

ADL är grundläggande dagliga aktiviteter som 
att sköta hygienen, klä av och på sig, laga mat 
och städa, resa till och från olika aktiviteter. 

CELF-3 Clinical evaluation 
of language 
fundamentals 3: 
upplagan 

Ett språktest som är utvecklat för barn upp till 
18 år. Testet innehåller olika ämnesområden 
som ordklasser och grammatik. 

CELF-P Clinical evaluation 
of language 
fundamentals - 
preschool 

Ett språktest som utvecklats ur CELF och är 
gjort för barn i förskolan. 

CIBIS/CIBIC Clinican´s 
interview-based 
impression of 
severity/change  

CIBIS/CIBIC är en intervjubaserad 
graderingsskala som mäter en persons 
anpassningsförmåga till det dagliga livet 
(ADL). 

DAMES Down syndrome 
executive function 

DAMES är ett test som ger en bild av hur 
funktioner som minne, uppmärksamhet och 
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scale initiativförmåga är påverkat och har en 
poängskala mellan 0 och 222, en hög poäng 
betyder att de kognitiva funktionerna är bra 

DCR-10 Diagnostic Research 
Criteria 

Ett informationsbaserat test som innehåller 3 
kategorier. Kategorierna behandlar kognitiva 
områden som minne, kommunikation och 
ADL. Utifrån resultatet kan graden av demens 
värderas. 

DMR Dementia 
Questionnaire for 
Mentally Retarded 
Persons 

Testet ger en bild av en persons intellektuella 
och sociala funktioner samt beteende. Testet 
behandlar bland annat kort- och 
långtidsminne, tidsuppfattning och 
orienteringsförmåga, språk och motorisk 
förmåga och humör 

DSDS 
 

Down syndrome 
dementia scale 

Informationsbaserat instrument för att 
diagnostisera demens hos personer med 
Downs syndrom. DSDS mäter förändringar 
inom ADL och minne, uppmärksamhet, 
beteende och språk. En hög poäng visar på 
funktionsnedsättning. 

DSM-IV Diagnostic and 
statistical manual of 
mental disorders 

DSM-IV är system för diagnostisering och 
klassificering av psykiska störningar 

ICD-10 Inetrnational 
classification of 
diseases 

WHO:s system för klassificering av sjukdomar. 

ICF International 
classification of 
functioning 

Ett skattningsinstrument som utvärderar 
förändringar i psykiska och motoriska 
funktioner hos handikappade och äldre 

Leiter-R 
 

Leiter international 
performance scale-
revised 

Ett test som kan genomföras utan verbalt 
språk och är anpassat till barn mellan 2-20 år 
med språksvårigheter. Testet mäter funktioner 
som minne, uppmärksamhet, språkförståelse 
och visuell förmåga. 

NEPSY NEPSY: A 
developmental 
neuropsychological 
assesment 

Ett neuropsykologisk test som är utvecklat för 
att bedöma kognitiva funktioner som 
uppmärksamhet, språk, finmotorik, förmågan 
att tolka synintryck, minne och 
inlärningsförmåga. Testet är utvecklat för barn 
mellan 3 och 16 år. 

NOR 
 

Novel object 
recognition 
 

Utvärdering av gnagares långtidsminne. 
Intervallet mellan inlärningsperiod och 
testtillfället är 24 h. Vid inlärningstillfället får 
gnagarna bekanta sig med området där testet 
genomförs och de presenteras för olika 
föremål. Vid testtillfället presenteras olika 
föremål, vissa helt nya och utifrån resultaten 
kan långtidsminnet värderas. Den tid som 
användes för att utforska ett nytt föremål 
jämfördes med tiden som användes till att 
utforska ett känt föremål och resultaten 
presenteras i form av diskriminationsindex 
(DI), DI räknades ut genom följande ekvation;  
DI = (tid utforskning av främmande 
föremål/total utforskningstid) – (tid 
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utforskning av känt föremål/total 
utforskningstid) X 100 

NPI Neuropsychiatric 
inventory 

Ett skattningsinstrument som mäter 
beteendesymptom. NPI görs genom en 
intervju med anhörig eller vårdare. En hög 
poäng på NPI betyder att beteendesymptomen 
är svåra. 

PCRF Parent/caregiver 
rating form 

En del av VABS-II. Anhörig eller vårdare 
graderar funktioner inom ADL, språk, minne 
och motorik. 

RBMT-C 
 

Rivermead 
behavioral memory 
test for children 

Testet består av uppgifter som behandlar ADL 
och mäter minne. 

SCIP Severe cognitive 
impairment profile 

Ett neuropsykologiskt skattningsinstrument 
som mäter språk, minne, uppmärksamhet, 
motorik, visuell och auditiv 
uppfattningsförmåga. Är utvecklat för att mäta 
kognitiva funktioner hos personer med svår 
AS, men används även för att mäta kognitiv 
förmåga hos personer med DS. 

SIB Severe impairment 
battery 

Behandlar områden som minne, verbal 
förmåga, uppmärksamhet, 
orienteringsförmåga, praktiska uppgifter, 
motorik och social kompetens. Poängskalan 
går från 0-100 och låg poäng betyder att 
funktionerna är nedsatta. 

TOVER Test of verbal 
expression and 
reasoning 

Ett instrument som mäter förmågan att 
uttrycka sig verbalt och språkuppfattning. 

VABS Vineland adaptive 
behaivor scale 
 

Behandlar tre delområden: kommunikation, 
social förmåga och ADL 
VABS mäter kommunikation, vardagliga 
funktioner som på- och avklädning och 
förmågan att fungera socialt, den totala 
poängen ger en bild av en persons globala 
funktioner. Anhöriga eller vårdare får svara på 
frågor inom angivna områden och utifrån 
svaren sätts poäng och ett lågt resultat 
indikerar på en låg funktionsnivå. 

VABS-II Vineland-II 
adaptive behavior 
scales 

Kommunikation, vardagliga funktioner och 
social förmåga är områden som behandlas i 
testmetoderna, och varje område har olika 
underkategorier. Området kommunikation 
behandlar språkförståelse, verbal förmåga och 
skrivande, inom vardaglig funktioner 
behandlas kroppslig motorik, hur barnet 
klarar av vissa uppgifter i hemmet och i 
samhället och inom det sociala området 
behandlas samspelet med andra, hur barnet 
leker och imitationsförmågan. 

WRAM Water radial arm 
maze 

Syftar till att utvärdera gnagares 
korttidsminne och rumsuppfattning. 
Processen involverar en inlärningsfas och två 
testtillfällen. Testet sker i en behållare med ett 
cirkelformat centrum och ett antal olika 
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armar, alla är återvändsgränder utom en som 
är en utgång. Vid testtillfället är alla utgångar 
dolda och det gäller för gnagaren att minnas 
vilken som var det rätta utgången. 
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