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Sammanfattning 

I takt med att människan åldras ökar problematiken med att samhället får fler sjuka 
att ta hand om. Det biologiska åldrandet innebär kroppsliga förändringar som gör de 
äldre mer känsliga för läkemedel. I denna litteraturstudie studeras läkemedel som 
orsakar antikolinerga biverkningar som kognitiv svikt. Kognitiva störningar innebär 
reducering i minne, orientering i tid och rum och abstrakt tänkande. Acetylkolin 
(ACh) är en signalsubstans både i det autonoma nervsystemet och i det centrala 
nervsystemet (CNS) där den sköter kemisk nervsignalering. Läkemedel med 
antikolinerg verkan syftar till att hämma frisättning av ACh eller till blockering av 
receptorn där ACh ska verka. Antikolinerga läkemedel är mycket vanligt 
förekommande för just äldre vid indikationer som till exempel inkontinens, 
ögonsjukdomar, obstruktiv lungsjukdom och parkinsonism.     
 
Denna litteraturstudie utfördes i syfte att undersöka den antikolinerga 
läkemedelsbehandlingens roll avseende förskrivning till äldre och utveckling av 
kognitiv svikt. Dessutom undersöktes sambandet mellan förekomst av 
Apolipoprotein E4 (APOE4) genvarianten och kognitiv svikt. Litteraturstudien är 
baserad på 10 originalartiklar som sökts fram i PubMed. De är randomiserade 
kliniska och epidemiologiska studier som undersöker antikolinerg 
läkemedelsbehandling hos äldre kopplat till eventuell kognitiv svikt. I fem av dessa 
studier studeras även eventuell kognitiv påverkan av APOE4-genvarianten. 
 
Resultaten i de flesta studierna visar på lägre Mini Mental State Examination 
(MMSE) poäng vid behandling med antikolinerga läkemedel vilket tyder på kognitiv 
svikt. Olika antikolinerga läkemedel kan ha olika effekt på kognitiv funktion. 
Skillnaden mellan läkemedel är exempelvis dos, hur lätt det penetrerar 
blodhjärnbarriären och hur selektivt det är för M1-receptorn. Dessa faktorer avgör 
hur stor påverkan på den kognitiva funktionen blir. En studie visade även lägre poäng 
i mätningar av Activity of Daily Living (ADL) vilket tyder på att behandling med 
antikolinerga läkemedel även kan ge funktionell nedsättning. En studie hade ett 
annat fokus och visade istället på förbättrat minne efter läkemedelsdos. Vad gäller 
APOE 4 genvariantens påverkan så kunde man i tre studier se en försämring i 
kognitiva funktioner med denna genvariant närvarande. I en av studierna ökade 
risken för kognitiv svikt med ökad läkmedelsdos och i en annan studie ökade risken 
för svikt för kvinnor som samtidigt behandlades med antikolinerga läkmedel. 
 
Slutsatsen i denna litteraturstudie är att en stor del av den granskade litteraturen 
visar på ett samband mellan antikolinerg läkemedelsbehandling och kognitiv 
nedsättning. Hur stor den kognitiva svikten blir är dock beroende av vilket läkemedel 
och vilken dos behandlingen avser. Både den funktionella och kognitiva försämringen 
är just dosberoende och avgörs också av hur selektivt läkemedlet är för M1-receptorn. 
När det gäller APOE4 konstateras att denna genvariant ger ökad sårbarhet att 
utveckla kognitiv svikt. Det verkar som att de flesta kognitiva biverkningarna är 
reversibla och försvinner alltså vid utsättande av de antikolinerga läkemedlen. 
 
Vidare forskning inom detta område är viktigt för att få mer kunskap om vad som 
orsakar kognitiv svikt. Detta för att äldre med läkemedelsbehandling i möjligaste 
mån ska få leva som vanligt utan dessa biverkningar. Blir det bra för den äldre delen 
av befolkningen blir det också bättre för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
 
 
Nyckelord: Acetylkolin, antikolinerga läkemedel, äldre, kognitiv nedsättning, 
APOE-genotypning  
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1. Introduktion 

 
1.1 Åldrandet och läkemedel  
 
Människan blir idag, världen över, äldre än för 20 år sedan (1). Åldrandet leder 
vanligen till sjukdomar vilka behandlas med läkemedel (2). Det biologiska åldrandet 
innebär kroppsliga förändringar och dessa förändringar påverkar effekten av 
läkemedelsbehandling vilket kan öka risken för biverkningar. Känsligheten för 
läkemedel ökar på grund av att äldre får minskad mängd kroppsvatten och ökad 
mängd kroppsfett samt på grund av förändringar i organ och i kroppens 
regleringssystem (3). En biverkan som specifikt påverkar äldre, och orsakar stort 
lidande för dem, är kognitiva störningar. Minne, orientering i tid och rum och 
förmåga till abstrakt tänkande reduceras. Kognitiva biverkningar kan visa sig som 
lättare minnesstörningar men kan även leda till allvarliga tillstånd som konfusion 
eller demens. Det som orsakar kognitiv svikt när vi åldras är att det kolinerga 
nervpåslaget reduceras på grund av nervcellsdegeneration (2). Detta gör att 
läkemedelsbehandling med antikolinerg verkan (blockad av signalsubstansen 
acetylkolin) ger större bieffekt på äldre.   
 

                                                  
Figur 1. Acetylkolin. Hämtad från NE.se med tillstånd från Nationalencyklopedin 
(4). 
 
 
1.2 Acetylkolin  
 
Acetylkolin (ACh) är en signalsubstans både i det autonoma nervsystemet och i det 
centrala nervsystemet (CNS) där den sköter kemisk nervsignalering (5). ACh 
syntetiseras av ättiksyra och kolin med hjälp av enzymet kolinacetyltranferas och 
bryts ned av enzymet acetylkolinesteras (6). Signaleringen av ACh sker via kolinerga 
nervceller och signalsubstansen verkar via muskarina- och nikotina receptorer. Det 
autonoma nervsystemet är uppdelat i ett sympatiskt och ett parasympatiskt system 
och dessa system har motsatta effekter på vissa organ i kroppen. Det sympatiska har 
stimulerande effekt och det parasympatiska har istället hämmande effekt. De 
parasympatiska nerverna utgår från två separata regioner i CNS och använder ACh 
som signalsubstans (5, 6). Från hjärnstammen utgår nerver som hjälper till att bland 
annat reglera effekter i hjärta, magsäck och tarm. Via den sakrala regionen (nedre 
delen av ryggmärgen) regleras effekter av genitala funktioner samt tarm- och 
urinblåstömmningsfunktioner. I CNS i hjärnan finns funktioner som sköter bland 
annat kognition och minne. Dessa funktioner finns i hjärnbarken och i hippocampus 
och i dessa områden finns många kolinerga neuron (5, 6).  
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Tabell 1. Autonoma nervsystemets effekter på olika organ.                      
          Omarbetad text/ bild (7, 8).     
       
                                                                                
               Organ Sympatiska systemet Parasympatiska systemet 
Pupillstorlek                     +                    - 
Salivkörtlarnas sekretion                      -                   + 
Hjärtats frekvens                     +                    - 
Hjärtats kontrakt. kraft                     +  
Blodkärl      Konstriktion¹ Dilatation ² 
Bronker                     +                    - 
Tarmrörelser, avföring                     -                   + 
Urinblåsans tömning                     -                   + 
Stimulering (vidgning, ökning) = +, Hämning (minskning, dras samman) = -,  
¹= I skelettmuskulatur även dilatation, ²= Bara i vissa organ.                         
  
 
1.3 Antikolinerga läkemedel 
 
Läkemedel med antikolinerg verkan syftar till att hämma frisättning av ACh eller till 
blockering av receptorn där ACh ska verka (5). Muskarina antagonister kallas de 
läkemedel som har hämmande effekt och de kan ha pre- eller postsynaptisk 
påverkan. Läkemedel som finns på marknaden och som har antikolinerg effekt 
används bland annat vid vissa ögonsjukdomar, obstruktiv lungsjukdom (KOL), 
astma, Parkinson sjukdom och vid inkontinens (6). Vid förskrivning av läkemedel är 
det viktigt att förskrivaren känner till alternativa läkemedel som ger minskad 
antikolinerg aktivitet (9). Nya läkemedel som ger mindre påverkan på kognitionen 
utvecklas och kommer mer och mer på marknaden. Polyfarmaci är vanligt hos den 
äldre befolkningen och risken att drabbas av bland annat antikolinerga biverkningar 
ökar med ökat antal läkemedel. För att bland annat ge förskrivare bättre kunskap om 
kvalitet i äldres läkemedelsanvändning gav regeringen Socialstyrelsen uppdrag att 
hitta ett instrument för utvärdering av läkemedelsanvändning hos äldre (10). Vid 
detta arbete utvecklades läkemedelsspecifika och diagnosspecifika indikatorer för 
bedömning av kvaliteten hos läkemedelsbehandling hos äldre. Av de 
läkemedelsspecifika indikatorerna finns två med fokus på kognitiva effekter av 
antikolinerga läkemedel. Dessa indikatorer är till stöd vid läkemedelsförskrivning och 
dessutom en bra hjälp vid uppföljning av läkemedelsterapi (tabell 2).  
  
Tabell 2. Läkemedelsgrupper med betydande antikolinerga egenskaper. Omarbetat 
tabell (10). 
 
