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Sammanfattning 

Inledning: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens, där 
orsaken till sjukdomen är att hjärnceller förtvinar och dör. Det är en smygande 
sjukdom som kan uppträda med främst minnesluckor och problem med 
rumsuppfattning. Symtomen delas in i tre stadier. Beroende på vilken grad av 
insjuknad så finns det idag läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet. Exempel på 
sådana är kolinesterashämmare, som används vid mild till måttlig sjukdomsgrad och 
som verkar genom att påverka den kognitiva funktionen i hjärnan. Vid måttlig till 
svår AD kan Memantin (en så kallad NMDA-receptorantagonist) sättas in, vilket 
dämpar den toxiska effekten hos glutamat.  
Många studier har gjorts på AD med syftet att hitta bra botemedel redan vid i ett 
tidigt sjukdomsstadium och även vid senare stadier. Trots dessa ansträngningar har 
forskarna hittills inte kommit fram till det uppsatta målet. 
 
En del av forskningen är inriktad mot antikroppsterapier mot AD för att undersöka 
huruvida de kan hjälpa till att bota eller minska symtomen. Studier har genomförts 
på både passiva och aktiva antikroppar, där patienter har injicerats med olika typer 
av antikroppar. Målet med studierna har varit att hämma bildandet av betaamyloid 
(Aβ) i den drabbade hjärnan, vilket anses vara en av huvudorsakerna till sjukdomen. 
 
Syfte: att sammanställa och utvärdera antikroppsbaserade behandlingsstrategier 
som finns mot Alzheimers sjukdom, och få en överblick om hur de olika kliniska 
försöken gick för patienterna.  
 
Metod: information söktes huvudsakligen via PubMed, även sökmotorn Google har 
använts. 
 
Resultat/Diskussion: I resultatet för denna litteraturstudie ingår sex 
originalartiklar. I två av dem användes aktiv immunoterapi medan passiv 
immunoterapi genomfördes i de resterande fyra. De passiva antikroppsterapierna har 
uppvisat många positiva resultat bland annat för den kognitiva funktionen. De har 
även medfört färre biverkningar till skillnad mot den aktiva antikroppsterapin 
AN1792, som avbröts på grund av att 6 % av patienterna utvecklade hjärnhinne- och 
ryggmärgsinflammation (meningoencephalitis). Det nya aktiva vaccinet CAD106 gav 
bra resultat vad gäller säkerheten och toleransen, vilket även stämde in på det passiva 
Solenzumabvaccinet. Det som har observerats i studierna är att de passiva vaccinerna 
Bolezunemab, Gantenerumab och Solezunemab fungerar på olika sätt och det kan 
bero på att de binder sig till olika delar av amyloidprekursorproteinet (APP). 
 
Slutsats: En hel del faktorer ligger bakom uppkomsten av AD. Idag pågår det ett 
projekt i Sverige med namnet Swedish Brain Power där förhoppningen ligger i att få 
fram bra läkemedel i framtiden. Att hitta ett vaccin som kan hindra sjukdomen tidigt 
är det som forskarna strävar efter. Som det ser ut idag finns det inte någon riktigt bra 
medicin mot AD, dock ger forskningsresultaten ett löfte om en ljus framtid för 
behandling av sjukdomen. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Alzheimer disease, antikroppsterapier, betaamyloid, CAD106, Alzheimer 
sjukdom. 
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Förkortningslista 

 
AD   Alzheimer sjukdom 
 
Aβ   Abeta amyloidproteinet 

 
APP amyloidprekusorproteinet (stora proteinet till β-amyloid) 

 
MMSE Mini Mental State Examination (mini mental test, en grov 

uppskattning av kognitiva funktioner) 
 
MRI  magnetisk resonanstomografi 
 
PET positronemissionstomografi (metod att undersöka metaboliska 

och fysiologiska funktioner med hjälp av radioaktivt inmärkta 
biokemiska ämnen) 

 

ADS-Cog Alzheimer’s Disease Assessment Scale: är en skala som mäter 

olika kognitiva funktioner vid AD i mild till måttlig demensfas 

 

APOE Apolipoprotein E 

 

CSF Cerebrospinal fluid: ryggmärgs - eller hjärn- ryggmärgsvätska. 

 

SUVR  Standariserad uptake belåningsgrad 

 

CNS  Centrala nervsystemet 

 

Nucleus caudatus Svanskärnan: en lång svanslik struktur som omsluter thalamus 

 

PS2APP  Dubbelt-transgena-mössmodell 
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1. Introduktion 

 
1.  Inledning 

1.1 Alzheimers sjukdom 
 
Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och drabbar 
miljontals personer i hela världen, främst i industriländer där livslängden är hög. AD 
är en smygande och obotlig sjukdom som beskrevs först år 1906 av Dr Alois 
Alzheimer, som var en tysk psykiater och neuropatolog (1). Han upptäckte nämligen 
en allvarlig skada i hjärnan hos en 51- årig kvinna som upplevde problem med 
minnet och även led av oro. Kvinnans symtom förvärrades för varje dag. Efter sin död 
obducerades kvinnas hjärna och Dr. Alzheimer såg då massvis av små klumpar, så 
kallade senila plack, mellan nervcellerna som var döda. Inuti cellkroppen hittade han 
något som var likt garnnystan (”tangles”). Alzheimers upptäckt publicerades och fick 
namnet presenil demens, vilket ändrades efteråt och sjukdomen fick bära namnet 
Alzheimers sjukdom efter hans efternamn.  
 
Eftersom det under den tiden var en ovanlig åkomma fanns det en allmän tro att det 
endast var personer i medelåldern som kunde drabbas och först så sent som vid 1970 
insågs det att även äldre personer kunde få dessa hjärnförändringar som Dr. 
Alzheimer beskrev. 
Det talas därför om två olika sorter av Alzheimers sjukdom idag, nämligen senil 
demens som börjar efter 65 års ålder och presenil demens som börjar innan 65 år och 
som oftast brukar vara ärftlig (2,1). 
 
 AD har idag ökat i Sverige och det finns i nuläget runt 90000 människor som har 
sjukdomen. Det uppskattas även att antalet sjuka kommer att öka till det dubbla 
(alltså runt 170000) år 2050 (3), vilket kan förväntas leda till mycket jobb för 
anhöriga och även ge upphov till extremt höga sjukvårdskostnader för landstinget. 

 

1.2 Sjukdomens olika stadier 
 
Ingen vet när sjukdomen framträder eftersom det är en smygande sjukdom, vilket 
innebär att det i regel tar lång tid tills den blir upptäckt, generellt ca 10-20 år. 
Sjukdomens processer delas in i tre olika stadier; mild demens, medelsvår demens 
och svår demens. 
 
Mild demens: här kan den drabbade få tydliga minnesproblem såsom att han eller 
hon inte kommer ihåg namn på sin familj, svårt att verbalisera och även ha problem 
med orienteringen, till exempel svårt att hitta hem. Detta kan även leda till 
svårigheter med den sociala biten med andra människor på grund av skamkänslor 
och ovilja att träffa andra. Det kan även uppstå irritationer eftersom den drabbade 
inte kan klara av sina vardagliga sysslor (1). 
 
Medelsvår demens: här blir symtomen allt starkare. Minnesproblemen ökar, 
koncentrations och kommunikationssvårigheter blir påtagliga och vissa börjar även 
vända på dygnet, vilket gör att de kan gå runt på nätterna. I detta stadium kan det 
dessutom bli svårt att ta på sig kläder, tvätta sig och även andra vardagliga sysslor 
blir svåra att uträtta självständigt. Även psykiska problem såsom hallucinationer och 
förvirring uppstår (1).  
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Svår demens: här kan man säga att största delen av hjärnan är skadad och symtomen 
blir allt värre jämfört med de tidigare faserna. Den drabbade upprepar samma ord 
flera gånger, har ännu svårare att ta hand om hygienen och matningen. Personen i 
fråga är nästan helt beroende av omvårdnad (1). 
 
De flesta patienter som har AD dör i slutänden av någon sekundär sjukdom som till 
exempel lunginflammation, hjärtsvikt, hjärntumörer eller alkoholmissbruk (1). 
 

