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Sammanfattning 
 
Introduktion: Huntingtons sjukdom är en ärftlig progressiv neurodegenerativ 
sjukdom som orsakas av en mutation på kromosom 4. Mutationen sker genom en 
ökning av cytosin-adenosin-guanin (CAG) sekvenser som kodar för aminosyran 
glutamin. Huntingtons sjukdom är komplex och dess symtom inträder vanligtvis 
mellan 30 och 50 års ålder, de symtomen som uppkommer orsakas av de förändringar 
som sker i hjärnan. Karaktäristiska symtom för Huntingtons sjukdom är en successiv 
försämring i både motorisk och kognitiv funktion samt olika psykiatriska symtom. Det 
är framförallt områden som de basala ganglierna och hypotalamus som drabbas, men 
även hjärnbarken påverkas. I dagsläget finns ingen botande behandling eller 
behandling som kan påverka sjukdomsförloppet utan man behandlar de symtom som 
uppkommer. Symtomatisk behandling kan förbättra livskvalitén och underlätta 
vardagen för de drabbade.  
 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att jämföra substanserna tetrabenazin och 
priodipidins effekt på motoriska symtom vid Huntingtons sjukdom med avseende på 
förändring i UHDRS-TMS.  
 
Metod: Litteratursökningar genomfördes i både PubMed och Cochranes databaser, 
med hjälp av MeSH termer och fritextsökningar. Till denna litteraturstudie valdes åtta 
orginalstudier ut, dessa analyserades och sammanställdes. En bedömningsmall 
användes för att värdera studiernas kvalité.  
 
Resultat: Pridopidin har för dosen 90 mg uppvisat en signifikant förändring i 
UHDRS-TMS i jämförelse med placebo, medan lägre doser av pridopidin inte var bättre 
än placebo. I den öppna fortsättningsstudien ökade däremot samtliga grupper i 
UHDRS-TMS. Tetrabenazin har inte uppvisat entydiga resultat, två studier visade på en 
signifikant sänkning av UHDRS-TMS i jämförelse med placebo medan en studie visade 
på en signifikant ökning av UHDRS-TMS. I den retrospektiva studien sågs en ökning av 
UHDRS-TMS både vid första och andra uppföljningen varav den sistnämnda var 
signifikant.  
 
Diskussion: De studier som användes till detta arbete har haft olika studiedesign, 
studielängd och antal studiedeltagare samt haft varierande doser av de enskilda 
substanserna. Vilket leder till olika förutsättningar och möjlighet till statistisk styrka i 
dess resultat. Genomgående har studierna haft ett relativt lågt antal studiedeltagare 
vilket beror på sjukdomens låga prevalens. Mer forskning krävs inom det här området, 
dels för att hitta en bra symtomatisk behandling men också för att hitta ett sätt att 
förhindra och eller bota sjukdomen.  
 
Slutsats: Resultaten som påvisats är att både tetrabenazin och pridopidin tycks ha en 
sänkande effekt på motoriska symtom samt att de tenderar att tappa sin effekt vid 
längre tids behandling. Tetrabenazin ger till störst del sin effekt genom att dämpa de 
ofrivilliga rörelserna, chorean. På grund av studiens begränsningar kan inga konkreta 
jämförelser dras mellan substanserna eftersom studierna som använts inte är helt 
jämförbara med varandra.  
 
Nyckelord: Huntingtons sjukdom, tetrabenazin, pridopidin, UHDRS-TMS, effekt 
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Introduktion 
Huntingtons sjukdom, tidigare kallad Huntington Chorea är en progressiv 
neurodegenerativ sjukdom som beror på en mutation på kromosomen 4p i genen IT-
15-genen, vilken också kallas HTT. Mutationen sker genom en ökning i antalet cytosin-
adenosin-guanin (CAG) sekvenser som kodar för aminosyran glutamin (1). Sjukdomen 
har fått sitt namn från George Huntington som beskrev sjukdomen redan 1872. Hos en 
frisk person förekommer också CAG sekvenser men de överstiger normalt inte 35 
stycken, om antalet däremot överstiger 40 repetitioner utvecklar man i regel alltid 
sjukdomen (2). 
 