ATC - kod Läkemedelsubstans Indikation 
A03BA hyoscyamin Colon irritable 
A04AD skopolamin Profylax mot rörelsesjuka 
C01BA disopyramid Profylax & behandling av 

symtomatiska 
ventrikulära takykardier 

G04BD oxybutynin, darifenacin, 
tolterodine, solifenacin 

Medel mot inkontinens 

N02AG morfin Narkotiskt analgetikum, 
medel vid svår smärta 

N04A trihexyfenidyl Medel mot parkinsonism 
N05AA levomepromazin Neuroleptikum 
N05AH02 klozapin Neuroleptikum 
N05BB01 hydroxizin Lugnande och medel vid 
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urtikaria 
N06AA klomipramin Antidepressiva 
R06AA02 dimenhydrinat Antihistamin (vissa) 
ATC- kod = Anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem 
 
 

1.4 Kognitiv nedsättning 
 

För ett normalt vardagsliv är människan i behov av kognitiva funktioner (1, 11). Utan 
dessa får vi svårt att planera, umgås, sköta ekonomi, laga mat, hålla ordning, utföra 
arbete och eventuellt utveckla och underhålla en hobby. Vid kognitiv svikt bör 
symtom utredas för att hitta bakomliggande orsak till tillståndet. Detta för att rätt 
åtgärd ska kunna sättas in. Mild kognitiv störning (Mild Cognitive Impairment, MCI) 
kan ha flera bakomliggande orsaker. Exempel på orsaker är psykiatriska, 
neurologiska, onkologiska, infektiösa och läkemedel. MCI är en bred benämning som 
kan innefatta både normal funktion och uttalad kognitiv nedsättning (demens). Detta 
är ett progressivt förlopp men det finns även förlopp som kan vara stationära, 
reversibla eller återkommande. Riskfaktorer för att drabbas av MCI är bland annat 
hög ålder, låg utbildning, vaskulär sjukdom, polyfarmaci och Apolipoprotein E-
genotyp .  
Mätningar som görs för att kunna se om kognitiv nedsättning föreligger hos 
patienterna/studiepopulationen är bland annat Mini Mental State Examination 
(MMSE) test och Clinical Dementia Rating (CDR) Scale (12). Tillsammans med 
MMSE-test och analys av antikolinerg aktivitet i serum (SAA) undersöks dessutom 
samband mellan nedsättning i kognitiv funktion och antikolinerg belastning.  Figur 2 
visar skillnaden i tidsförlopp för normalt åldrande och när kognitiv svikt föreligger av 
olika anledningar. 
       
 
 
 Hög kognition  

Tid →

Normalt åldrande

Lindrig kognitiv 
nedsättning

Demens

Konfusion tillfällig 
nedsättning av 
kognition

 
Låg kognition  
 
Figur 2. Jämförelse i tidsförlopp mellan normalt åldrande, lindrig kognitiv 
nedsättning (MCI), demens och konfusion. Omarbetad figur (1). 
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1.5 Apolipoprotein E 
 
Apolipoprotein (APOE) är ett protein som finns i blodplasman (13). Proteinet bildas i 
hjärnan och i levern (1). APOE tjänar som ligand till LDL (Low Denensity Liproteins) 
receptorn och är viktig vid upptag och omsättning av kolesterol och triglycerider. I 
hjärnan är funktionen att ta upp bland annat kolesterol som kommer från skadade 
nervceller. APOE har genvarianterna (allelerna) ε2, ε3 och ε4.  Den vanligaste 
genvarianten i Sverige är ε3. Genen nedärvs och varje individ får en genvariant från 
vardera föräldern. Ärver en individ två lika exemplar ε4/ε4 (homozygoter) ökar 
risken att drabbas av Alzheimers sjukdom (AD) men alla med genen får inte 
sjukdomen. Studier om APOE ε4 allelen (APOE4) visar samband med möjligt ökad 
risk för sjukdomar som vaskulär demens, ateroskleros och AD (13). Den 
patofysiologiska orsaken bakom APOE-genen och AD har inget säkerställt samband 
(1).  Nu undersöks också möjlig koppling till kognitiv nedsättning med denna 
genvariant (13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa resultat från studier som 
undersökt hur äldre påverkas av antikolinerga läkemedel och för att undersöka hur 
stor den kognitiva påverkan blir, samt om åldrandet sker fortare. Dessutom studeras 
artiklar som undersökt APOE4 som ytterligare en eventuell orsak till kognitiv svikt 
vid antikolinerg läkemedelsbehandling. 
  
Frågeställningarna i arbetet är följande: 
 

 Hur stor är den kognitiva påverkan av antikolinerga medel på personer ≥ 60 
år?   

                                

 Påskyndar antikolinerg läkemedelsbehandling funktionell och kognitiv 
försämring hos äldre? Är dessa förändringar reversibla? 

 

 Ger APOE4 en sårbarhet för kognitiva effekter av antikolinerga läkemedel?   
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3. Metod 

Det här arbetet är en litteraturstudie som baseras på studier där undersökningar 
gjorts på nedsättningen av den kognitiva funktionen hos äldre människor vid 
antikolinerg läkemedelsbehandling. 
Artiklarna till arbetet hämtades via PubMed efter sökning i PubMed men också efter 
sökning med Google. Sökning av material har skett mellan 2012-01-25  - 2012-01-30. 
Det fanns mycket material att studera. Artiklar med fokus på APOE och antikolinerg 
läkemedelspåverkan på kognitiv funktion valdes ut. En begränsning som användes 
vid sökning var deltagare >65 år, dock togs även artiklar med som ansågs relevanta 
och intressanta med en deltagarålder på ≥ 60 år. Arbetet bygger på tio utvalda 
originalartiklar. 
I PubMed gjordes sökning efter kombination av följande MeSH-termer: 

 Cholinergic antagonists 

 Aged 

 Cognition 

 Placebo 

 Cognition disorders 

 Muscarinic antagonists 

 APOE 4 
Begränsningar som användes: 

 Kliniska prövningar 

 Randomiserade kontrollerade prövningar 

 Engelska och svenska 

 Publicering under de senaste 10 åren 

 Människa 

 Ålder >65 år  
Till introduktionen användes bakgrundsinformation ur böckerna: Läkemedelsboken 
2009/2010, Äldre och läkemedel (J. Fastbom), Pharmacology (Rang and Dale) och 
Anatomy and physiology (KS Saladin), Klinisk fysiologi (B Jonsson och P Wollmer) 
och Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar (J Marcusson med flera) . 
Ytterligare information till introduktionen hämtades från Fass.se, Socialstyrelsen.se, 
SBU.se, NE.se samt två översiktsartiktsartiklar och en orginalartikel från sökningar i 
PubMed.  
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4. Resultat 
 
Studie 1, 2004 (14) 
 
Författarna Willoughby et al har i denna randomiserade placebokontrollerade studie 
(RCT) med crossover-design granskat ε4-allel som en eventuell orsak till försämrad 
minnesfunktion vid behandling av trihexyfenidyl (ett muskarint antikolinergt 
läkemedel) (14). I studien deltog 24 personer ≥ 62 år. Alla studiedeltagarna var friska 
och de visade inga tecken på depression eller ångest. Vid studiens start genomgick 
deltagarna minnestester och psykomotoriska tester för att efter intag av läkemedel 
kunna utvärdera eventuell skillnad. Minnesfunktionen hos deltagarna mättes med 
hjälp av Buschke Selective Reminding Task (BSRT) både ”total recall” och ”delayed 
recall” samt Purdue pegboard test. Testerna gjordes vid start och åter igen 1-, 2,5- och 
5 timmar efter administrering av läkemedelsdos. Deltagarna genomgick även 
provtagning för att konstatera APOE ε4-allel status och indelning gjordes som i tabell 
3.       
 
 
Tabell 3. Uppdelning av deltagare efter innehav eller inte av APOE ε4-allel samt 
kön, ålder och MMSE vid start. Omarbetad tabell (14). 
                      
 APOE ε4 Inte APOE ε4 
Deltagare  12 12 
Ålder 62-76 62-72 
Kön man/kvinna 6/6 5/7 
MMSE 28-30 29-30 
  MMSE = Mini Mental State Examination 
  APOE ε4= APOE 4 allelen 
 
Deltagarna fick en dos av trihexyfenidyl 1 mg eller 2 mg eller placebo. Analyser 
gjordes med hjälp av ANOVAs- modell (vilket gav F-värde) för att mäta skillnaden 
mellan efterbehandlingsvärden och värdena från start. I tabell 4 ses jämförelser 
gjorda mellan de olika doserna och placebo vid varje tid. APOE allel status togs även 
med i denna jämförelse. Resultaten från ”total recall” visade signifikant påverkan för 
dosen 2 mg trihexyfenidyl när det gäller reducerade effekt på ”total recall” från 
startvärde jämfört med placebo (F (1,22) =9,17, p= 0,006). För dosen 1 mg sågs ingen 
signifikant påverkan (F (1,22) =0,69, p=0,415) . Skillnaden var inte påverkad av ε4-
status. Vad gäller de med ε4-status sågs ingen signifikant påverkan för varken 1 mg 
(F (1,22) =0,001, p=0,982) eller 2 mg (F (1,22) =0,53,p=0,473). Minnet kom dock 
tillbaka fortare för gruppen utan ε4-allelen.  
 
Tabell 4. Värden från Buschke Selective Reminding Task (BSRT) Total recall test. 
Omarbetad tabell (14). 
 
 Placebo 1 mg 2 mg 
ε4positiv 0 tim. 60,48±16,02 60,72±17,08 63,16±18,21 
                 1 tim.      53,90±17,82 53,76±18,40 47,71±14,85 
              2,5 tim. 58,01±19,41 52,33±12,50 47,84±18,88 
                 5 tim. 59,27±18,62 59,31±17,30 54,04±22,14 
ε4negativ 0 tim. 69,12±12,07 66,31±13,10 65,44±12,22 
                  1 tim.        61,87±14,59 58,87±12,40 54,31±15,34 
               2,5 tim.   64,55±18,18 55,28±9,10 49,05±15,06 
                  5 tim. 67,21±12,84 64,17±8,02 61,12±8,23 
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Tabell 5 visar resultaten från ”delayed recall” test. Signifikant skillnad kunde ses (F 
(1,22) =8,20,p=0,009) vid jämförelse mellan 2 mg dos och placebo. Det gjordes även 
undersökningar på vilken effekt ε4 allel hade tillsammans med 
läkemedelsbehandling på psykomotoriska resultat (Purdue Pegboard). Även här 
gjordes jämförelse mellan varje läkemedelsnivå (1 mg och 2 mg) och placebo över tid. 
Mätningarna visade inte på signifikanta bevis för att utförande av psykomotorisk 
uppgift, i samband med behandling med trihexyfenidyl, skulle påverkas negativt av 
ε4 allel närvaro. Administrering av 2 mg trihexyfenidyl visade på en signifikant 
försämring i ”total recall” för både deltagare med ε4allel och deltagare utan ε4allel 
jämfört med placebo. Deltagare utan ε4 visade en förbättring vid tiden 5 timmar efter 
dos, detta kunde inte ses för de med ε4allel. Willonghby et al anser att studien 
behöver göras med en större studiepopulation. Detta för att kunna bekräfta 
resultaten att ökad känslighet för antikolinerg läkemedelsbehandling, med effekter 
som nedsatt minne och långsammare återhämtning, skulle bero på APOE ε4allel (14).  
 
 
Tabell 5. Värden från Buschke Selective Reminding Task (BSRT) delayed recall test. 
Omarbetad tabell (14). 
 