1.3 Etiologi 

Miljöfaktorer som hög ålder och ärftlighet är en del av de riskfaktorer som kan orsaka 
AD (4). En annan möjligt aspekt för en framgångsrik behandling är fokus på 
sårbarhetsgener, den så kallade APOE ε4-bäraren som ökar risken för AD. 
De som är bärare av en ε4-allel (heterozygoter) har tre till fyra gånger hörgre 
utvecklingsrisk, medan de som har två ε4-alleler (homozygoter) har åtta gånger 
högre risk att drabbas av AD (5). 
 
Högt blodtrycksproblem, låg utbildningsnivå och ett isolerat liv kan också bidra till 
en ökad risk att utveckla sjukdomen. Det har dessutom påvisats att rökning, höga 
blodfetter samt alkoholmissbruk kan leda till AD (4).  
Det finns idag starka bevis för att även förhöjt bildande av abetaamyloid (Aβ) kan 
leda till AD, enligt forskarna (5). 
 

1.4 Vad händer med hjärnan vid Alzheimers sjukdom 
 
Det som har setts är att det börjar bildas små klumpar vid nervtrådarna i den 
drabbade hjärnan Dessa klumpar kallas för senila plack och består av 50-200 
mikrogram bollformade proteinansamlingar vars huvudkomponent utgörs av 
betaamyloid (Aβ). Vid Alzheimer börjar detta protein produceras i stora mängder 
som så småningom aggregerar och bildar klumpar i hjärnan. Engelsson et al. (5) 
beskriver att proteinaggregeraten oftast liknar trådar som kallas för fibriller. Innan 
Aβ bildar fibriller existerar proteinet som protofibriller och oligomerer som anses 
vara de mest toxiska variatnerna eftersom de förstör neuronala celler. Dock är 
mekanismen bakom detta fortfarande okänd. Alla förändringar som sker inne i 
hjärnan gör att kontakten mellan nervcellerna stängs av, vilket gör att det blir svårt 
för impulserna att komma fram till hjärnans olika delar (se fig 1). 
Aβ förekommer även i friska hjärnor men beroende på om det är en ökad produktion 
eller minskad nedbrytning av proteinet så bildas plack i hjärnan hos personer med 
AD (5). Kromosom 21 styr produktionen av Aβ och patienter med Dawns syndrom 
har därför en förhöjd mängd av proteinet då dessa individer har en extra uppsättning 
av kromosomen (2). 
 

 
 
Fig1: PET-bild på hjärnhalvor ovanifrån, där en frisk och en 
sjuk hjärnhalva visas.  De olika färgerna indikerar hur många 
aktiva celler som finns. Den röda visar att det finns många 
aktiva celler, den gula att det är ganska många aktiva, den 
gröna att det är få aktiva medan den blåa att det är mycket få 
aktiva celler (1). Figuren är bearbetad från referens (1). 
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1.4.1 Amyloidhypotes  
 
Proteinet Aβ är ett litet protein som klyvs bort från amyloidprekursorproteinet (APP). 
APP är ett protein som har flera uppgifter och den bryts ner på olika sätt. Ett av 
tillvägagångssätten är det klyvs av enzymerna β-sekretas och γ-sekretas, vilket leder 
till bildandet av proteinsegmentet Aβ. Aβ-fragmenten innehåller 40-42 aminosyror 
som aggregerar och blir toxiska, varav varianten med 42 aminosyror har visat sig 
vara mest toxiskt (6,5).  
 
Konceptet bakom de olika forskningsstudierna har huvudsakligen baserats på 
amyloidhypotesen vilket innebär höjda nivåer av Aβ som orsakar sjukdomen. Den 
här hypotesen presenterades under 1990-talet då den första sjukdomsorskande 
mutationen i genen för APP på kromosom 21 upptäcktes. En av de olika 
mutationerna som har påträffats kallas för den svenska mutationen, vilken har 
påvisats kunna leda till förhöjda Aβ-nivåer. Den upptäckten visade att ökat bildande 
av Aβ är tillräckligt för att AD ska uppstå (5). 
 
Omkring 2000-talet upptäcktes även en annan typ av mutationer som kallas för 
arktiska mutationer, vilka bland annat medför en ökning av Aβ-protofibriller (5). 
 
 Majoriteten av mutationerna sitter nära klyvningsstället för β- och γ-sekretas, 
enzymerna som klyver bort Aβ från APP (se fig. 2) (6,5). 
 
 
 

 
 
 
Fig 2: Enzymatisk nedbrytning av APP, vilket sker via två nedbrytningsvägar; via en 
amyloidbildande eller icke-amyloidbildande process. Vid icke-amyloidbildande nedbrytning 
klyvs APP främst till α-sekretas där den extracellulära delen av APP utsöndras. Därefter klyvs 
APP av γ-sekretas vilket leder till bildandet av ett mindre peptidfragment (P3). Då klyvningen 
ej innefattar bildandet av β-amyloid sker inget utfällning av proteinet. Vid amyloidbildande 
klyvs APP främst av β- sekretas vilket medför att den extracellulära delen av APP elimineras. 
Därefter klyvs APP av γ-sekretas, vilket leder till att fritt β-amyloid bildas. Bilden som visas är 
en bearbetad från figur 2 referens (5). 
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1.4.2 Tauproteinet 
 
I en hjärna som är drabbad av Alzheimer så är funktionen hos tau-
proteinet/neurofibrillerna satt ur spel. Tau är ett mikrotubuliassocierat protein som 
gör nervcellen och dess föreningar stabila. Varför tau förändras vid sjukdomen beror 
på hyperfosforylering vilket innebär att ett antal fosfatgrupper har kopplats till tau, 
vilket medför en kemisk förändring och det i sin tur leder till bildandet av så kallad 
tangles i nervcellerna med resultatet att signalfunktionen i nervcellen försämras. 
Tangles är neurofibrillära ”trassel”, vilket innebär att neurofibriller som finns inuti 
nervcellerna har trasslat sig (6,5).        

1.5 Läkemedel som finns idag 
 
I nuläget finns inga läkemedel som botar AD. I Sverige finns det registrerat från 
1990-talet en grupp preparat, och de godkända mediciner som finns är sådana som 
förbättrar minnesstörning och kognitiva symtomen under en viss period, 
förmodligen endast under några få år. Idag finns tre olika acetylkolinesterashämmare 
som även kallas för bromsmediciner, vilket lindrar symtomen (3) men själva 
sjukdomen stannar inte upp.  Vid AD råder det en brist på acetylkolin, som är en 
signalsubstans i hjärnan. Preparaten ökar nivåerna av acetylkolin i hjärnan genom att 
fördröja nedbrytningen av ämnet.  Kolinesterashämmare har en bevisad effekt då att 
de minskar beteendesymtomen och ger patienten bättre kontakt med sina anhöriga 
(3,7). 
  
Av de 90000 personer som har drabbats av AD, beräknas 24000 av patienterna 
använda sig av just donepazil, galantamin, rivastigmin, medan runt 3000 använder 
memantin (3). Dessa läkemedel fungerar till viss del olika, och de används till 
patienter som har lätt till måttliga problem (1,3,7). 
 
Memantin som nämndes ovan används till patienter med måttlig till svår AD, och 
fungerar på helt annat sätt än kolinesterashämmare då den har en verkan på 
glutamatets ämnesomsättning. Memantin kan ges som ett komplement till 
kolinisterashämmare eller som monoterapi (7). 
 

1.6 Aktiv och passiv immunterapi  
 
Fokuset ligger mest på att försöka få fram läkemedel som kan bromsa upp själva 
nervcellsskadan. Traditionellt fokuserar mycket forskning på ämnen som stimulerar 
produktionen av acetylkolin i hjärna (3). Men en av de nyaste strategierna är 
antikroppsvaccinationer som är det centrala i denna litteraturstudie.   
 