Genen HTT kodar för ett protein kallat huntingtin vars funktions inte är klarlagd. 
Proteinet finns i kroppens alla celler men allra högst halt ses i hjärnan (2). En teori till 
varför cellerna påverkas och deras funktion blir sämre är att den ökade mängden 
glutamin leder till att huntingtin ansamlas och klumpar ihop sig vilket stör cellerna (1). 
Ansamlingen av huntingtin i cellerna leder till skador i vissa delar av hjärnan, 
framförallt i hjärnbarken, de basala ganglierna och hypotalamus. Antalet CAG-
sekvenser påverkar även hur snabbt ackumulationen av huntingtin sker, fler 
repetitioner leder till en snabbare ansamling. Man har även sett en koppling mellan 
antalet CAG-sekvenser och tiden för insjuknande, ett större antal upprepningar leder 
till en tidigare sjukdomsdebut (3). 

Prevalens och genetik 
 
Huntingtons sjukdom finns över hela världen och 4-10 människor per 100 000, 
beräknas vara drabbade i västvärlden (4). I Sverige beräknas ungefär 1000 personer 
vara drabbade av sjukdomen (1). Huntingtons sjukdom har också benämnts danssjuka 
eller Anundsjösjuka. De ofrivilliga rörelserna (chorea) som karaktäriserar 
sjukdomsbilden kan se ut som dans och på grund av sjukdomens ärftlighet drabbas 
vissa geografiska områden mer än andra och Anundsjö i Västernorrland är ett sådant 
område (5).  
 
Sjukdomen med dess symtom inträder vanligtvis mellan 30 och 50 års ålder, men kan 
också inträffa tidigare då i den mer ovanliga, juvenila formen som inträffar före 20 års 
ålder. Det är ingen skillnad mellan könen utan sjukdomen förekommer hos både 
kvinnor och män i lika stor utsträckning (1). Tiden från symtomdebut tills dess att 
sjukdomen leder till döden är ungefär 10-20 år (4). En vanlig dödsorsak är att 
andningssvårigheter uppstår till följd av lunginflammation, kvävning och 
sväljsvårigheter (5). 
 
Den muterade genen ärvs autosomalt dominant, vilket innebär att om den ena 
föräldern bär på genen är risken 50% att barnen också drabbas av sjukdomen (figur 1). 
Eftersom sjukdomen påvisar symtom sent, i medelåldern, kan personen i fråga vara 
omedveten om att han eller hon bär på genen och för den därför ovetande vidare till 
nästa generation. De barn som inte bär på genen kommer inte heller att föra 
sjukdomen vidare. Så kallad anticipation förekommer vid nedärvningen, det innebär 
att sjukdomen uttrycker sig i en svårare form hos nästa generation som ärver den 
muterade genen på grund av att sekvensen av CAG förlängs när könscellen bildas (1). 
Anticipation förekommer främst om den muterade genen ärvs av fadern så kallad 
paterenell nedärvning (5). 
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Figur 1. Bilden illustrerar autosomalt dominant nedärvning. Risken är 50% att drabbas av 
sjukdomen om en av föräldrarna bär på genen. Omarbetad figur från (1).  

Symtom 
 
Huntingtons sjukdom är en komplex sjukdom och uttrycker sig i många olika symtom 
som orsakas av förändringar i hjärnan. Vid vilken ålder symtomen börjar och i vilken 
grad skiljer sig åt mellan olika individer (1). Karaktäristiska symtom för Huntingtons 
sjukdom är försämring i både motorisk och kognitiv funktion samt olika psykiatriska 
symtom. Inledningsvis är det den motoriska dysfunktionen som syns genom ofrivilliga 
rörelser även kallad chorea (4). Det är i de mindre kroppsdelarna som chorean ses till 
en början bland annat i tår, tunga, fingrar och ansikte. Rörelserna är mjuka och 
slängiga till en början för att sedan övergå till dystoni, vilket innebär att snedvridna och 
onormala kroppspositioner hålls kvar ovanligt länge (5).  
 
Successivt försämras även andra motoriska delar, balansen blir sämre, det blir svårare 
att styra kroppsrörelser samt att bedöma muskelstyrkan och avstånd. Detta leder till att 
man ramlar lätt och att gångstilen förändras, den blir stapplande och mer 
okontrollerad (1). Det är inte bara de ofrivilliga rörelserna som påverkas hos personer 
med Huntingtons sjukdom utan även de viljestyrda rörelserna påverkas. Bland annat 
har de svårt att inleda olika typer av rörelser, akinesi, även långsamhet, bradykinesi och 
minskad rörelseförmåga, hypokinesi, ses hos dessa individer (5). 
 
Hos många har de psykiatriska och de kognitiva symtomen börjat många år innan de 
tydliga motoriska symtomen tar sig till uttryck, men diagnosen ställs oftast efter att de 
motoriska symtomen ger sig till känna (4). Den påverkan som sker på nervcellerna 
leder dels till påverkan på personlighet och beteende men också till kognitiva 
störningar så som försämrad förmåga att planera och organisera. Diagnosen ställs efter 
att en DNA-analys och en neurologisk undersökning har genomförts (1). 