 Placebo 1 mg 2 mg 
ε4positiv 0 tim. 7,43±3,56 7,27±4,42 9,01±3,32 
                 1 tim.      6,54±5,61 6,25±4,92 5,53±3,42 
              2,5 tim. 9,63±6,73 4,92±3,73 4,54±3,09 
                 5 tim. 7,76±5,24 8,59±5,36 7,81±5,81 
ε4negativ 0 tim. 8,81±3,23 8,41±2,59 7,51±2,62 
                  1 tim.        7,78±5,39 5,73±3,65 4,76±4,72 
               2,5 tim.   8,39±4,29 7,21±3,20 6,23±3,85 
                 5 tim. 8,78±4,01 8,04±2,77 8,58±3,43 
 
 
 
Studie 2. 2006 (15) 
 
Artikeln skriven av Kay et al studerar skillnad i effekt på kognitiv funktion (speciellt 
minnesfunktion) hos äldre mellan behandling med darifenacin med kontrollerad 
frisättning (CR) och oxybutynin med förlängd frisättning (ER) (15). Dessa läkemedel 
skiljer sig från varandra genom att darifenacin binder mer selektivt till muskarina 
receptorn M3 och oxybutynin binder till både M3 och M1. M1 receptorn är viktig i 
minnes- och kognitionsfunktioner och läkemedel som mer selektivt blockerar M1- 
receptorn visar på mer negativ påverkan på kognitiva funktioner.  Studien pågick 
under tre veckor och var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, 
dubbeldummy, parallellgrupp och multicenters studie. Deltagarna var 150 äldre 
friska kvinnor och män ≥60 år. Inför studien fick deltagarna genomgå en två veckors 
undersökningsperiod där deras läkemedelslistor kontrollerades noggrant och det 
gjordes ett flertal tester på minne, kognition och psykomotorisk reaktionstest. I detta  
batteri av tester ingick ”immediate memory recall”, ”delayed memory recall”, ”visual 
attention and memory” och “psychomotor/reaction time and information 
processing”.  
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Tabell 6. Fördelning av deltagare, läkemedelsbehandling jämfört med placebo.   
Omarbetad tabell (15). 
 
Deltagare n=150 
  (134 fullgjorde) 

oxybutynin ER  
n=50 (44) 

darifenacin 
n=49 (40) 

placebo (p) 
n=51 (50) 

 Vecka 1 10 mg/dag 7,5 mg/dag p 
 Vecka 2 15 mg/dag 7,5 mg/dag p 
 Vecka 3 20 mg/dag 15 mg/dag p 
ER = förlängd frisättning 
 
Vid studiens start genomgick deltagarna kognitivt funktionstest. Samma test 
genomfördes därefter varje vecka. Den primära mätningen var att efter vecka tre 
jämföra resultaten från ”immediate recall” test mellan läkemedlen och placebo. Den 
sekundära mätningen gjordes från ”delayed recall” test mellan läkemedel och 
placebo. Resultaten från ”immediate recall” test visade bara signifikant påverkan av 
oxybutynin ER jämfört med placebo vid mätning vecka 2 (uppskattat minsta 
medelvärde -0,55, p=0,029). Ingen signifikant påverkan sågs mellan darifenacin och 
placebo. Resultat från mätningar i ”delayed recall” visade däremot signifikanta siffror 
och kan ses i tabell 7. 
 
 
 
Tabell 7. Resultat från mätningar mellan läkemedel och placebo i ”delayed recall” 
test. Omarbetad (15).  
 
Behandling Jämförande Medelvärdes 

skillnad 
95 % CI p-värde 

Vecka 1     
Darifencin 7,5 
mg 

Oxybutynin ER  
10 mg 

0,61 – 0,26, 1,49 0,170 

Darifencin 7,5 
mg 

Placebo 0,32 – 0,54, 1,19 0,463 

Oxybutynin ER  
10 mg 

Placebo – 0,29 – 1,13, 0,55 0,497 

Vecka 2 
 

    

Darifencin 7,5 
mg 

Oxybutynin ER  
15 mg 

1,23 0,35, 2,12 0,007 

Darifencin 7,5 
mg 

Placebo 0,25 – 0,62, 1,12 0,576 

Oxybutynin ER  
15 mg 

Placebo – 0,99 – 1,83,-0,15 0,022 

Vecka 3 
 

    

Darifencin  
15 mg 

Oxybutynin ER  
20 mg 

– 1,24 0,18, 2,29 0,022 

Darifencin  
15 mg 

Placebo – 0,06 – 1,08, 0,96 0,908 

Oxybutynin ER  
20 mg 

Placebo – 1,30 – 2,28,-0,31 0,011 

 
Vid jämförelse mellan gruppen med oxybutynin ER och placebo eller darifenacin sågs 
signifikans för försämrat fördröjt minne för oxybutyningruppen vid vecka tre 
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(placebo: medelvärdesskillnad= 1,30, p=0,011 och darifenacin: medelvärdesskillnad 
= 1,24, p=0,022). Vid vecka två kunde liknande signifikanta värden ses men vid vecka 
ett, när doserna var lägre fanns det ingen signifikans. Kay et al anser att studien visat 
på att samma typ av läkemedel, i detta fall antimuskarina, kan visa på skillnad i 
bieffekt vad gäller minne. De hävdar att detta behöver studeras vidare för att hitta de 
läkemedel som orsakar detta tillstånd. Försämringen i minnet för gruppen som fick 
oxybutynin ER från startvärde till slutvärde (vecka 3) visar på en föråldring på 10 år 
jämfört med normalt åldrande (15). 
 
 
Studie 3. 2008 (16) 
 
I en prospektiv kohortstudie publicerad 2008 har Sink et al studerat de kognitiva och 
funktionella konsekvenserna med samtidig användning av kolinesterashämmare och 
antikolinerga läkemedel för behandling av inkontinens (oxybutynin eller tolterodine) 
(16). Antalet deltagare var 3536 stycken, alla boende på sjukhem, ≥65 år och 
behandlade med kolinesterashämmare (ChI). Information hämtades från åren 
mellan januari 2003 och december 2004. Mätningar som gjordes var för att kunna 
bedöma effekter av dubbelterapi (ChI + antikolinergt läkemedel) och förändringar i 
kognitiv funktion. Mätmetoder som användes var MDS Cognition Scale (MDS-COGS) 
och ändringar av Activity of Daily Living (ADL).  
 
Tabell 8. Studiepopulationens fördelning i dubbelterapi (ChI + antikolinergt 
läkemedel) eller enkelterapi (ChI). Omarbetad tabell (16). 
 
Deltagare ChI + antikolinergt  

       läkemedel 
Bara ChI 

3536 stycken n=395  
n=196 oxybutynin 
n=231 tolterodine 

n=3141 

ChI = kolinesterashämmare 
 
De 395 deltagare som hade dubbelterapi delades upp i två grupper. En grupp 
behandlades med oxybutynin och en grupp behandlades med tolterodine (tabell 9). 
 
Tabell 9. Förändring i funktion beroende av olika läkmedel. Omarbetad tabell (16). 
 
Resultat oxybutynin p-värde tolterodine p-värde 
ADL:     
Inget till 
lite behov 
av hjälp 

– 0,53 0,10 – 0,38 0,23 

Stort behov 
av hjälp 

– 0,18 0,56 0,43 0,16 

MMSE:     
Måttlig 
försämring 

0,13 0,06 – 0,10 0,22 

 Allvarligt 
försämrad 

– 0,02 0,77 0,04 0,60 

ADL = Activity of Daily Living 
MMSE = Mini Mental State Examination 
 
 
Deltagare med enkelbehandling (ChI) hade en försämring i ADL funktion med cirka 
1,08 poäng. De med dubbelbehandling (ChI + antikolinergt läkemedel) var 
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associerad med ytterligare försämring med 0,54 ADL poäng (p=0,01). För de 
deltagare som startade med lägre ADL funktionspoäng fanns ingen signifikans för 
ytterligare försämring på grund av dubbelterapi. I tabell 10 kan förändring i 
resultaten ADL och MMSE ses. Ingen signifikans sågs för försämring i kognitiv 
funktion (MMSE) varken för deltagare med enkelterapi (ChI) eller de med 
dubbelterapi (ChI + antikolinergt läkemedel). 
 
Tabell 10. Skillnaden i förändring i ADL och MMSE vid enkelterapibehandling och 
dubbelterapibehandling. Omarbetad tabell (16). 
 
Resultat Förändring P-värde 
ADL:   
Inget till lite behov av 
hjälp 

– 0,53 0,02 

Måttligt behov 0,27 0,21 
Allvarligt behov 0,14 0,52 
Fullständigt eller nästan 
fullständigt behov 

– 0,03 0,92 

MMSE:   
Oförsämrad 0,08 0,36 
Måttlig försämring 0,05 0,50 
Allvarligt försämrad 0,05 0,47 
Väldigt allvarligt 
försämrad 

0,25 0,86 

 
ADL = Activity of daily living scale (interval 0-28) 
MMSE = Minimum Data Set Cognitive Subscale (interval 0-10) 
 
 I denna studie såg författarna att ADL-funktionen försämrades 50 % snabbare vid 
dubbelterapi jämfört med enkelterapi. Sink et al anser att studien har visat att 
dubbelterapi med ChI och antikolinergt läkemedel för inkontinens (oxybutynin eller 
tolterodine) leder till försämring i ADL-funktion och detta är tvärtom det man vill 
uppnå med ChI behandling. De menar också att vidare studier bör göras på äldre, 
boende i samhället med mer känsliga mätmetoder för kognitiv förmåga (16).  
 
Studie 4. 2008 (17) 
 
I denna studie från 2008 har Pomara et al studerat reducerad mental funktion i 
samband med APOE ε4-status allel och samtidig oral antikolinerg administrering av 
läkemedelsubstansen trihexyfenidyl (medel mot parkinsonism) hos äldre (17). 
Studien var randomiserad, placebokontrollerad och crossoverdesignad och pågick i 
tre veckor. Deltagarna var 24 kognitivt normala och friska äldre, alla >62 år och 12 av 
dessa var APOE ε4 allel positiva. Deltagarna fick innan start genomgå tester för att 
utvärdera kognitiv förmåga (MMSE) och eventuell depression- eller ångestförekomst. 
Därefter randomiserades de till placebo eller trihexyfenidyl grupp. Det togs även prov 
för att se APOE ε4-allel status. Tabell 11 visar denna uppdelning. 
 