Forskarna hoppas på att med hjälp av antikroppsvaccination kunna sänka nivåerna 
av Aβ. Det finns två typer av immunisering och dessa sker antingen via passiv 
vaccination eller aktiv vaccination. Aktiva vaccination innebär att β-amyloid injiceras 
i patienter tillsammans med ett immunstimulerande ämne (adjuvans). 
Immunförsvaret bildar då antikroppar mot β-amyloiden vilka sedan transporteras till 
hjärnan för att där binda till placken, som då bryts ner. Vid passiv immunisering 
tillförs redan färdiga antikroppar till kroppen. Detta åstadskoms genom att först 
immunisera möss med β-amyloid, vilket leder till att mössen bildar antikroppar mot 
β-amyloiden. Då musantikroppar skapar en kraftig överkänslighetsreaktion hos 
människor måste de modifieras (humaniseras) så att de kan ges till patienter. Precis 
som vid aktiv vaccination binder dessa antikroppar till placken varvid de bryts ner 
och transporteras bort. 
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För närvarande pågår flera passiva antikroppsterapier mot AD. Dessa 
immunoterapier binder till olika områden av Aβ, det vill säga att en del binder till C-
terminala änden medan andra binder till den N-terminala delen. 

De antikroppar som är riktad mot det N-terminala området omfattar 1-16 
aminosyror. Området är mest framträdande i mus, hund och mänskliga former av 
betaamyloid. Specifikt för antikroppen som binder till denna terminala del är att den 
känner igen alla Aβ-former, det vill säga fibriller, oligomerer samt APP, då även det 
har rpporterats att förekomma i CNS (8).  

Antikropparna är kända att orsaka vissa biverkningar som cerebral amyloid angiopati 
och vasogent ödem (8). Bapineuzumab är ett exempel på en antikropp som binder till 
N-terminalen (8). 

 De som binder till de centrala områdena omfattar 17-32 aminosyror, och typiskt för 
dessa antikroppar är att de endast binder till Aβ-monomerer och inte ta sig in i CNS. 
Än så länge har de inte uppvisat några större biverkningar (8). 
 
Idag har forskarna inriktat sig på två tillvägagångssätt; 1) att finna substanser som 
stoppar β- och γ- sekretas till att bryta ned APP till Aβ, och 2) att forska om 
substanser som atningen stoppar aggregeringen av Aβ eller som ökar dess 
elimineringdess (6). 
 

1.6.1.  Hämma bildandet av Aβ 

 
Denna metod förhindrar bildandet av Aβ genom att hämma de två enzymerna β-
sekretas och γ-sekretas. Det har visats att det finns nackdelar med den här metoden 
eftersom dessa enzymer har andra viktiga funktioner i kroppen, vilket kan leda till 
oönskade biverkningar om de hämmas (5). 

1.6.2. Hämma aggregeringen av Aβ 

 
Ett annat sätt är att hämma aggregeringen av Aβ-molekyler och på så sätt förhindra 
bildandet av Aβ-fibriller, plack och Aβ-oligomerer. Kliniska prövningar har 
genomförts med den här metoden och en av dem är en avslutad fas 2-studie i Sverige, 
vilken har uppvisat positiva effekter på plackmängden i hjärnan (5). 

 

1.6.3. Öka nedbrytning av Aβ 

 
Ännu en metod är att öka nedbrytningen av Aβ. Med hjälp av musmodeller har en 
minskad mängd Aβ kunnat påvisas, och nu görs kliniska försök på människor för att 
se om det kan ge samma resultat som hos möss (5). 
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2. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa de behandlingsstrategier som 
finns idag mot AD och hur de olika kliniska försöken gick och vilka slutsatser man 
kan dra för framtida strategier av de antikroppsterapier som är aktuella för 
sjukdomen. 
 
Mina frågeställningar är 
 

 På vilket sätt påverkar vaccinationer förekomsten av plack i hjärnan? 

 Hur gick det för patienternas fysiska och kognitiva beteenden under 
behandlingen med antikroppsterapier vid intag av dessa 
vaccinationer? 

 Vilka vaccinationsstrategier är bättre för behandlingen av AD i 
framtiden? 

 

3. Metod 

 
Detta är en litteraturstudie, då framför allt informationen hämtats från Pubmed-
databasen under perioden 2013-04-10 till 2013-05-16. Sökorden som användes var 
bland annat ”AD”, ”Alzheimer disease AND Aβ amyloid”, ”antibody”, ”Aβ”, ”beta 
amyloid”, ”AN 1792”, ”Aβ 40-42”, ”CAD106” samt ”LY2062430”.  
 
För att kunna begränsa antalet artiklar användes sökorden enskilt eller i kombination 
med tillägget ”AND”.  På grund av det stora antalet sökträffar begränsades sökningen 
till de senaste tio åren samt till kliniska studier, dessutom till studier som är utförda 
på människor. Även andra artiklars referenslistor användes för att hitta 
originalartiklar.  
 
Efter att artiklarna hade studerats valdes sex originalartiklar samt två 
översiktsartiklar, vilket kändes lämpligt för detta arbete.  
 
Till bakgrundsmaterial har information inhämtats från Alzheimerföreningen, 
svenska demens, läkemedelsboken samt en del översiktsartiklar, hämtade under 
perioden 2013-04-10 till 2013-05-16. 
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4. Resultat 

4.1 Studie 1: Long-term effects of Aβ 42 immunisation in Alzheimers 
disease: follow-up of a randomized, placebo-controlled phase I trial (9) 

Clive et al. har genomförde detta projekt gällande iakttagelsen hur Aβ 42, det vill säga 
amyloid-β-peptider, reagerar i samband med hur mycket plack som har reducerats 
och konsekvenserna av detta i en kliniskstudie. Detta studerades genom att personer 
som lider av Alzheimer fick vaccination som skulle ge dem ett slags immunitet, där 
vaccinationen bestod av amyloid-β-peptider, alltså hela Aβ 42. Det som händer i 
hjärnan vid Alzheimers sjukdom och som även är betydelsefull för att sjukdomen ska 
utvecklas, är bildandet av oligomerer och plack, vilket förutsätter att en stor mängd 
amyloid-β-peptider(Aβ) existerar. Forskarnas kom fram till att de amyloid-β-
peptider som fanns i hjärnan minskade i antal.  
 
Målet med denna studie var att minska Aβ-mängderna, vilket skulle innebära att den 
kognitiva förmågan samt koncentrationen hos personen i fråga blir bättre då 
mängden plack också minskas. Detta skulle utföras genom vaccination. 
  
Studien påbörjades 2000 i Storbritannien, pågicks i fyra olika städer (Southampton, 
Bath, Swindon och Cardiff) och var dubbel-blind placeboinriktad. Personer som led 
av Alzheimer och stroke deltog i denna studie, som pågick i 84 veckor. Anledningen 
till att studien pågick i just 84 veckor var på grund av att behandlingstiden utökades, 
då en andra vaccination gavs till försökspersonerna, vilket i sin tur skulle leda till att 
det syntetiska Aβ 42 skulle bli ännu lösligare. Denna vaccination består av polysorbat 
80 (i en mängd av 0,4 %). Studien gick alltså ut på att vaccinera 80 patienter med 
aktivt Aβ 42, det vill säga det artificiella AN1792 (Elan Pharmceuticals).  
 
Det var alltså 80 patienter som ingick i varav 64 slumpmässigt utvalda patienter 
skulle vaccineras med två olika doser av AN1792, medan resten av patienterna skulle 
få så kallad QS-21. QS-21 är ett adjuvans (immunostimulerande ämne). De två olika 
doserna som skulle ges till patienterna var en dos på 50 mikrogram och en dos på 225 
mikrogram. Detta innebar att 25 patienter fick 50 mikrogram medan 26 fick 225 
mikrogram och de resterande 13 patienterna fick QS-21. Studien avslutades i juni 
2002, då alla patienter som var med i denna studie hade fått sina behandlingar.  
 