Behandling av Huntingtons sjukdom och involverade nervbanor 
 
Neurotransmittorn dopamin spelar en viktig roll i många sjukdomar där hjärnan är 
involverad, bland annat Parkinson och Schizofreni. Corpus striatum är ett område i 
hjärnan där det extrapyramidala motor systemet har sin utgångspunkt. Detta område 
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är involverat vid all typ av motorisk rörelse i kroppen och i det här området ses störst 
halt av dopamin. Andra områden som innehåller dopamin är frontala cortex, det 
limbiska systemet och hypotalamus. Totalt sett finns det fyra dopaminerga banor i vår 
hjärna den nigrostriatala, mesolimbiska, mesokortikala och tuberoinfundibulära banan 
(6). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. De fyra dopaminerga banorna i vår hjärna. S: Corpus striatum, Hyp: Hypotalamus, H: 
Hypofysen, SN: Substania nigra, Hip: Hippocampus, Am: Amygdala. Omarbetad figur från (6). 
 
Det är den nigrostriatala banan som är involverad i motoriska rörelser och bestämmer 
muskeltonus, muskelns grundspänning. Vid Parkinsons sjukdom är det denna bana 
som framförallt är drabbad. Huntingtons sjukdom kan i många avseende ses som en 
spegelbild av Parkinsons sjukdom. Det är troligen huntingtins aggregation som leder 
till den neurodegenerativa processen i framförallt cortex och corpus striatum. 
Utvecklingen av demens och ofrivilliga rörelser, chorea, sker som följd till förlust av 
neuron. Vid obduktion av personer med Huntingtons sjukdom har en minskad aktivitet 
i ett enzym, glutaminsyra dekarboxylas setts, detta enzym medverkar i syntesen av 
GABA. GABA är en transmittor som har en dämpande effekt på många områden i CNS. 
En bakomliggande teori är att den minskade halten av GABA leder till mindre 
inhibering i de basala ganglierna och ger därigenom en ökad dopaminerg aktivitet. På 
så sätt uppvisar Huntingtons sjukdom till skillnad från Parkinsons sjukdom en ökad 
dopaminerg aktivitet (6).  
 
På grund av den ökade aktiviteten i det dopaminerga systemet kan läkemedel som 
påverkar signalsubstansen dopamin vara aktuella vid behandling av Huntingtons 
sjukdom, antingen agonister, antagonister och/eller partiella agonister. Dopaminerga 
stabiliserare eller så kallade partiella agonister uppvisar en aktivitetsberoende verkan, 
de kan antingen öka eller minska den dopaminerga aktiviteten beroende på den 
aktuella aktiviteten i hjärnan (7).  
 
I dagsläget finns ingen botande behandling eller behandling som kan påverka 
sjukdomsförloppet utan man behandlar de symtom som uppkommer. Forskning pågår 
för att hitta sätt att senarelägga debuten för sjukdomen och/eller förhindra 
sjukdomsprogressionen (1). Målet är att kunna behandla de tidiga processerna bakom 
sjukdomen, men eftersom kunskapen bakom huntingtins skadliga effekter inte helt är 
klarlagd är detta svårt (4). Symtomatisk behandling kan förbättra livskvalitén för de 
personer som är drabbade samt ha positiv inverkan på de motoriska symtomen. De 
neurotransmittorer som i störst utsträckning tros vara påverkade är glutamat, dopamin 
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och GABA. Dagens forskning fokuserar därför på olika behandlingsalternativ för att 
påverka dess transmittorer (8).  

Tetrabenazin 
 
I Sverige är tetrabenazin ett godkänt läkemedel för behandling av ofrivilliga rörelser vid 
Huntingtons sjukdom (9). Läkemedlet är också godkänt i USA för samma indikation. 
Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men forskning tyder på att den verkar 
genom att hämma vaskulär monoamintransportör av typ 2 (VMAT-2). Tetrabenazin 
uppvisar selektivitet för VMAT-2 och genom inhibition av transportören hämmas 
återupptaget av monoaminer, speciellt dopamin till presynaptiska vesiklar (10). 
Tetrabenazin tömmer således vesiklarna på dopamin och denna dopminuttömning 
leder till att chorean minskar (9). 