 
Tabell 11. Fördelning av deltagare utifrån innehav av APOE 4 allel eller inte. 
(APOE=Aplolipoprotein) Omarbetad tabell (17). 
 
 APOE ε4 positiv APOE ε4 negativ 
Antal deltagare 12 12 
Ålder 62 -72 62 -76 
Kön man/kvinna 5/7 6/6 
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Deltagarna fick genomgå Mood Rating Scale (MRS) vid start och sedan 1-, 2,5-, 5- 
timmar efter oral administrering av läkemedlet eller placebo. MRS-mätningen var på 
två punkter och syftet var att bedöma oklarhet och mental status (punkt 1: oklar i 
huvudet eller klar i huvudet, punkt 2: mentalt långsam eller mentalt snabb). Resultat 
från undersökningen av ”oklar/klar i huvudet”- testet visade inte på signifikans för 
någon negativ påverkan med läkemedel eller närvaro av ε4-allel, se tabell 12. Vad 
gäller resultat från ”mental långsam/snabb”- testet fanns statistisk signifikans för att 
2 mg trihexyfenidyl tillsammans med APOE ε4-grupp (F 1,22 = 5,41, p=0,03) 
nedsätter den mentala snabbheten jämfört med placebo. Nedgången var som störst 
då provet togs vid timme 1 och här var också plasmanivån för trihexyfenidyl som 
högst. Pomara et al slutsats från studien är att man såg betydligt större mental 
långsamhet hos de deltagarna med APOE4-status efter antikolinerg läkemedelsdos 
(17).  
 
Tabell 12. Resultat av MRS- mätningar och jämförelse mellan placebo och 
läkemedelsadministrering av trihexifenidyl. Omarbetad tabell (17).  
 
 
 Medelvärde 

MRS 
(oklar-klar  
i huvudet) 

Medelvärde 
MRS 
(oklar-klar  
i huvudet) 

Medelvärde 
MRS 
(mentalt 
långsam-
snabb) 

Medelvärde 
MRS 
(mentalt 
långsam-
snabb) 

 Placebo 2 mg Placebo 2 mg 
APOE  
ε4 negativ 

    

Startvärde 70,17+25,97 79,92+15,22 73,00+22,48 75,42+15,45 
1 timme 75,58+16,52 72,42+26,91 71,67+18,85 71,75+22,74 
2.5 timmar 81,33+14,03 77,67+20,26 75,92+18,54 75,50+20,91 
5 timmar 76,58+15,78 75,67+21,59 75,03+17,07 75,08+20,67 
APOE  
ε4 positiv 

    

Startvärde 91,00+6,77 84,58+18,25 83,33+11,93 78,33+21,47 
1 timme 82,42+15,74 77,44+23,42 83,58+14,56 67,67+21,49 
2.5 timmar 81,08+16,46 84,75+17,29 80,75+17,73 74,92+19,58 
5 timmar 86,00+13,34 73,58+28,17 83,17+15,69 79,25+17,08 
 
MRS=Mood Rating Scale  
APOE=Apolipoprotein E 
 
 Studie 5. 2009 (18) 
 
Artikeln skriven av Wesnes et al är en experimentell pilot, randomiserad, 
dubbelblind, placebokontrollerad och crossover studie (18). Deltagarna var 12 friska 
äldre ≥65 år, 6 kvinnor och 6 män. Det primära syftet var att studera och bedöma 
risken för kognitiv svikt hos äldre som får en enkeldos av solifenacin 10 mg jämfört 
med placebo. Det sekundära var att jämföra den kognitiva effekten av en singeldos 
solifenacin 10 mg med oxybutynin IR 10 mg. För att få vara med i studien fick 
försökspersonerna max ha ≥ 27 i Mini Mental State examination (MMSE) vid 
inskrivning. Det fanns även kriterier för Body Mass Index (BMI) 18,0–30,0 kg/m², 
max vikt för män 60-100 kg och max vikt för kvinnor 55-90 kg . Studiepopulationen 
testades innan administrering av läkemedelsdos med Cognitive Drug Research 
systemet (CDR). Detta gjordes även 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12- och 24 timmar efter 
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dosadministrering. Deltagarna fick genomgå tre crossover perioder separerade med 
14 dagars washout-period däremellan. Resultat från den primära undersökningen 
mellan solifenacin och placebo visade ingen signifikans för kognitiv svikt (tabell 13). 
Däremot så fanns signifikanta värden (p<0,05) för oxybutynin i jämförelse med 
placebo och visade på kognitiv svikt vid mätning timme 2. Vid Cmax för oxybutynin 
(två timmar) och Cmax för solifenacin (sex timmar) sågs signifikanta värden vid 
jämförelse mellan dessa behandlingar. Vid uppmärksamhetstestet sågs en försämring 
för oxybutyningruppen jämfört med solifenacingruppen (p<0,02). Även kontinuitet 
av uppmärksamhet och arbetsminnestesterna visade signifikanta värden (p<0,01) på 
nedgång för gruppen med oxybutynin jämfört med solifenacin.   
  
 
Tabell 13. Poäng på kognitiv funktions test på doserna av solifenacin 10 mg, placebo 
och oxybutynin IR 10 mg. Omarbetad tabell (18).  
 
Test Behandling Mätvär

de före 
 Efter 2 
tim. 

Efter 6 
tim 

Efter 
24 tim 

p-värde 

Uppmärksamhet
stest  
  * 

solifenacin 1250± 
37  

1275± 
42 

1270± 
38 

1288± 
54 

  - 

 placebo 1245± 
51 

1262± 
43 

1269± 
53 

1276± 
50 

   - 

 oxybutynin 1285± 
42 

1317± 
39 

1261± 
52 

1270± 
45 

P<0,02 
P<0,05 

Kontinuitet av 
uppmärksamhet 
‡ 
 

solifenacin 91,8±0
,7 

90,6±0,3 90,5±0,6 91,8± 
0,9 

  - 

 placebo 92,5±0
,5 

91,3±0,7 89,3±1,0 90,8± 
0,8 

  - 

 oxybutynin 92,1±0
,6 

88,3±0,8 90,3±1,2 91,5± 
0,8 

P<0,01 
P<0,05 

Arbetsminnetest 
† 

solifenacin 1,67± 
0,10 

1,50± 
0,12 

1,62± 
0,12 

1,75± 
0,12 

  - 

 placebo 1,63± 
0,10 

1,65± 
0,13 

1,55± 
0,15 

1,69± 
0,09 

  - 

 oxybutynin 1,57± 
0,10 

1,21± 
0,14 

1,42± 
0,13 

1,66± 
0,13 

P<0,01 
P<0,05 

Episodiskt 
minnestest 

solifenacin 156±11 134±9 124±14 122±1
4 

  - 

 placebo 145±14 115±11 117±11 132±1
1 

  - 

 oxybutynin 145±13 98±10 114±9 133±1
0 

  - 

Minneshastighets 
test 

solifenacin 3887±
221 

3799±16
3 

3609±13
4 

3675± 
142 

  - 

 placebo 3856±1
98 

3727±191 3712±192 3788± 
233 

  - 

 oxybutynin 3698±
151 

3865±11
9 

3647±161 3509± 
163 

  - 

*= Ett lågt värde reflekterar snabb reaktion och hög koncentrationsförmåga 
‡= Ett högt värde reflekterar möjligheten att kunna utföra en uppgift under längre 
tid. 
†= Ett högt värde reflekterar ett bra arbetsminne 
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Wesnes et al anser att det är vanligt att äldre människor använder antikolinerg 
läkemedelsbehandling för att klara sina bekymmer med överaktiv urinblåsa. Det är 
då viktigt att hitta en bra behandling som inte interagerar med tidigare 
läkemedelsbehandling eller andra tillstånd hos den äldre vilket kan orsaka ökad risk 
för kognitiv nedgång. Denna studie visar att solifenacin kan fungera som ett 
läkemedel som inte orsakar denna negativa effekt. Det krävs dock fler studier med 
detta läkemedel för att se hur de äldre skulle påverkas av flera doser (18). 
 
Studie 6. 2009 (19) 
 
I denna retrospektiva kohortstudie studerar Carrière et al relationen över tid mellan 
antikolinerg användning och kognitiv försämring samt debut av demens hos äldre 
(19). Deltagarna, 4128 kvinnor och 2784 män, kom från 3 olika franska städer och var 
≥65 år. Utvärdering av kognitiv funktion gjordes med hjälp av Benton Visual 
Retention Test (BVRT), Mini Mental State Examination (MMSE), Trail Making Test 
(TMT A & B) och Issac Set Test (IST) vid start och detta följdes upp efter 2 och 4 år.  
Även preliminär diagnos och klassificering av demens gjordes vid start och vid varje 
uppföljning. Det gjordes även mätning i symtom på depression av Center For 
Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) samt genomgång av antikolinerg 
läkemedelsanvändning och koll av APOE-status och kolesterolnivå.  
 
Tabell14. Fördelning av läkemedelsbehandling mellan deltagarna. Omarbetad 
tabell (19). 
 
Deltagare 
n=8912 

Antikolinerg 
läkemedelsbehandling 

 Ej antikolinerg  
läkemedelsbehandling 

Män 123 2661 
Kvinnor 397 3731 
 
Tabell 15 visar på resultaten för kvinnogruppen. Kvinnor som använde antikolinerga 
läkemedel visade på signifikanta värden på kognitiv nedgång i IST (p=0,002) och 
även i MMSE testet (p=0,05). Det sågs ingen signifikans i de andra testerna (BVRT, 
TMT A och B) för kvinnor med antikolinerga läkemedel. För män (som kan ses i 
tabell 16) med antikolinerg läkemedelsbehandling visades signifikanta värden för 
nedgång på testet BVRT (p=0,01) men inte på de andra testerna. 
 
Tabell 15. Resultat för kvinnogruppen. Startvärden för antikolinerg användning 
och kognitiv nedgång över 4 år. Omarbetad tabell (19). 
 