Det var inte förrän i juni 2003, som en uppföljning genomfördes för att undersöka 
hur patienterna som varit med i denna studie hade påverkats av de olika 
behandlingarna. Detta vara även betydelsefullt för fortsatta kliniska studier. 
Uppföljningen gjordes genom att antingen vårdaren (i det fall patienten har avlidit) 
eller patienten kontaktades. För patienter som avlidit var det viktigt att ta reda på om 
det fanns bakomliggande orsaker och vilka datum patienterna hade gått bort. Den 
nödvänding informationen om detta erhölls från General Register Office. När studien 
följdes upp använde ADAS-Cog, vilket är en förkortning för ”Alzheimer’s disease 
assessment scale-cognitive subscale”. Dessa är kliniska skalor som används för att 
bedöma tillståndet hos patienter med Alzheimer. Vid uppföljning är det viktigt att 
patienten är samarbetsvillig samt att denna bedömning som ingår i studien utförs av 
samma utredare och klinisk skala som gjorts innan uppföljningsstudien (alltså i 
grundstudien). Dessutom ska den kliniska skalan användas tillsammans med 
”International Classification of Diseases version 10 diagnostic criteria”.  
 
Syftet med detta var att graden av demens skulle kunna säkerställas, exempelvis svår 
eller lätt. Enligt detta kriterium så innebar det att patienter som hamnade på tio eller 
mindre i MMSE hade svår demens. För att studien skulle kunna följas upp 
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studerades en grupp Alzheimerpatienter som inte hade fått vaccination för 
behandling av sjukdomen, och en annan grupp av patienter som hade vaccinerats. På 
så sätt var det möjligt att jämföra och utröna skillnader mellan de två grupperna. 
Prover togs från hjärnans olika delar (till exempel hjärnstammen, lillhjärnan, 
thalamus) och hjärnan undersöktes även makroskopiskt.  
 
Dessa tester genomfördes även för att ta reda hur stor procent Aβ som fanns i 
hjärnbarken, varför två värdeberäkningar gjordes. Vidare undersökte forskarna ifall 
förekomsten av riktiga belägg (som tyder på plack) som tidigare funnits i hjärnan nu 
var lägre. Hur mycket plack som har reducerats kan indelas i tre typer av mått; plack 
som är helt borta, intermediär, vilket innebär att plack har reducerats måttligt, och 
sist det minimala, som innebär att ingen plack har försvunnit. Detta var till hjälp för 
att se Aβ-vaccinationens inverkan för sjukdomens progression (se fig. 4). 
 
Efter att det hade gått fem eller sex år togs blodprover från 15 patienter som hade fått 
vaccinationen AN1792. I samband med detta tog forskarna även hänsyn till MMSE-
poängen, för att därefter jämföra deras värden med de patienter som inte hade 
vaccinerats med AN1792. Denna jämförelse gjordes på grund av att i den tidigare 
studien hade för få prover tagits från placebogruppen. Dessutom var det intressant 
att att få reda på mängden av den sammanlagda anti-Aβ-antikroppstitrerade vätskan 
som fanns hos respektive patient, vilket kunde bestämmas genom ELISA-analys.  
 
I den första/ursprungliga studien var det som sagt 80 patienter som ville vara med 
och därmed behandlas med AN1792, och alla patienterna led i början av studien av 
lätt till måttlig Alzheimers sjukdom. Efter denna studie gjordes en uppföljningsstudie 
och där kunde patienterna delas in i tre olika grupper (9). En grupp utgjordes av 36 
patienter/vårdare som gick med på att vara med i uppföljningsstudien. I nästa grupp 
återfanns 20 patienter som hade dött i början av uppföljningsstudien, där 15 av dem 
hade behandlats medan 5 hade varit placebo kontrollerade. Den sista gruppen bestod 
av 24 patienter/vårdare som valde att inte vara med i uppföljningen. 
  
I uppföljningsstudien hade tio patienter dött medan 26 hade överlevt av de 36 
patienterna som tidigare har nämnts.  Av de 26 patienter som överlevde hade 20 av 
dem behandlats medan sex stycken hade fått placebo. Av de tio som inte hade 
överlevt hade samtliga tio blivit behandlade. Av de 24 patienter som inte ville vara 
med uppföljningsstudien överlevde 12 patienter medan de resterande 12 dog. Av de 
12 patienter som hade dött, hade nio blivit behandlade och tre hade fått placebo. Vad 
det gäller de 12 överlevande hade tio behandlats medan två hade fått placebo. 
 
Vid slutet av studien hade 38 personer överlevt medan 22 personer hade dött. 
Angående AN1792-vaccination så blev resultatet att en patient som fått en dos på 50 
µg hade fått sjukdomen progressiv supranukleär pares. Detta är en sjukdom som gör 
att personen i fråga får svårt att röra på sig och är även kopplad till problem med den 
intellektuella funktionen. På grund av detta fick denna patient inte vara med i 
uppföljningsstudien. Efter en kort tid efter ursprungsstudiens början, efter att 
behandlingen hade påbörjats dog en patient av bukaortaaneurysm (aortaväggen blir 
bredare, vilket kan medföra att aortakärlet spricker). Hos andra patienter som dog 
under studiegången var orsakerna bland annat hjärtinfarkt, bronkopneumoni 
(lunginflammation) och att hjärnans blodkärl drabbades (cerebrovaskulär sjukdom). 
Dessutom var det endast en person i studien som visade symtom på 
hjärninflammation. Placebogruppen jämfördes med den grupp som vaccinerades, 
och då visade det sig att anti-Aβ-antikroppar blivit högre hos dem som vaccinerades. 
Gällande ADAS-Cog visades ingen skillnad, då denna anti-Aβ-antikropp höjdes.      
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Livslängden hos de patienter som hade fått vaccinationen var 75,3 år, medan 
livslängden hos de som inte hade vaccinerats var 79,1 år, vilket visar att de som inte 
hade blivit vaccinerade klarade sig bättre än de som hade fått vaccinet (9). 

 
Fig 3: Antalet patienter som var med i denna studie (9).  Överblick över hur många som ville 
gå vidare med studien och de som inte ville gå vidare, samt antalet döda av olika orsaker. 
Figuren är bearbetad från figur 1 i referens (9).      

 
 

  
 
Fig 4: Histologisk bild (A) av ovaccinerad hjärna där mängder av plack kan observeras. Figur 
B visar en vaccinerad hjärna som uppvisar en nästintill fullkomlig reducering avplack (beta 
amyloid). Figuren är omarbetad från figur 2 i referens (9).  

 
                          
För att nämna en studie som gick dåligt, var en somsom genomfördes bland annat i 
september 2000 i Irland (Dublin). I denna studie vaccinerades personer med 
Alzheimers med Aβ 42. Resultatet blev att olika antikroppssvar uppkom till detta 
vaccin, det vill säga AN1792. Men här blev resultatet inte som forskarna hade önskat 
sig, eftersom studien inte visade på någon direkt eller stor påverkan på plack för 
AN1792. Tyvärr så blev resultatet likadant för de patienter som genomgick 
behandlingen som för de som inte hade behandlats; effekten var med andra ord 
närmast obefintlig. Dock fortsattes den kliniska studien för att undersöka hur 
AN1792 och Aβ 42 tillsammans reagerar över tid, och därefter dra slutsatser huruvida 
mängden plack reduceras efter sex år (9).  
 
Denna långtidsstudie var dock heller inte så lyckad, eftersom även här blev resultaten 
densamma som hos placebogruppen. Dessutom stoppades forskningen i förtid då 6 % 
av patienterna fick inflammation i hjärnan (meningoencephalitis) (9) vilket 
antagligen berodde på en inflammatorisk T-cellsreaktion (10).   
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Denna studie gick alltså ut på att patienten skulle vaccineras med en hög dos av 
aktiva antikroppar, dock finns det ingen vetskap om hur många som överlevde eller 
hur den kognitiva delen såg ut i framtiden.  
 

4.2 Studie 2: Safety, tolerability, and antibody response of active Aβ 
immunotherapy with CAD106 in patients with Alzheimer’s disease: 
randomized, double-blind, placebo-controlled, first-in-human study (11) 
 
CAD106 är en peptid kopplad till en virusliknande partikel som består av Aβ1-6. Den 
är involverad i en ny aktiv Aβ-immunoterapi som Winblad et al. skriver (11) och 
målen med studien var att granska toleransen, säkerheten och igenkännandet av Aβ-
antikroppssvar. Forskarna var intresserade av att se hur CAD106 påverkade AD-
utveckling och även ta reda på effekterna av CAD106 på serum Aβ-
antikroppsegenskaper och koncentrationer av sjukdomsrelaterade biomarkör i CSF 
genom lumpalpunktion och plasmaanalys. 
 