 Modell 0 Modell 0 Modell 1 Modell 1 Modell 2 Modell 2 
Poäng i 
kognitiv 
nedgång 

    OR  
(95 % CI) 

p-värde     OR  
(95 % CI) 

p-värde     OR  
(95 % CI) 

p-värde 

IST 1,47 
(1,16–
1,86) 

0,002 1,44 
(1,13–
1,183) 

0,003 1,41 (1,11–
1,79) 

0,006 

BVRT 1,13 
(0,89–
1,43) 

0,33 Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

 Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

TMT A 1,05 
(0,78–
1,42) 

0,73 Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

TMT B 0,98 
(0,73–

0,88 Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 
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1,31) 
MMSE 1,26 

(1,00–
1,60) 

0,05 1,25 
(0,99–
1,58) 

0,07 1,22 
(0,96–
1,55) 

0,10 

 
BVRT=Benton Visual Retention Test, CI=Confidence Interval, IST=Isaac Set Test, 
MMSE=Mini-Mental State Examination, OR=Odds Ratio, TMT=Trail Making Test. 
Modell 0 är justerade för ålder, utbildning och startvärde av kognitiv prestation. 
Modell 1 är justerade för ålder, utbildning, startvärde av kognitiv prestation, body 
mass index, intag av alkohol, kaffe och tobak, rörlighet, kolesterolnivå, 
apolipoprotein genotyp, diabetes, astma, hormonterapi för kvinnor. 
Modell 2 är justerade lika som modell 1 plus depression, ischemisk sjukdom, 
parkinsonism och högt blodtryck. 
 
 
 
Tabell 16. Resultat för mansgruppen. Startvärden för antikolinerg användning och 
kognitiv nedgång över 4 år. Omarbetad tabell (19). 
 
 Model 0 Model 0 Model 1 Model 1 Model 2 Model 2 
Poäng i 
kognitiv 
nedgång 

    OR  
(95 % CI) 

p-värde     OR  
(95 % CI) 

p-värde     OR  
(95 % CI) 

p-värde 

IST 1,03 
(0,67–
1,59) 

0,89 Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

 Inte 
tillämpligt 

BVRT 1,70 
(1,13–
2,56) 

0,01 1,68 
(1,11–
2,53) 

0,01 1,63 
(1,08–
2,47) 

0,02 

TMT A 0,84 
(0,48–
1,46) 

0,53 förlängd 
frisättning 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

TMT B 1,61 
(0,98–
2,64) 

0,06 1,58 
(0,96–
2,62) 

0,07 1,47 
(0,89–
2,44) 

0,14 

MMSE 1,39 
(0,92–
2,09) 

0,12 Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

Inte 
tillämpligt 

 
BVRT=Benton Visual Retention Test, CI=Confidence Interval, IST=Isaac Set Test, 
MMSE=Mini-Mental State Examination, OR=Odds Ratio, TMT=Trail Making Test. 
Modell 0 är justerade för ålder, utbildning och startvärde av kognitiv prestation. 
Modell 1 är justerade för ålder, utbildning, startvärde av kognitiv prestation, body 
mass index, intag av alkohol, kaffe och tobak, rörlighet, kolesterolnivå, 
apolipoprotein genotyp, diabetes, astma, hormonterapi för kvinnor. 
Modell 2 är justerade lika som modell 1 plus depression, ischemisk sjukdom, 
parkinsonism och högt blodtryck. 
 
 
 
 
Vid jämförelse med kvinnor, antikolinerg läkemedelsbehandling och ålder fanns 
signifikans (p=0,002) för riskökning av kognitiv nedsättning vid högre ålder. Även 
vid jämförelse mellan antikolinerg läkemedelsbehandling och APOE ε4 status fanns 
signifikanta värden (p=0,005) för högre risk att drabbas av kognitiv nedsättning men 
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detta sågs inte för dem utan ε4 status. Ytterligare en upptäckt var att kvinnor som 
inte behandlats med hormonterapi (HT) och hade antikolinerg 
läkemedelsbehandling sågs signifikant (p=0,02) större risk att få nedsatt kognitivitet 
jämfört med de kvinnor som hade HT (p=0,07). Carrière et al anser att deras studie 
har visat på ökad risk för äldre att drabbas av kognitiv svikt vid 
läkemedelsbehandling med antikolinerga effekter. De anser därför att förskrivare bör 
noga överväga utskrivning av antikolinerga läkemedel till äldre speciellt för personer 
med högre genetisk risk och de riktigt gamla (19). 
 
 
 
 
Studie 7. 2009 (20) 
 
Uusvaara et al har i denna crossoverstudie undersökt 400 äldre hemmaboende 
finländare (20). Populationen valdes utifrån en tidigare randomiserad studie med 
urval på 4821 äldre. Personer mellan 75 -90 år inkluderades i studien.  
Inklusionskriterier var vidare att försökspersonerna skulle vara utan klinisk demens 
men i övrigt fanns inga exklusionskriterier för att studien skulle spegla det verkliga 
livet.  Alla deltagare hade en anamnes på någon stabil aterosklerotisk sjukdom. Syftet 
med studien var att klargöra sambandet mellan antikolinerg läkemedelsbehandling 
och APOE4 genen (allel) och sämre kognitiv funktion hos äldre. Denna studie 
använde MMSE och Cognitive Drug Research systemet (CDR) för att bestämma 
kognitiv status. En noggrann genomgång av deltagarnas läkemedelslista gjordes och 
övriga data togs från en tidigare studie. Inför denna studie togs dessutom ett DNA-
prov på deltagarna för att bestämma APOE-generna. 
 Deltagarna delades in i grupper. Första indelningen var utifrån mängd av epsilon4 
(ε4) allelen. De med 1-2 ε4 blev en grupp och de utan denna ε4 allel en annan grupp. 
I tabell 17 visas jämförelse mellan grupperna utifrån antalet läkemedel med 
antikolinerga egenskaper och vilken poäng det gav i MMSE. Resultatet visar att hög 
siffra på antal läkemedel med antikolinerga egenskaper gav lägre poäng på MMSE (p-
värde < 0,001).                                                                                                                                                                                   
 
Tabell 17. Gruppindelning utifrån antal läkemedel med antikolinerg egenskap. 
Omarbetad från figur (20). 
                                                                     
 Inga läkemedel             1 läkemedel               2 el. fler läkemedel 
Deltagare           105 st.          146 st.            149 st. 
MMSE-score             27          27              26 
 
Tabell 18 visar en jämförelse mellan läkemedel med och utan antikolinerga 
egenskaper och närvaro eller avsaknad av APOE4 allelen och poäng detta gav 
(MMSE-score). Resultaten här visar att deltagare med både APOE4 allelen och 
pågående antikolinerg läkemedelsbehandling fick de lägsta poängen på MMSE. Den 
övergripande skillnaden mellan grupperna var signifikant (p= 0,006). Deltagare som 
inte använde dessa läkemedel och inte hade APOE4 allelen fick det högsta poängen 
på MMSE.  Liknande resultat visades även med CDR-testerna. Tabell 19 visar på 
resultat i MMSE beroende på ε4 förekomst och antikolinerg läkemedelsbehandling. 
 
Tabell 18. Effekt av APOE4 på kognition vid behandling eller inte med antikolinerga 
läkemedel. Omarbetad tabell (20). 
                                                                                     
 APOE4 

bärare 
APOE4 
bärare 

Ingen 
APOE4 

Ingen 
APOE4 

P-värde 

Variabel ACh + ● ACh - ◊ ACh + ● ACh - ◊  
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Ålder 79,8±4,8 77,9±4,4 81,2±4,8 78,4±4,6 <0,001 
MMSE 25,4±3,07 26,4±2,61 26,3±2,47 27,2±2,16 <0,001 
CDR>0, %       34           17       23        10       0,007 
●= Läkemedel med antikolinerga egenskaper. 
◊= Inga läkemedel med antikolinerga egenskaper 
 
Tabell 19. Effekten av antikolinerga läkemedel kopplat till APOE4 allelen. 
Omarbetad från figur (20).                                                                      
Läkemedel Igen APOE4 

allel 
Närvarande 
APOE4 allel 

Inte 
antikolinerga 
egenskaper  

28 MMSE 27 MMSE 

Med 
antikolinerga 
egenskaper  

27 MMSE 26 MMSE 

 
 
Tvärtemot den hypotes Uusvaara et al hade, så kunde författarna se nedsatt kognitiv 
förmåga oavsett ifall APOE ε4 allelen fanns med eller inte, vid läkemedelsbehandling 
med antikolinerga läkemedel. J Uusvaara et al menar då att grupperna med denna 
allel blir mer sårbara med antikolinerg läkemedelsbehandling på grund av att de 
redan har en nedsatt kognition. De menar också att ur denna synvinkel bör vidare 
forskning bedrivas (20).                                                                                                                                                                                                                   
 
Studie 8. 2010 (21) 
 
Denna crossoverstudie skriven av Sittironnarit et al är en undersökning på deltagare 
ur Australian Imaging Biomarkers and Life Style (AIBL) study (21). Deltagarna 
utgjordes av en stor cohort (n= 1112) äldre människor och studerades mellan 
november 2006 - augusti 2008. Syftet med studien var att undersöka förhållandet 
mellan läkemedelsbehandling med antikolinerg belastning och kognition hos 
deltagare med Alzheimers sjukdom (AD), mild kognitiv försämring (MCI) och en 
frisk kontroll grupp (HC). Deltagarna var alla >60 år och studiepopulationen delades 
in i tre grupper utifrån den nämnda klassificeringen (tabell 20). Deltagarna blev alla 
intervjuade angående sin läkemedelbehandling och läkemedlen fick poäng baserade 
utifrån Anticholinergic Loading Scale (ACL). Läkemedlen fick poängen 0 (ingen 
antikolinerg effekt) – 3 (stark antikolinerg effekt).  Vid start av AIBL-studien fick 
deltagarna genomgå omfattande kliniska och neuropsykologiska bedömningar som 
innefattar California Verbal Learning Test, tester för att utvärdera minne och 
inlärning (CVLT-II), arbetsminne (WAIS III), Boston Name Test (BNT) och MMSE.   
 
Tabell 20. Fördelning av deltagare utifrån klassificeringen Alzheimers sjudom(AD), 
mild kognitiv nedsättning (MCI) och friska kontrollpersoner (HC). Omarbetad 
tabell (21). 
 
 AD MCI HC 
Antal deltagare 211 133 768 
Inga läkemedel 1,4 % 5,3 % 8,6 % 
≥1 antikolinergt 
läkemedel 

37,0 % 30,1 % 21,5 % 

CDR totalpoäng 5,72±2,91 1,23±0,82 0,03 ±0,15 
CDR= Clinical Dementia Rating  
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Det fanns ingen signifikans (p>0,05) i totala cohorten vid granskning mellan 
antikolinerg läkemedelspåverkan och kognition. (Inget samband mellan antikolinerg 
läkemedelsbelastning, MMSE-poäng samt andra mätmetoder). I två prövningar för 
HC gruppen observerades dock signifikans (F=4,139,p=0,042 respektive F=8,285, 
p=0,004) för långsammare respons vid jämförelse mellan de med hög antikolinerg 
läkemedelsbelastning och de utan. Vid mätningar mellan de som tog antikolinerga 
läkemedel med hög belastning jämfört med de utan antikolinergt läkemedel 
observerades först en trend för lägre inlärningspoäng. Detta visade dock ingen 
signifikans (F=3578, p=0,059). Inget signifikant samband sågs mellan antikolinerg 
läkemedelsbelastning och kognitiva mätningar i grupperna MCI och AD (p>0,05). 
Jämförelser gjordes också mellan kognitivt uppförande i AD-gruppen av de som tog 
kolinesterashämmare (ChI) och de som tog eller inte tog läkemedel med 
antikolinerga egenskaper Här sågs signifikans för GDS (p= 0,010) och för CDR (p= 
0,025).   
 
 
Mätningarna för AD-deltagarna visade att de som tog ≥1 antikolinergt läkemedel 
hade högre GDS- och CDR-värden men lägre värden på MMSE. Inga signifikanta 
skillnader mellan antikolinerga läkemedel och kognitiv nedsättning sågs för 
deltagarna i grupperna MCI och AD. Sittironnarit et al tror att detta kan bero på att 
dessa deltagare redan är nedsatta i sin kognition och att dessutom behandling med 
ChI kan dölja påverkan av antikolinerga läkemedel. Författarna Sittironnarit et al 
anser att deras resultat visar på måttlig negativ påverkan av läkemedel med 
antikolinerga egenskaper på kognitiv hälsa och psykomotorisk hastighet hos äldre 
personer (21). 
 
 
Studie 9. 2010 (22) 
 
Författarna Yi et al undersökte i denna studie ”Retrograde facilitation” (RF) av det 
språkliga minnet hos äldre som behandlas med trihexyfenidyl (22). Detta var en 
dubbelblind, placebokontrollerad, crossoverstudie på 24 friska kognitivt normala 
äldre ≥62 år.  Testerna MMSE och BSRT gjordes på deltagarna innan studiestart och 
efter 1-, 2,5 och 5 timmars läkemedelsbehandling gjordes BSRT igen. Innan 
studiestart gjordes även provtagning av vilken APOE ε4 status deltagarna hade. 
Syftet med studien var att undersöka ifall minnet före läkemedelsadministrering 
förblir intakt och ifall detta beror av APOE-allel status. 
 
 
 
 
Tabell 21. Fördelning av deltagarna utifrån innehav av APOE 4 allel. Omarbetad 
tabell (22). 
 
Deltagare APOE ε4 negativ APOE ε4 positiv 

 
24 stycken 12 12 
Ålder 66,92±3,29 67,33±4,58 
Kön man/kvinna 5/7 6/6 
 
 
Den statistiska analysen enligt RMANOVA-modellen visade på signifikant 
övergripande effekt av läkemedelsbehandling (F (2,42)=3,827, p=0,030). Resultat av 
studien visade på signifikans för förbättring i ”recall” ordminne jämfört med före 
läkemedelsadministrering oavsett APOE ε4 status med dosen 2 mg trihexyfenidyl 
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versus placebo (p=0,014). Vid dosen 1 mg trihexyfenidyl jämfört med placebo fanns 
inga signifikanta värden för nedsatt minnesfunktion (p=0,056). I slutet av 
studieperioden jämfördes startvärden med slutvärden mellan placebo, 1 mg och 2 mg 
trihexyfenidyl administrering och APOE ε4 status (tabell 22). Studien visade på en 
liten skillnad mellan APOE ε4 positiv och negativ status, dock inga signifikanta 
värden.  
 
 
Tabell 22. Resultat i minnesfunktion hur många ord som minns från innan 
läkemedel eller placebo administrerats. Omarbetad tabell (22). 
 
 Placebo 1 mg trihexyfenidyl 2 mg trihexyfenidyl 
APOE ε4 negativ 1,09±1,22 1,83±1,90 1,83±1,95 
APOE ε4 positiv 1,00±1,28 1,92±2,35 2,17±1,95 
 
Författarna Yi et al anser att deras resultat visar på att det är viktigt med bra 
mätmetoder där man inkluderar kortfattat lärande och fördröjd återgivning som en 
del i den kliniska utvärderingen. Detta för att vidare kunna studera och bedöma 
effekterna som antikolinerg läkmedelsbehandling orsakar den äldre populationen 
(22). 
 
Studie 10. 2011 (23) 
 
Artikeln av Fox et al är en longitudinell studie från England och Wales (23). Syftet 
var att undersöka ifall användning av läkemedel, med eventuell eller klarlagd 
antikolinerg aktivitet, ökar risken för kognitiv försämring och dödlighet hos äldre 
människor samt om risken är kumulativ. Studien pågick i 2 år och de 12 423 
deltagarna var boende hemma eller på instution och var ≥ 65 år. De var alla inskrivna 
i Medical Research Council Cognition Function and Ageing study (MRC CFAS). 
Deltagarna fick genomgå MMSEundersökning vid två tillfällen. En undersökning 
genomfördes vid inskrivning och den andra undersökningen genomfördes efter 2 år. 
Deltagarnas läkemedelslistor utvärderades utifrån Anticholinergic Cognitive Burden 
Scale (ABC). Läkemedlen blev därefter indelade i tre kategorier utifrån: obefintliga - 
(ACB=0), eventuella - (ACB =1) och bestämda (ACB = 2-3) antikolinerga egenskaper. 
För de som behandlades med läkemedel med antikolinerga egenskaper låg det totala 
medelvärdet för ACB på 1,8±1,1 (max 12).   
 
Tabell 23. Antal deltagare med antikolinerga läkemedel. Omarbetad tabell (23). 
 
Deltagare n= 12423 Antikolinerga läkemedel 

          Positiv 
Antikolinerga läkemedel 
          Negativ 

Män 2317 2668 
Kvinnor 3693 3727 
 
 
Samband mellan antikolinerg läkemedelsanvändning och kognition sågs vid 
baslinjen när ACB-poäng relaterades till MMSE (Högre ACB poäng = lägre MMSE). 
Deltagare som hade ett ACB-värde på ≥ 5 hade ett MMSE på 25 (±3,7) jämfört med 
deltagare med ACB-värde på 0 (= inga läkemedel med antikolinerga egenskaper) som 
hade ett MMSE på 26,1 (±3,5, p < 0,001). Vid jämförelse mellan baslinjevärde och 
värdet efter 2 års uppföljning sågs störst effekt av kognitiv nedgång för gruppen med 
baslinjevärde på 26-30 MMSE som använde läkemedel med definierade 
antikolinerga egenskaper (tabell 24). De hade en nedgång i MMSE jämfört med de 
som inte använde läkemedel med definierade antikolinerga egenskaper. Detta sågs 
även i gruppen med MMSE värde på 22-25. Inget samband fanns att se mellan 
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antikolinerg läkemedelsanvändning och kognitiv nedgång hos de med redan nedsatt 
kognition (MMSE < 22).  
 
 
Tabell 24. Samband mellan användning av antikolinerga läkemedel och MMSE. 
Jämförelse mellan baslinjevärde och värdet efter 2 års uppföljning. Omarbetad 
tabell (23).  
 
Deltagare 
N=8334 

MMSE 
vid start 

ACB 0 ACB 1 ACB 2 ACB 3 ACB 4+ 

6041 26-30 0 
(p=0,02) 

0,05 0,01 – 0,21 – 0,51 

1769 22-25 0 
(p=0,03) 

– 0,06 0,01 – 0,28 – 0,44 

524 0-21 0 
(p=0,11) 

0,33 – 0,09 0,97 1,85 

MMSE = Mini Mental State Examination 
ACB = Anticholinergic cognitiv burden scale 
 
 
Risken att dö ökar för varje ytterligare ACB poäng man har (tabell 25). Fox et al 
hävdar att denna stora studie visar att läkemedel med antikolinerga egenskaper ökar 
risken för nedsatt kognitiv funktion och dödlighet på population som vid start har 
normal till mild nedsatt kognition (23). 
 
Tabell 25. Samband mellan dödlighet och användning av läkemedel med 
antikolinerga egenskaper. 
 
 ACB > 4 ACB 0 
Dödlighet  20 % (n = 98 ) 7 % (n = 436 ) 
  
 

 
 
4.1 Sammanfattade tabeller 
 
 
 
Tabell 26. Sammanställning av de undersökta studierna för frågeställningen: Hur 
stor är den kognitiva påverkan av antikolinerga medel på personer ≥ 60 år?  
 
 
 
Studietyp 
Studieår 
Deltagare  
Ålder 

Hur stor är den kognitiva påverkan av 
antikolinerga medel på personer ≥ 60 år?  
 

1 (14) 
Cross-overstudie  
2004  
n=24 
≥62 år  

Signifikant påverkan (p=0,006) med den högre dosen på 
”total recall” test. 

2 (15) 
Parallelgrupps studie 

Påverkan på kognitiv funktion är beroende av 
läkemedelsdos och hur selektivt läkemedlet är för M1-
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2006 
n=150 
>60 år 
 

receptorn. Signifikans med försämrat minne med 
oxybutynin jämfört med både darifenacin och placebo 
(p= 0,022 respektive p=o, o11). 
 

3 (16) 
Prospektiv kohortstudie 
2008 
n=3536 
>65 år 
 

Ingen signifikans för kognitiv svikt vid 
dubbelterapibehandling eller enkelterapibehandling 

4 (17) 
Cross-overstudie 
2008 
n=24 
≥62 år 

Vid högre dos läkmedel och APOE4-allel ses signifikans 
för mental långsamhet (p=0,03) jämförelse med placebo.                                                                                                                  

5 (18) 
Cross-overstudie 
2009 
n=12 
≥65 år 

Signifikanta värden för kognitiv svikt hos 
oxybutyningrupp i jämförelse med placebogrupp    
 (p <0,05) och solifenacingrupp (p<0,02).  
 
 

6 (19) 
Retrospektiv 
Kohortstudie 
2009 
n=8912 
≥65 år 
 

Signifikanta värden för kvinnor ökad risk för kognitiv 
svikt MMSE (p=0,05) IST (p=0,002). 
För männen sågs signifikans för försämring i minne och 
psykomotorik BVRT (p=0,01) 

7 (20) 
Cross-overstudie 
2009 
n=400 
≥75 år 

Signifikanta värden på sämre MMSE poäng (p<0,001).  
För deltagare med många läkemedel med antikolinerga 
egenskaper.  