Studien, som var en randomiserad dubbel-blind placebo-kontrollerad fas 1-studie, 
gjordes under en 52-veckors period mellan augusti 2005 och mars 2007. Studien 
utfördes bland annat på karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och 
universitetssjukhuset MAS i Malmö. Försökspersonerna var både kvinnor och män 
mellan 50-80 år gamla med en Mini-Mental State, mild till måttlig AD. Tydliga 
kriterier hade fastställts, såsom att patienterna måste kunna läsa, skriva samt 
kommunicera obehindrat under premorbida tillstånd. Studien påbörjades efter att 
den blivit godkänd av etiska kommittéer på båda universiteten, i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen och internationella konferensen om integrering Good 
Clinical Practice riktlinjer. Överläggandet kontrollerades av en säkerhetskommitté 
och patienterna och anhöriga gav sitt samtycke skriftligt innan registrering. 
 
Försökspersonerna valdes ut slumpmässigt där 31 randomiserades i kohort 1, varav 
24 av dem fick tre subkutana injektioner av 50 mikrogram CAD106 var och sju fick 
placebo i motsvarande behandling.  I kohort 2 ingick 27 patienter varav 22 av dem 
fick också tre injektioner var med 150 mikrogram CAD106 och fem fick placebo i 
motsvarande behandling. Därefter fick försökspersonerna delta i tre försök under en 
två-års period (se fig. 4). I kohort 1 gavs injektionerna under vecka 0, 6 och 18, och i 
kohort 2 gavs injektionerna under vecka 0, 2 och 6. Efter avslutad behandling ville 
forskarna undersöka om det några allvarliga biverkningar hade uppstått, vilket isåfall 
skulle antecknas. Tanken var att en fjärde injektion skulle ges som en förlängning av 
studien under kohort två, vilket också gavs till två av 27 patienter, dock avbröts detta 
i väntan på kommande resultat då ett fall av meningit hade rapporterats hos en av 77 
apor. 
 
Målet med denna studie var att se hur Aβ-antikroppsserum reagerar tillsammans 
med CAD 106, och på så sätt också kunna se hur CAD106 påverkar sjukdomen 
Alzheimer. Det var i augusti 2005 som denna studie påbörjades och den avslutades i 
mars 2008. Dessutom följdes studien upp efter två år, vilket innebar att studien var 
helt avslutad i maj 2010.  Det var totalt 48 patienter som var med i denna kohort, 
varav 24 dessa patienter fick CAD 106 injektion (50ug) och sju fick placebo, helt 
slumpmässigt. Dessa fick alltså 3 injektioner i vecka 0, 6 och 18. Sedan fanns det 
kohort 2 med 31 patienter där 22 av dem fick CAD 106 och 3 injektioner med 150 µg, 
medan fem personer fick placebo. Dessa 3 injektioner gavs vecka 0, 2 och den sista i 
vecka 6. Gällande denna grupp var det en patient som hade fått de tre injektionerna 
(150 µg), men som under vecka 26 bestämde sig för att inte längre delta i studien.  
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Resultatet blev att väldigt många (97 %) av de patienter som var med i den första 
gruppen (kohort) fick biverkningar såsom huvudvärk, trötthet och inflammation i 
näsa och svalg (nasofaryngit). Även patienterna i kohort 2 fick biverkningar, dock 
noterades att deras biverkningar var som starkast efter den första och andra 
vaccinationen, för att sedan försvagas efter den sista vaccinationen. De vanligast 
förekommande biverkningarna i kohort 2 var feber, trötthet, frossa och smärta vid 
det ställe där vaccinationerna hade givits. Nio patienter fick allvarliga biverkningar 
men det ledde dock inte till att någon av dem avled. Det gjordes en undersökning för 
att avgöra om de allvarliga biverkningarna hade uppstått på grund av injektionerna, 
dock tydde den på att det kunde finnas andra orsaker till hälsovådliga effekterna. 
 
 

 
 
Fig 5: Figuren visar hur många som deltog i studien i både kohort 1 och 2, hur länge studien 
pågick och vilka patienter som använde placebo samt CAD106. Figuren är bearbetad från 
figur 2 i referens (11). 

 
 
 
Vid uppföljningen (vecka 54) för kohort 2, hade två patienter lidit av bland annat 
svimningar och hade restless legs. Detta efter att ha fått den fjärde injektionen av 
CAD106. Vidare visades att de patienter som fått CAD106 injektion jämfört med de 
som inte hade fått injektioner, alltså placebopatienter, så fanns det inte några viktiga 
skillnader som man kunde märka av via exempelvis undersökning av urinen. 
Däremot såg man skillnader hos två patienter i vecka 52, vilka visade sig i hjärnan 
(Pericerebral meningeala) hos de som fick CAD106 injektion. Andra förändringar 
som märktes i kohort 1 var att antalet i CSF, det vill säga att de mononukleära 
cellerna, hade ökat i antal hos en av patienterna, vilket senare i studien hade blivit 
normalt igen. Angående kohort 2 hade alla CAD106-patienter och endast 18 av 24 
patienter som var med i kohort 1 ett Aβ-IgM (antikroppstiter) som kunde mätas, 
jämfört då med ingen av dem som var i placebogruppen. Gällande en annan 
antikroppstiter, så kallad Qp IgG, så fanns det inte så mycket av den i kohort 1 medan 
det i kohort 2 var två gånger mer, enligt Peak.   
 
Resultatet vad det gäller placebopatienter och CAD106-behandlade patienter, var att 
det inte var någon stor skillnad när det gäller det som tidigare nämnts om CSF. 
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Vad forskarna kom fram till i denna studie var att det inte förekom några allvarliga 
eller autoimmuna biverkningar under de 52 veckorna och inte heller under 
uppföljningstiden. Dessutom uppvisade CAD106 goda resultat gällande säkerheten 
och toleransen hos patienter med mild till måttlig AD.  
 
 

 
 
 
Fig 6: Figuren visar både IgM-och IgG-titer och under vilka veckor de har börjat med 
behandlingen. Diagram A visar att placebogruppen hade inga mätbar IgM, som enbart 
förekom i kohort 1 och 2 . B-diagrammet visar både placebogruppen och kohorten. Figuren är 
bearbetad från figur 3 i referens (11). 

 

4.3 Studie 3: A phase 2 multiple ascending dose trial of bapineuzumab in     
mild to moderate Alzheimers disease (12) 
 
Denna forskning gjordes i början på möss som hade givit arvsanlag från ett annat 
djur med hjälp av genteknik (transgena möss). Det visade sig att i deras hjärna har 
det skett en minskning av amyloiden. Eftersom antikropparna var riktade mot N-
terminaldelen av Aβ hade detta lett till minskningen.  
 
En antikropp som har som mål att rikta sig mot N-terminalen, exempelvis 
Bapineuzumab, är huvudsubstansen vid passiv Aβ-behandling. I denns studie var 
forskarna intresserade av att undersöka om T-cellens svar, som är 
proinflammatorisk, helt kan försvinna genom att anti-Aβ-antikroppar passivt sprutas 
in. 
 
Denna studie innefattade 234 patienter som var mellan 50 och 85 år. Det togs inte 
någon hänsyn till om patienterna hade några andra bakomliggande sjukdomar 
bortsett från Alzheimers sjukdom, förutom då det handlade om depression, stroke, 
läkemedel mot cancer och läkemedel som inte koagulerar blodet. Viktigt var också att 
patienten hade en egen vilja att delta i studien, efter att ha fått skriftlig information 
angående testerna. 
 
I studien ingick patienter slumpmässigt i två olika grupper, där den ena gruppen fick 
placebo medan den andra fick IV Bapineuzumabbehandling. Denna behandling 
pågick i 18 månader med sex doser där 0,5 mg/kg gavs först och sedan 0,15 osv.  
intravenöst i en timme var 13:e vecka.  
 
Under dessa 18 månaders var det viktigt att allt gick som det skulle, därför var SMC 
(Safety Monitoring Committee) med när denna studie utfördes. Det som gjordes i den 
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första fasen var att när dosen på 0,5 mg/kg ledde till att vissa patienter utvecklade 
vasogenic ödem på hjärnan, reducerades dosen till 0,15 mg/kg dos för att se om det 
gav ett bättre resultat. När det visade sig att det gick bra med 0,15 mg/kg dos 
godkännandes studien av SMC för att gå vidare med nästa mängd av dos. För att få 
reda på hur det har gått med resultatet användes ADAS-Cog (Assessment Scale-
Kognitiv subscale) och DAD (Disability Assessment för demens). Denna studie pågick 
dessutom till vecka 78, där tiden och den respektive behandlingen eller dosen 
tillsammans var några av de viktigaste delarna vid analysen.  
 
Vad det gäller resultatet har det som sagts finnas 317 patienter som efter 
godkännande deltog i studien, men efter att ha undersökt dessa fick 83 av dem inte 
delta. Det återstod då 234 patienter som slumpmässigt delades upp varav 124 
patienter fick behandling medan 110 hamnade i placebogruppen. Av de 124 patienter 
som fick behandling var det 92 patienter, alltså 74 %, under vecka 78 som forskarna 
hade dålig bedömning på, medan resten det vill säga 32 patienter (26 %), hade 
stoppat behandlingen innan vecka 78 på grund av olika anledningar. Dessa 
inkluderade två patienter som hade avlidit, åtta patienter av ingen direkt orsak, två 
patienter som först behövdes undersökas, två patienter som inte hade fått någon 
effekt, en patient som inte hade varit där (försvunnit) och 16 patienter som inte ville 
vara med i uppföljningsbehandlingen.  
 
När det gäller placebogruppen som bestod av 110 patienter från början deltog 87 
personer i uppföljningsfasen (under vecka 78), och för dessa hade nästan ingenting 
hänt. Här kan man se att i uppföljningsfasen under vecka 78 deltog 79 % av 110 
placebopatienterna jämfört med 74 % av de 124 patienter som hade behandlats med 
bapineuzumab; en skillnad på 5 %. Resten av de 110 placebopatienterna, det vill säga 
23 personer (21 %), hade alltså stoppat behandlingen.  
 
Det fanns olika anledningar till detta, bland annat att 16 placebopatienter inte längre 
ville vara med, två patienter som inte uppvisade några resultat och tre patienter som 
forskarna inte hade fått reda på vad som hade hänt med dem. Vid slutet av 
behandlingen under vecka 78 hade 80 patienter (65 %) fullföljt sin behandling med 
alla sex läkemedelsinfusioner. Sammantaget blev det färre bapineuzumabbehandlade 
patienter (58 %) som helt kunde fullfölja studien jämfört med placebopatienterna 
(77%).  
 
I en annan analys visade det sig att hos gruppen som hade fått läkemedelsbehandling 
hade hjärnvolymen inte minskat lika mycket till skillnad mot placebogruppen. 
Däremot hade patienter som deltog i placebostudien inte fått lika mycket 
biverkningar jämfört med de patienter som behandlades med bapineuzumab. En av 
biverkningarna var vasogent ödem som drabbade dubbelt så många av pateinterna i 
bapineuzumabgruppen, där det även visade sig att ju större dos patienterna fick av 
läkemedlet desto större blev risken att de fick vasogenic ödem.  
 
Andra biverkningar var ryggsmärta där (12,1% av läkemedelsbehandlade, 5,5 % av 
placebogruppen), kräkningar, ångest, viktminskning, hypertoni, kramper, grå starr 
och lungemboli. Däremot visade det sig att alla de ovan nämnda biverkningarna 
drabbade 90 % av placebogruppen medan 94 % av bapineuzumabpatienterna 
drabbades. Vilket förtydligar att de patienterna hamnade i bapineuzumabgruppen 
drabbades mest av dessa biverkningar. Sammantaget var det ingen i placebogruppen 
som avled medan det däremot var tre patienter i bapineuzumabgruppen som dog. 
Dessutom avled ytterligare en person efter att ha fullföljt läkemedelsbehandlingen. 
Dessa patienter gick bort som en konsekvens Alzheimers sjukdoms progression, och 
de led av bland annat lunginflammation och njursvikt. 
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4.4 Studie 4: Effect of immunotherapy with Bapineuzumab on 
cerbrospinal fluid biomarker levels in patients with mild to moderate 
Alzheimer’s disease (13) 
 
Denna studie är en fortsättning på en tidigare undersökning från 2009 där 124 
patienter fick passiv infusion av bapineuzumab läkemedlet medan 110 patienter fick 
placebopreparat (13). Denna artikel redovisar de senaste forskningsresultaten då den 
blev publicerad så sent som 2012, och studien, som kallades för studie 201, bedrevs 
på 30 olika platser i USA. Dessutom pågick studie 202 på två olika platser i England 
och på en plats i Finland, vilkas resultat sedan redovisades i augusti 2012. I denna 
fortsättningsstudie var målsättningen att tillföra bapineuzumab genom passiv 
infusion. Bapineuzumab är en anti-Aβ monoklonal antikropp och en sådan antikropp 
isoleras genom att det från ett antigendjur tas B-celler, som därefeter odlas för att på 
så sätt producera många antikroppar av en och samma sort. I den här senaste studien 
skiljer sig antalet patienter som var med och även hur det gick för de deltagande 
personerna jämfört med det som presenterades i den tidigare artikeln. 
Tillvägagångsättet i den här undersökningen var att bapineuzumab tillfördes 
intravenöst i CSF (cerebrospinalvätska) hos patienter som led av Alzheimers 
sjukdom. Detta gjordes för att minska mängden Aβ-amyloid i cerebrospinalvätskan 
och därmed leda till bildandet av mer CSF tau-protein. Eftersom fibrillerna innhåller 
tangles och att plack (av Aβ-amyloid) samlas i lager, var syftet i denna studie att 
tillföra bapineuzumanantikropp till CSF för att därefter undersöka om det blivit 
någon förändring gällande CSF och mängden P-tau.       
  
Denna studie pågick i 12 månader, och var två fas 2 multicenter randomiserade 
dubbelblinda placebokontrollerad. 234 patienter deltog i studie 201, vilka 
slumpmässigt hade delats in i patienter som skulle få bapineuzumab passivt i doser 
om 0,15, 0,5, 1,0 eller 2,0 mg/kg, och patienter som skulle få placebo. 
 
I studie 202 var det deltog 28 patienter, och det viktiga i den studien var att de som 
skulle få bapineuzumab intravenöst började med att få den minsta dosen först (0,5, 
1,0 eller 2,0 mg/kg). Dessutom skulle patienterna i studie 202 få detta läkemedel i 3 
doskohorter och inte som i studie 201 där patienterna skulle få det i 4 doskohorter, 
där även dosordningen inte spelade någon roll. Studien skulle pågå till vecka 78, med 
13 veckor mellan varje infusion (sex infusioner totalt). Innan studien påbörjades togs 
även prover på cerebrospinalvätska, vilket upprepades under vecka 54.  
 
I studie 201 behandlades 124 patienter bapineuzumab intravenöst medan 110 fick 
placebo. Av dessa 124 patienter deltog 27 stycken i nästa steg, i CSF studien. Av dessa 
27 så var det sju av dem som inte hade fått läkemedlet (deltog inte i CSF- studien). De 
20 återstående patienterna undersöktes och fick information om både CSF och 
baslinje. Vilket också innebar att de fick infusion. Vad det gäller placebogruppens 110 
patienter deltog 24 i en CSF-studie. Men av dessa 24 patienter deltog nio personer 
inte i CSF, medan 15 patienter var med. Av de 28 deltagarna i studie 202 fick 20 av 
dem bapineuzumab passivt intravenöst, varav 12 av dem ingick i en CSF-studie. 
Vidare kom man i nästa fas fram till att fem av dessa 12 patienter inte hade varit med 
i CSF. Däremot hade resten av dem, det vill säga de sju patienterna fått infusion.  
 