8 (21) 
Cross-overstudie 
2010 
n=1112 
≥60 år 

Signifikant påverkan på frisk kontroll grupp (p=0,042 
och p=0,004) på sämre visuell avstånds bedömning och 
sämre verkställande funktion. 

9 (22) 
Cross-overstudie 
2010 
n=24 
≥62 år 

Bättre minnesförmåga (mätt som ”recall” ordminne) 
noterades vid den högre dosen (p=0,014).  

10 (23) 
Longitudinell studie 
2011 
n=13004 
≥65 år 

Risken ökar med mängden läkemedel som har 
antikolinerga egenskaper.  Högre ACB poäng = lägre 
MMSE poäng (p< 0,001). 

 
APOE4= Apolipoprotein E4, MMSE= Mini Mental State Examination, 
BVRT= Benton Visual Retention Test, ACB= Anticholinergic Cognitiv Burden scale 
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Tabell 27. Sammanställning av de undersökta studierna för frågeställningen: 
Påskyndar antikolinerg läkemedelsbehandling funktionell och kognitiv försämring 
hos äldre? Är det reversibla förändringar? 
 
Studietyp 
Studieår 
Deltagare  
Ålder 

Påskyndar antikolinerg läkemedelsbehandling 
funktionell och kognitiv försämring hos äldre? 
Är det reversibla förändringar? 

1 (14) 
Cross-overstudie  
2004n=24 
≥62 år  
 

Försämrar kognitiv funktion. 
Försämringarna är reversibla. 

2 (15) 
Parallelgrupps studie 
2006 
n=150 
>60 år 
 

Det för M1-receptorn mer selektiva läkemedlet gav en 
nedgång i minnesförmåga jämfört med normalt åldrande 
på ungefär 10 år. 

3 (16) 
Prospektiv kohortstudie 
2008 
n=3536 
>65 år 
 

Dubbelbehandling visade på försämring i ADL-funktion 
jämfört med enkelterapi.  
(p = 0,01). 

4 (17) 
Cross-overstudie 
2008 
n=24 
≥62 år 

Visar på ökad hastighet i mental svikt. 

5 (18) 
Cross-overstudie 
2009 
n=12 
≥65 år 

Oxybutynin gav kognitiv svikt. 

6 (19) 
Retrospektiv 
Kohortstudie 
2009 
n=8912 
≥65 år 
 

Ja på kognitiv svikt och den är reversibel (kan delvis 
förklara den reversibla demens som observerats hos vissa 
patienter med MCI). 

7 (20) 
Cross-overstudie 
2009 
n=400 
≥75 år 

Tydlig kognitiv svikt vid antikolinerg 
läkemedelsbehandling  

8 (21) 
Cross-overstudie 
2010 

Måttlig kognitiv försämring och långsammare 
psykomotorik för gruppen som var frisk i start.  
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n=1112 
≥60 år 
9 (22) 
Cross-overstudie 
2010 
n=24 
≥62 år 

Visade inget sådant resultat 

10 (23) 
Longitudinell studie 
2011 
n=13004 
≥65 år 

Ökad risk för kognitiv svikt och risk för tidigare död med 
mängden antikolinerga läkemedel 

 
ADL= Activity of Daily Living, MCI= lindrig kognitiv nedsättning 
 
 
Tabell 28. Sammanställning av de undersökta studierna för frågeställningen: Ger 
APOE4 en sårbarhet för kognitiva effekter av antikolinerga läkemedel?   
Sammanställningen gäller för de 5 studier som tittat på APOE4-genvarianten. 
 
Studietyp 
Studieår 
Deltagare  
Ålder 

Ger APOE4 en sårbarhet för kognitiva effekter av 
antikolinerga läkemedel?   
 

1 (14) 
Cross-overstudie  
2004n=24 
≥62 år  
 

Större effekt med APOE4 genvariant status i ”delayed 
recall” testet vilket tyder på att även tiden och dosen 
spelar in. 

4 (17) 
Cross-overstudie 
2008 
n=24 
≥62 år 

Orsaken till mental långsamhet beror av APOE4 
genvariant status. 

6 (19) 
Retrospektiv 
Kohortstudie 
2009 
n=8912 
≥65 år 
 

Ja, visade speciellt påverkan på äldre kvinnor som 
använde antikolinerga läkemedel vid MMSE- mätningen 
(p=0,005 för de med ε4-allel och p=0,65 för de utan) 

7 (20) 
Cross-overstudie 
2009 
n=400 
≥75 år 

Ja, men här visades lägre poäng i MMSE oavsett APOE 
status. Anses dock att APOE4 bärare är sårbarare. 

9 (22) 
Cross-overstudie 
2010 
n=24 
≥62 år 

Ingen signifikant påverkan 

 
APOE4= Apolipoprotein E4, MMSE= Mini Mental State Examination 
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5. Diskussion  

 
 
I takt med att den äldre delen av befolkningen ökar är det viktigt att bästa möjliga 
läkmedelsbehandling finns att tillgå.  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka studier som studerat de kognitiva 
biverkningar som antikolinerga läkemedel ger samt vilken inverkan som APOE4 
genvarianten har. Min litteratursökning gjordes i PubMed. Det fanns en stor mängd 
artiklar. Alla artiklar jag valt har haft högre andel kvinnor i studiepopulationen. 
Utifrån det jag känner till idag hade det varit intressant att inkludera studier på 
enbart män också. Det finns en skillnad mellan kvinnor och män i kognitiva 
mätningar (6). Detta gör ju att behandling med antikolinerga läkemedel antagligen 
ger olika svar i mätningar mellan män och kvinnor. En ytterligare fundering om val 
av artiklar är att alla kom från västvärlden och detta beror antagligen på att andra 
artiklar inte är publicerade på engelska i lika stor utsträckning. Urvalet på studierna 
blev från små till stora och inte inriktade på någon speciell läkemedelsgrupp vilket 
kan göra jämförelse mellan studierna lite svår.  
Något som gör att det är svårt att jämföra de olika studierna med varandra är också 
att följsamheten till den läkemedelsbehandling deltagarna har kan variera mellan 
studierna. En del studier är korta och det är personal som ser till att 
studiepopulationen får läkemedlet. I andra större och fleråriga studier kan ingen 
riktigt veta hur alla deltagare tagit sina läkemedel.  
 
 
5.1 Hur stor är den kognitiva påverkan av antikolinerga medel hos 
personer ≥ 60 år?   
 
Författarna till samtliga studier drog slutsatsen att läkemedel med antikolinerga 
egenskaper orsakar kognitiv svikt hos äldre patienter (14,15,17–21,23). Den 
mätmetod som användes vid alla studier för att bedöma kognitiv svikt var MMSE. I 
flertalet studier så avgör dosen, antalet antikolinerga läkemedel och även läkemedlets 
selektivitet utfallet på kognitiv svikt (14,15,17,18, 23). Författarna till två av studierna 
(15, 18) tar upp just detta att läkemedel som är mer selektivt och binder till M3 
(muskarina) receptorn inte orsakar kognitiv svikt på samma sätt som de som är mer 
selektiva för M1. Detta beror på att i hjärnan finns det rikligt av M1-receptorer och i 
djurstudier har de visat sig spela en viktig roll för minne och kognition. Halten M3-
receptorer är låg i hjärnan och detta betyder att det är bättre att välja just 
antikolinerga läkmedel som är selektiva för M3-receptorn till patienter med överaktiv 
blåsa (15, 18). Hur lätt läkemedlet penetrerar blod-hjärnbarriären (BBB) påverkar 
också den kognitiva funktionen (18). För äldre kan detta leda till större påverkan på 
grund av att BBB är mer genomsläpplig. Läkemedel med stor molekylstorlek som inte 
brukar kunna passera kan det och ger då ge dessa biverkningar. Något som är viktigt 
att ta hänsyn till i jämförelse mellan studierna är vilken typ av antikolinergt 
läkemedel som används i studien. I tre studier (14, 17, 22) användes läkemedlet 
trihexyfenidyl (dos =1 mg, eller 2 mg) i jämförelse med placebo. Detta läkemedel har 
indikationen parkinsonism. I en annan studie (15) jämfördes läkemedlen darifenacin 
(dos = 7,5 och 15 mg) och oxybutynin (dos = 10 mg, 15 mg och 20 mg) med varandra 
och placebo. Indikationen för dessa läkmedel är inkontinens. I ytterligare en studie 
(16) jämförde de som behandlades med endast kolinesterashämmare (läkemedel mot 
AD) med de som också behandlades med oxybutynin eller tolterodine (läkemedel mot 
inkontinens). Inga doseringar fanns angivna i denna studie. I en annan studie (18) 
användes läkemedel solifenacin 10 mg och oxybutynin IR 10 mg och placebo. Dessa 
läkmedel har indikationen inkontinens. I ytterligare studier (19-21,23) behandlades 
studiepopulationen med många olika läkemedel. Dessa läkemedel delades in i 
grupper beroende på hur kraftiga antikolinerga egenskaper de hade. Studierna visade 
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på liknande resultat men dessa resultat kan vara svåra att jämföra eftersom de jämför 
olika läkemedel och olika doseringar. Även längden på studierna varierar vilket också 
gör det svårt att jämföra dem.   
 
Utifrån dessa aspekter är det viktigt att, vid behandling av äldre personer, utgå från 
vilken typ av antikolinergt läkemedel som behandlingen avser. Eftersom läkemedel 
med stor antikolinerg effekt lättare ger dessa biverkningar kan det fungera bättre att 
använda läkmedel med låg antikolinerg effekt på den äldre befolkningen. I studie 3 
(16) sågs ingen kognitiv svikt och författarna tror att dessa patienter redan hade 
nedsatt kognitiv effekt men att mätmetoderna inte är tillräckligt känsliga för att 
kunna mäta detta. Även författarna till studie 9 (22) anser att det behövs känsligare 
mätinstrument för att mäta kognitionen. I denna studie fick patienterna bättre 
minnesförmåga (mätt som ”recall” ordminne) vid administrering av 2 mg 
trihexyfenidyl jämfört med placebo. I studie 8 (21) visade grupperna med MCI och 
AD ingen nedgång i kognitiv svikt med antikolinerg läkemedelsbehandling. 
Författarna anser att deras eventuella dubbelbehandling (ChI + antikolinerg 
läkmedelsbehandling) kan överskugga eventuell kognitiv försämringseffekt av 
antikolinerga läkemedel. 
 