Tillsammans har studie 201 och 202 kommit fram till att de i studie 201 med 20 
patienter som hade fått CSF/baslinjeinformation och alltså fått bapineuzumab 
passivt , uppvisat samma resultat som de sju patienterna i studie 202. Det var alltså 
totalt 27 patienter som nästan alla fullföljde de sex infusionerna. Placebogruppen i 
studie 201 bestod av 15 patienter som hade varit med i en CSF-studie, men som 
självklart inte blivit behandlade med något läkemedel.  
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Dessa patienter slogs samman med de patienter i studie 202 som också uppvisat 
samma resultat, fast där med 4 patienter. Detta gjorde att studie 201 och 202 
tillsammans bestod av 19 placebopatienter som fullföljde studien.  
 
Studie 201 och 202 demonstrerade att mängden CSF T-tau och P-tau inte hade 
förändrats hos placebopatienterna, vilket de däremot hade gjort hos patienterna som 
hade behandlats med bapineuzumab. Denna minskning skedde framför allt i slutet av 
studien. P-tauminskningen ledde till att det bildas färre tangles och dessutom till att 
mängden P-tau minskades i hjärnan. Resultatet av T-tauminskningen ledde också till 
att sjukdomens progression blev långsammare, och att färre patienter med 
Alzheimers sjukdom dog. Dessutom betydde det att den kognitiva utvecklingen gått 
långsammare. Vad det gäller Aβx42 i CSF kunde inga stora förändringar observeras, 
dock kunde en marginellt ökad mängd AβX42 upptäckas hos bapineuzumab 
behandlade patienter.   
 
 

4.5 Studie 5: Mechanism of amyloid removal in patients with 
Alzheimer’s disease treated with Gantenerumab (14) 
 
I en annan undersökning som också var en multicenter randomiserade dubbelblinda 
placebokontrollerad, studerades gantenerumab. Gantenerumab är en annan typ av 
human IgG1-antikropp med hög affinitet för fibrillärt Aβ, och det binder både till N- 
och C-delen (14). I denna studie ville forskarna se om denna typ av 
antikroppsbehandling kunde leda till minskning av Aβ-amyloidnivån i hjärnan. 
Första kopian av gantenerumab kommer ifrån Morphosys HuCal-Fab1. 
 
Gantenerumab har observerats kunna passera blod-hjärnbarriären in vivo och fäster 
särskilt till Aβ-plack i PS2APP-transgena möss. En minskning av amyloidplack i 
PS2APP visades vid långtidsbehandling (mer än fem månader) med gantenerumab.  
 
Forskningen är inriktad på patienter med mild till måttlig AD. Denna studie 
omfattades av två typer av studier där bland annat ett MAD (multipel stigande dos)-
försök gjordes med gantenerumab på en PET-delstudie. Patienterna var tvungnga att 
uppfylla inträdeskriterierna för MAD-studien för att vara behörig till PET-studien; de 
skulle vara mellan 50 och 90 år, och poängen för en MiniMental State Examination 
skulle ligga mellan 16 och 26. 
 
PET-delstudien gjordes på tre ställen i Tyskland och det var tänkt att cirka 35 
patienter skulle ingå från 4 kohorter, dock blev den lägre kohorten (20 mg) kunde av 
någon anledning inte utvärderas, heller inte den högra dosen med 400 mg då 
biverkningar uppstod (asogent ödem etc) redan vid användning av 200 mg. Det blev 
därför i slutändan endast två kohorter. 
 
Vid behandlingens slut sammanfattades de genomsnittliga förändringarna i alla tre 
grupperna, det vill säga i placebogruppen, 200 mg- och 60 mg-gruppen. 

18 patienter valdes ut för att få 60 eller 200 mg gantenerumab intravenöst eller 
placebo i fyra veckor (se fig. 7). Meningen med studien var att undersöka effekten av 
totalt sju insprutningar (var fjärde vecka) av antingen de två doserna antikroppar 
eller placebo på amyloidnivån i hjärnan då den mättes med PiB PET. Även magnetisk 
resonanstomografi (MRT) nyttjades för att ge en anpassad utvärdering. Statistisk 
analys gjordes där baslinjen för SUVR justerades, på grund av att deltagarna i 
placebogruppen var yngre samt hade lägre halter av Aβ i hjärnan. Patienterna fick 
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dock inte alla sju infusionerna som det var tänkt, vilket berodde på att doseringen av 
200 mg lades ner för tidigt. 

 

 
 
Fig 7: Figuren visar hur många som randomiserades från början och vilka som tog 
placebo samt gantenerumab. 18 patienter blev antagna och alla uppfyllde kraven till 
studien. Figuren är bearbetad från figur 1 i referens (14). 

MR signalförändringar observerades hos två APOE ε4-homozygotpatienter, efter två 
och fyra doser 200 mg gantenerumab. Forskarna märkte att de fick vasogent ödem 
eller inflammation. Efter att man hade utsatt dosen började biverkningarna 
försvinna. Enstaka individer uppvisade även andra symtom som huvudvärk och yrsel. 
Efter intag av 200 mg fyra gånger observerades ingen minskning av SUVR hos 
patienterna. Däremot kunde en stor minskning ses hos vissa patienter efter två 
gångers behandling med 200 mg, vid intag av gantenerumab i vänstra nucleus 
caudatus. 

Det som forskarna kom fram till i den här studien var att det fanns en störning 
mellan väte 3-märkt [3H]-PiB och gantenerumab in vivo. I ex vivo experiment 
minskades mängden Aβ amyloidplack i hjärnan, beroende av koncentrationen av 
gantenerumab.  

Signifikant nog kunde en reducering av amyloidplacken observeras i AD-hjärnor efter 
användning av denna antikropp. Minskningen var beroende av dosen samt 
periodiciteten två och sju månader jämfört med placebogruppen. Vad gäller den 
kliniska effekten är det fortfarande oklart. 
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4.6 Studie 6: Safety and biomarker effects of solanezumab in patients 
with Alzheimer’s disease (15) 
 
Den här studien handlar om en annan typ av monoklonal humaniserad antikropp 
som binder till det centrala området. Syftet med studien var att granska tolerabilitet, 
säkerhet, farmakodynamik och farmakokinetik för behandling med solanezumab. 
Studien skulle pågå under 12 veckor och var inriktad på patienter med mild till 
måttlig AD (15). 
 
Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk prövning fas 
II-studie. Studien pågick från maj 2006 till maj 2008 och genomfördes på sex 
amerikanska akademiska platser. De 52 patienterna som ingick i studien var män och 
fick antingen placebo som innehöll normal saltlösning eller solanezumab 
(LY2062430), 100 mg var fjärde vecka eller 100 mg per vecka, eller 400 mg var fjärde 
vecka eller 400 mg per vecka under 12 veckor.  Efter randomisering fortsattes 
utvärderingarna under ett år gällande säkerheten och biomarkörer.  Prövningen 
genomgick säkerhetsanalyser, till exempel EKG-mätningar. Både farmakokinetiska 
och farmakodynamiska bedömningar förekom också. 

52 patienter mellan 53 och 89 år ingick i forskningsstudien, varav 53,8 % var kvinnor 
och 96,2 % var kaukasier. 39 patienter testades för att se om de bar på APOE ε4-
allelen, varav 43,6 % hade APOE ε4 medan 20,5 hade två ε4-alleler. 42 patienter 
valdes att ta solanezumab medan de resterande 10 fick placebo. Behandlingen 
fullföljdes för de båda grupperna men avbröts under uppföljningsperioden, då en av 
patienterna avbröt behandlingen efter att ha fått 9 av 12 doser på grund av herpes 
zoster. Dessutom upplevde åtta patienter flera andra biverkningar såsom pankreatit, 
blödande magsår och bröstsmärtor. 