 
5.2 Skyndar antikolinerg läkemedelsbehandling på funktionell och 
kognitiv försämring hos äldre? Är det reversibla förändringar? 
 
I flera studier (14-15, 17-19, 21, 23) kunde man se mental försämring och kognitiv 
svikt och i en av dessa (15) sågs en tioårig föråldring i minnesfunktionen. Av dessa 
var det bara två studier (14, 19) som tog upp att detta var reversibla försämringar.  
När det gäller försämring av funktionell förmåga var det en studie (16) som visade att 
deltagarna fick sämre mätvärden på ADL vid behandling med antikolinerga 
läkemedel. Dessa deltagare var boende på sjukhem och många hade 
dubbelterapibehandling (ChI + antikolinergt läkemedel). I jämförelse med äldre som 
bor ute i samhället så kan man anta att studiepopulationen redan hade sämre ADL-
funktion.  Ökad dödlighet var uppmärksammad i en studie (23) och detta var starkt 
kopplat till antikolinerg läkemedelsbehandling. Den läkemedelsbehandling som 
förskrivs ska vara i linje med indikationen och göra mer gott än skada. Ger 
behandlingen kognitiva eller funktionella biverkningar orsakar detta lidande för 
människan och dessutom en stor ekonomisk kostnad för samhället. 
 
 
5.3 Ger APOE4 en sårbarhet för kognitiva effekter av antikolinerga 
läkemedel?   
 
I tre studier (14,17,18) sågs att APOE4 hade koppling till försämrade resultat i 
kognitiva mätningar. I en av dessa studier (18) sågs försämringen i kognitiv effekt 
specifikt hos kvinnor med antikolinerg läkemedelsbehandling. APOE4 är förenat med 
ökad sårbarhet i CNS och i två studier (17, 20) skriver författarna om detta. 
Författarna i den ena studien (20) tar upp en tidigare neuroradiologisk studie där 
man hos personer med APOE4 har sett reducerad volym i hippocampus och en 
markant nedbrytning av kolinerga neuron. Detta gör att personer med APOE4 har 
mindre kolinerg reserv och de blir således mer påverkade av antikolinerga läkemedel. 
Människor med APOE4 och som dessutom har AD får således sämre effekt av 
läkmedelsbehandling med ChI på grund av denna nervcellsdegeneration (20).  
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6. Slutsats 
 
Min slutsats efter denna litteraturstudie är att det finns samband mellan antikolinerg 
läkemedelsbehandling hos äldre och kognitiv nedsättning. Hur stor den kognitiva 
svikten blir är dock beroende av vilket läkemedel och vilken dos behandlingen avser. 
Både den funktionella och kognitiva försämringen är just dosberoende och avgörs 
också av hur selektivt läkemedlet är för M1-receptorn. När det gäller APOE4 
konstateras att denna genvariant ger ökad sårbarhet att utveckla kognitiv svikt. Det 
är viktigt att fortsätta bedriva forskning inom detta område för att vi ska få mer 
kunskap om förhållandet mellan antikolinerg läkemedelsbehandling, nedsatt 
kognition och kopplingen med APOE4-genvarianten. Det är också viktigt att 
förskrivare får enkla mätinstrument och bra vägledning till att sätta in passande 
läkemedelsbehandling på äldre och även att sätta ut läkemedel som gör mer skada än 
nytta. Det verkar som att de flesta kognitiva biverkningarna är reversibla och 
försvinner alltså vid utsättande av de antikolinerga läkemedlen. 

 
7. Tackord 
 
Jag vill rikta ett stort och varmt TACK till min fantastistiska handledare Hanna Fick 
som inspirerat och kommit med goda råd och synpunkter under hela arbetets gång. 
TACK också till biträdande handledare Jerker Fick. 
Jag vill också passa på och TACKA min underbara make Magnus och mina älskade 
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Även ett TACK till mina kära svärföräldrar som hjälpt till och stöttat i vardagens 
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9. Bilaga 1 

Sammanställning av mätmetoder som använts i studierna 
 

Förkortning Namn Beskrivning 

ACB Anticholinergic Cognitiv 

Burden scale 

Mätning i syfte att kartlägga 

läkemedel med antikolinerga 

egenskaper. Läkemedlen 

delas in i tre kategorier:         

o poäng= de med inga 

antikolinerga egenskaper.     

1 poäng= de med möjliga 

antikolinerga egenskaper.   

2-3 poäng= de med 

bestämda antikolinerga 

egenskaper. 

ACL Anticholinergic Loading 

Scale 

Denna skala är utvecklad 

från metoder för beräkning 

av antikolinerg belastning. 

Läkemedel delas in beroende 

på antikolinerg belastning 

från 0 poäng = inga 

antikolinerga egenskaper till 

3 poäng = starka 

antikolinerga egenskaper.  
ADL Activity of Daily Living Mätinstrument för att 

bedöma hur man klarar att 
sköta: personlig hygien, 
toalettbesök, äta, rörelse och 
förflyttnings förmåga. Varje 
ADL-punkt har poäng: 
0 poäng = speglar hel 
självständighet  
4 poäng=speglar 
fullständigt beroende. 
Poängen för en person 
summeras och kan sträcka 
sig från 0 till 28. Högre 
poäng indikerar större 
beroende. 

BSRT 

 

Buschke Selective 
Reminding Test 

Detta är ett test på hur 
många av de eventuellt 16 
olika ord som man minns 
efter att de högt lästs upp och 
när de läses upp igen inte tar 
med alla. Detta test görs både 
som ett ”total recall” och ett 
”delayed recall” test. 
Skillnaden mellan dessa är 
att det sista görs igen efter 15 
minuter. 

BVRT The Benton Visual 
Retention Test 

Test då visuellt minne 
bedöms genom koll av 
psykomotorisk snabbhet 
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CDR Clinical Dementia Rating 

Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Används för att kvantifiera 

graden av symtom på 

demens. Bedömning av 

minne, orientering, 

problemlösning, 

samhällsfrågor, hem och 

hobbies och personlig 

omvårdnad. Betygen av dessa 

kombineras för att få en 

sammansatt poäng som 

sträcker sig från 0 – 3.               

0 = inga symtom                                   

0,5 = mycket milda symtom     

1 = milda symtom                       

2 = måttliga symtom                   

3 = svåra symtom                         

Resultat >0 visar på 

kognitive försämring. Ett 

värde som är normalt ska 

alltså vara lågt.                      

GDS Geriatric Depression 

Scale 

 

 

Diagnostiskt hjälpmedel för 

bedömning av depression 

hos äldre. Skalan är väl 

validerad och finns i en 

svensk version med 20 ja och 

nej frågor. Testet går snabbt 

att genomföra och har 

tillfredställande sensitivitet 

och specificitet. 

Poängtolkning:                                  

0-5 = depression osannolik       

6-20 = misstanke om 

depression.                                         

Ett värde som är normalt ska 

alltså vara lågt. 

HARS Hamilton Anxiety Rating 

Scale 

 

Bedömning av 

svårighetsgraden av 

ångestsymtom.                            

< 17 = milda symtom                

18-24 = milda till måttliga               

25-30 = måttliga till svåra                          

HRSD Hamilton Rating Scale 

for Depression 

Betygsättning på hur allvarlig 

redan diagnostiserad 

depression är. Ju högre 

poäng desto svårare 

depression. 

MDS-COGS Cognition scale scored 0-

10 

Poängen genererades från sju 

objekt som bedöms på kort 

och lång sikt - minne, 

orientering, kommunikation 
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och påklädning.  Poäng 

summerades och sträckte sig 

från 0-10, högre 

poängsumma indikerar 

sämre kognition 

MMSE Mini Mental State 

Examination (MMT – 

Mini Mental Test) 

 

Dessa är bedömnings 

instrument för äldre och 

mäter kognitiv status hos 

äldre med misstänkt kognitiv 

nedgång. Testet består av 

frågor och uppgifter som 

undersöker bland annat 

minnet, 

koncentrationsförmåga och 

tids- och rumsuppfattning.       

Den maximala poängen är 30 

och gränsen 23/24 är satt för 

kognitiv störning/ suspekt 

demens. 

MRS Mood Rating Scale Denna mätning innefattar att 

deltagaren ska välja mellan 

exempel på sinnesstämnings 

beskrivande adjektiv 

exempel: Glad - Ledsen, och 

sätta en punkt på linjen 

vilken känsla de upplever i 

nuet. Punkt nära mitten 

representerar neutralt 

tillstånd. Denna analys 

innehåller olika MRS- 

objekt/punkter ex:                

1) Virrig – Klartänkt             

2) Långsam – Snabb i 

förståndet                                

Purdue pegboard 

task 

Psychomotor functioning  

measure 

Test när man undersöker 

psykomotorisk funktion. 

Deltagaren ska placera så 

många pinnar som möjligt i 

en kvadratisk behållare 

under 30 sekunder. 

Deltagarna ska göra detta 

test tre gånger. Först med 

den dominerande använda 

handen, sedan den andra och 

sist med båda händerna. 

IST Isaacs Set Test Deltagarna ska ta fram så 

många ord som möjligt inom 

en viss kategori (djur, färg, 

frukt eller städer) detta på en 
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begränsad tid. Bedömning av 

flytet. 

SAA Serum Acetylkolin 

aktivitet 

Hög SAA är >15 pmol/ml, 

måttlig är mellan 5-15 

pmol/ml och mild är o, 5-5 

pmol/ml 

TMT A OCH B Trail Making Test 

 

Uppgift A: Att dra streck 

mellan 25 cirklar som är 

numrerade. Detta görs på tid 

och poängen blir alltså de 

sekunder som går för att lösa 

uppgiften. 

Uppgift B: Här är cirklarna 

markerade med bokstäver 

(A_L) och siffror (1-13). 

Deltagaren ska då dra streck 

via ett liknande mönster t.ex. 

1-A-2B-3-C osv. 

WMS-R Wechsler Memory Scale-

Revised 

Undersökning av kognitiv 

och minnessvikt 

WAIS-R   

 

 

Wechsler Adult 

Intelligence Scale-

Revised 

Informationsteknik test 

Detta test undersöker bland 

annat minnet, orientering i 

tid och rum samt 

koncentrationsförmågan. Får 

man ett lågt värde på testet 

så visar det på reducerad 

kognitivitet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                           

 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