En ökning av koncentrationen av Aβ 1-40 och Aβ 1-42 i CSF kunde observeras i de tre 
grupperna som tog 100 mg varje vecka, 400 mg varje vecka och 400 var fjärde vecka. 
Dessa ökningar sågs varken hos de som tog 100 mg var fjärde vecka eller hos 
placebogruppen. I den här studien gav Solanezumab inte upphov till 
meningoencephalitis eller vasogent ödem. 

Vid de kliniska observationer som genomfördes för att undersöka totala Aβ 1-40 och 
Aβ 1-42, kunde forskarna konstatera att de kohorter som behandlats med 
solanezumab hade fått ökade plasmakoncentrationer under behandlingens gång. Det 
som kunde konkluderas från denna studie var att behandlingen av solanezumab gav 
bra resultat vad gäller säkerhet, och att den var tolererbar hos patienter med mild till 
måttlig AD vid alla doser under 12 veckor samt ett års uppföljning. 
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5. Diskussion 

 
Enligt studierna som är nämnda ovan så testades de passiva antikroppar på lite olika 
sätt; i vissa av studierna undersöktes antikropparna med avseende på bland annat 
säkerheten och toleransen, medan i andra var syftet att se vad som händer med CSF 
om antikropps dos minskas eller ökas. 
I denna litteraturstudie har jag gjort efterforskningar om tre typer av passiva 
antikroppar, Bapineuzumab (12,13), gantenerumab (14) och Solanezumab (15) samt 
även aktiva antikroppar, AN 1792 (9) och CAD106 (11).  
De passiva immuniseringarna med monoklonala antikroppar fungerar på olika sätt, 
vilket kan bero på att de binder till olika aminosyror i APP. I alla de studier som 
granskades hade alla deltagande patienter mild till måttlig AD. Olika fysiska 
funktioner testades för att utröna ifall att dessa funktioner skulle hade någon 
påverkan på sjukdomens utbrott, och författarna var även intresserade av vad som 
händer med den kognitiva förmågan och om det sker någon förbättring i hjärnan 
efter behandling.  
 
Behandling med Bapinazumab ledde till olika biverkningar och enligt Salloway et al. 
utvecklade flera patienter hjärnödem (vasgonent ödem) (12). Dock observerades inga 
biverkningar vid behandling med Solanezumab, vilket kan bero på det som tidgare 
nämndes antikroppar som binder till N-terminala delen leder till vissa biverkningar, i 
motsats till de som binder till centrala regionen. Orsaken till biverkningarna kan även 
vara den höga dosen av bapineuzumab.  
 
Behandlingarna med de tre passiva antikroppar gav positiva resultat, och en 
förbättring av den kognitiva funktionen kunde konstateras. I kontrast till dessa 
resultat, visade en studie från 2000 på att aktiv vaccination med AN 1792 inte är så 
lyckad då en hel del biverkningar hos patienterna förekom, i vissa fall så allvarliga att 
det ledde till dödsfall (9). 
 
Varför studien, som genomfördes av Holmes et al. gick dåligt är oklart. En anledning 
kan vara att vaccinet som användes var det första aktiva vaccinet som de hade forskat 
fram och att det inte hade testasts ordentligt uitfrån specifika kriterier så som 
sjukdomsbakgrund utöver AD och stroke. Det kunde även vara så att patienten dog 
av andra anledningar, till exempel av dosmängden. Då vaccinet innehöll Aβ 42, vilket 
anses vara mer toxiskt än de andra peptivarianterna, kan den höga dosen som 
användes i studien lett till de fatala konsekvenserna. AN1792 uppvisade ett positiv 
resultat hos musmodeller vilket gav forskarna uppfattningen om att det även skulle 
fungera på människor. Det är så med de flesta studier att det kan fungera på djur 
men inte på människor, vilket tvingar forskarna att vara uppmärksamma på det. En 
annan felkälla kan vara åldern då de deltagande patienterna var gamla, vilket gör att 
det svårare att avgöra om de dog på grund av behandlingen eller av något annat. 
Skulle personerna testas redan vid 50 år så skulle studierna pågå längre och det 
skulle då kunna vara lättare att se om behandlingen givit bra eller dålig resultat. 

Efter den misslyckade studien blev den aktiva vaccinationen inte så efterfrågat och 
enligt Remy et al. att det är säkrare med den passiva vaccinationen (8). 

En annan forskningsstudie på aktiv vaccinering har genomförts, vilken kallas för 
CAD106 och som har uppvisat goda resulta. I och med detta har den dåliga 
uppfattningen om aktiva vaccineringen vänt. Det som observerades i denna studie 
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var att det inte metoden inte gav upphov till något dödsfall jämfört med det som 
inträffade för AN1792. Det förekom visserligen ett antal biverkningar men dessa 
berodde inte på vaccinationen utan av någon annan anledning; till exempel 
resulterade höga doser av CAD106 i en hudreaktion vid injektionsstället. Denna 
studie ledde iallafall till positiva resultat gällande säkerheten och toleransen, samma 
som för det passiva vaccinet solanezumab. 

De tänkbara orsakerna till de negativa och positiva resultaten för det aktiva vaccinet 
är att det kan ha forskats rätt så länge på det nya vaccinet CAD106, och att forskarna 
har fått mer lärdom efter det första misslyckandet vilket ledde till 
meningoencephalitis och flera dödsfall. Det nya vaccinet hade även specifika kriterier 
gällande patienter. 

Hade inte denna forskning visat positiva resultat så skulle jag ha föredragit den 
passiva, men nu kan tänkas ge en chans till den aktiva vaccinationen att lyckas i 
framtiden då det pågår fas 2 studier med CAD106 i både USA och Europa.  

 

6. Slutsatser 

Ännu finns inte något botemedel mot AD men fortfarande pågår mycket forskning 
med förhoppningen om att kunna hitta läkemedel eller vaccination som botar 
sjukdomen eller eventuellt förhindrar dess utbrott.  
 
Efter att ha läst igenom de forskningsstudier som är gjorda, så har jag insett att 
forskningen är på rätt väg, särskilt då det idag finns ett stort forskningsprojekt i 
Sverige som kallas för Swedish Brain power. Målet med projektet är att det ska kunna 
leda till en snabb utveckling i Sverige gällande behandlingen av bland annat AD, som 
är en vanlig neurodegenerativ sjukdom, och även öka möjligheterna till att upptäcka 
sjukdomen tidigt (3). 
 
Det förekommer både nackdelar och fördelar med forskningsstudierna. Nackdelerna 
är såklart de allvarliga biverkningarna som i värsta fall kan leda till dödsfall. Men en 
stor fördel med att hitta ett fungerande medel mot AD, är att fler och fler insjuknar i 
sjukdomen.  
 
För att gå tillbaka till arbetets huvudrubrik så kan jag nu dra slutsatsen att det inte 
längre råder tvivel om att det snart kommer att finnas ett medel mot AD som kan 
förhindra att sjukdomen förvärras eller stoppas redan vid ett tidigt stadium. Dock så 
går det nog inte att förvänta sig att sjukdomen kan botas helt och hållet då forskarna 
vet att vissa nervceller har gått förlorade. Men det skulle kunna vara möjligt att det i 
framtiden utvecklas ett vaccin som skulle kunna ges redan under barndomen för att 
på så sätt minska nivåerna av Aβ i hjärnan redan då. Detta skulle isåfall potentiellt 
kunna bygga upp en immunitet mot sjukdomen på samma sätt som mot många andra 
sjukdomar som barn brukar få vaccin för. Då återstår frågan vad som händer med 
hjärnan om Aβ skulle hämmas redan vid barndomen. 
 
En annan teori som det har funderats över är om personer som ligger i riskzonen kan 
undersökas med avseende på ärftlighet; om patienten kunde bli kallad till frivillig 
årskontroll för att upptäcka sjukdomen tidigt innan personen har hunnit förlora flera 
nervceller. Det skulle kunna genomföras på samma sätt som till exempel 
mammografi, som tas vartannat år, eller cellprov där undersökningen görs för att 
förändringar kan upptäckas i ett tidigt stadium.  
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Dock kvarstår frågan vilka negativa konsekvenser dessa metoder skulle ha hos 
patienten. 
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