Pridopidin 
 
Pridopidin (ACR16) är en dopaminerg stabiliserare och verkar vid D2 receptorer. 
Denna substans är ny och prövas på många olika neurodegenerativa sjukdomar. 
Pridopidin kan antingen hämma eller förstärka den dopaminerga aktiviteten i hjärnan, 
beroende på den aktuella aktiviteten. Arvid Carlsson är personen bakom pridopidin och 
hans teori för pridopidins verkningsmekanism är att substansen fungerar som en 
antagonist för andra ligander vid dopamin-2 receptorn på liknande sätt som 
haloperidol men binder inte till receptorn på samma sätt och inte heller samma grad. 
Till skillnad från haloperidol som både binder till synaptiska och extrasynaptiska 
receptorer, binder pridopidin framför allt till extrasynaptiska receptorer och förhindrar 
neurotransmissionen av dopamin (11). 

Bedömningsskala 
 
I Kliniska studier är det en skala, UHDRS (Unified Huntington´s Disease Rating Scale) 
som dominerar vid bedömning av läkemedels effekter på symtomen vid Huntingtons 
sjukdom. UHDRS är en bedömningsskala för att värdera sjukdomens svårighetsgrad 
och mäter den kliniska förändringen i fyra huvudområden. De fyra områdena är 
motorisk funktion, kognitiv funktion, beteendemässig förändring samt hur 
funktionsförmågan är påverkad. Inom varje område finns det sedan flera subkategorier 
som poängsätts från 0-4. För den motoriska delen bedöms effekten på gång, balans, 
ögats motorik, talförmåga, chorea och dystoni. Den totala poängen för motorsektionen 
räknas ut genom att summera poängen från varje subkategori och kallas UHDRS-TMS 
(Unified Huntington´s Disease Rating Scale- Total Motor Score) Motorsektionen består 
av 31 frågor som vardera kan poängsättas 0-4 vilket kan generera 124 poäng som mest. 
Högre poäng innebär sämre motorisk funktion (12, 13).   
 
 
Syfte 
Huntingtons sjukdom uttrycker sig i flera olika symtom, där det motoriska symtomet 
chorea är det mest karaktäristiska. Det finns ingen botande behandling idag och därför 
är målet med denna studie att undersöka hur den nya dopamin-stabiliseraren 
pridopidin står sig mot den redan godkända substansen tetrabenazin vid behandling av 
motoriska symtom vid Huntingtons sjukdom.  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra substanserna tetrabenazin och 
priodipidins effekt på motoriska symtom vid Huntingtons sjukdom med avseende på 
förändring i UHDRS-TMS.  
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Metod 
Till denna litteraturstudie har en litteratursökning genomförts under perioden 160119- 
160127 via databaserna PubMed och Cochrane. En sammanställning av 
litteratursökningen från de två databaserna kan ses i tabell 1 och tabell 2.  Genom att 
utgå ifrån syftet har sökord och sökordskombinationer formulerats dels som MeSH 
termer och dels som fritextsökningar. De termer som användes var: Therapy, 
"Chorea"[Mesh], ”Huntington Disease"[Mesh], tetrabenazine, pridopidine, Treatment, 
Huntington’s chorea, ACR16 och function.  
 
Det första urvalet gjordes genom att läsa titel och abstrakt. Därefter lästes artiklarna 
utförligt för att undersöka om de hade jämförbara data och svarade på denna studies 
syfte. Inklusionkriterierna var att studierna skulle mäta den kliniska förändringen i 
sjukdomen med skalan UHDRS, språket skulle vara engelska samt att studierna skulle 
vara orginalstudier. Till exklusionskriterierna hör studier vilka har använt en annan 
skala än UHDRS samt studier äldre än 10 år.     
 
För att sedan säkerställa artiklarnas kvalité har en bedömningsmall använts, se tabell 3. 
Bedömningsmallen består av ett frågeformulär där varje kategori poängsätts från 0-3. 
Poängen från varje kategori summeras och som mest kan en studie erhålla 48 poäng. 
Vid bedömning av kvalitén räknas poängen om till andel (procent) av den maximala 
poängen.  Kvalitén indelas i en tregradig skala grad I, grad II och grad III, och baseras 
på den andelen av maximala poängen en studie kan tilldelas. Grad I motsvarar 80-90% 
av maximal poäng, grad II 70-79% och grad III 60-69% (14). Totalt valdes åtta artiklar 
ut och en sammanställning av de utvalda artiklarnas poäng kan ses i tabell 4.    
 
Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning i databasen PubMed.  
PubMed 
Datum 

Sökord Begränsningar Träffar Valda 
referenser 

2016-01-19  "therapy" 
[Subheading]) AND 
"Chorea"[Mesh] 

Clinical trial 
Last 10 years 
English 

67 (15), (16), 
(18), (19) , 
(20) 

2016-01-21 "Huntington 
Disease"[Mesh] AND 
tetrabenazine 

Clinical trial 
Last 10 years 
 

6 (19), (20) 

2016-01-21 "Huntington 
Disease"[Mesh] AND 
pridopidine 

Clinical trial 
Last 10 years 

5 (15), (16) 
,(17), (18) 

2016-01-27 Treatment AND 
Huntington’s chorea 
AND tetrabenazine 
AND function 

Last 10 years 
English 
 

36 (21), (22) 
 

 
Tabell 2. Sammanställning av litteratursökning genomförd i databasen Cochrane.  
Cochrane 
Datum 
 

Sökord Begränsningar träffar Valda referenser 

2016-01-21 Tetrabenazine Trials 40 (19), (20) 

2016-01-27 Pridopidine Trials  10 (17) 

2016-01-27 ACR16 Trials 3 (18) 
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Tabell 3. Bedömningsmall av studiernas kvalité.  

 
  

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat= 3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitét på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel  Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överrensstämmelse 
med resultat 
(resultatet 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Totalpoäng (max 48p) P P P p 
    p 
Grad 1: 80 %    % 
Grad 2: 70 %    Grad 
Grad 3: 60 %     
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Tabell 4. Sammanställning av studiernas poängsättning efter genomgång av bedömningsmallen.  
Studie  Poäng Procent Gradering 
A randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial of pridopidine in Huntington's disease (15) 

41 41/48 
=85% 

Grad III 

Pridopidine for the treatment of motor function 
in patients with Huntington's disease 
(MermaiHD): a phase 3, randomised, double-
blind, placebo-controlled trial (16)  

44 44/48 
= 92% 

Grad III 

One-year safety and tolerability profile of 
pridopidine in patients with Huntington disease. 
(17) 

36 36/48 
= 75% 

Grad II 

Efficacy and safety of the dopaminergic stabilizer 
Pridopidine (ACR16) in patients with 
Huntington's disease.(18) 

34 34/48 
= 71% 

Grad II 

Tetrabenazine as antichorea therapy in 
Huntington disease: a randomized controlled trial 
(19) 

37 37/48 
=77% 

Grad II 

Tetrabenazine as anti-chorea therapy in 
Huntington disease: an open-label continuation 
study (20) 

37 37/48 
=77% 

Grad II 

Impact of tetrabenazine on gait and functional 
mobility in individuals with Huntington's disease 
(21) 

34 34/48  
= 71% 

Grad II 

The long-term effect of tetrabenazine in the 
management of Huntington disease (22) 

36 36/48 
= 75% 

Grad II 
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Resultat 
Här nedan sammanfattas de artiklar som analyserats i denna litteraturstudie samt 
deras resultat. Inledningsvis presenteras de studier som berör pridopidins effekt sedan 
följer de studier där tetrabenazins effekt studerats. I slutet av resultatdelen finns en 
jämförelse mellan de båda substansernas effekt på motoriska symtom med avseende på 
UHDRS-TMS.    

Pridopidin 
 
Totalt analyserades fyra artiklar beträffande pridopidins påverkan på motoriska 
symtom med avseende på förändring i UHDRS-TMS. Av de fyra artiklarna är tre 
stycken randomiserade kliniska prövningar och en är en öppen klinisk prövning.  
Sammanlagt rör studierna 1057 stycken män och kvinnor från 12 olika länder som 
exponerats för pridopidin under olika lång tid, från fyra månader upp till ett års tid. De 
doser som prövats har varit mellan 20-90 mg pridopidin dagligen.  Nedan presenteras 
studierna var för sig och dess resultat.  

 A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trail of pridopidine in 
Huntington´s disease  
 
Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och utfördes 2013. 
Pridopidin jämfördes mot placebo med avseende på förändring i den motoriska 
funktionen hos patienter med Huntington sjukdom. 227 stycken deltagare rekryterades 
från USA och Kanada, de randomiserades till fyra grupper där de antingen fick placebo 
(n=58), 20 mg (n=56), 45 mg (n=55) eller 90 mg (n=58) pridopidin under en period av 
tolv veckor. Förändring i UHDRS-TMS redovisas i tabell 5. Gruppen med 90 mg 
dagligen uppvisade en signifikant skillnad i UHDRS-TMS jämfört med placebo (-2,8 
poäng, 95 % konfidensintervall -5,4- -0,14) (15). 
 
Tabell 5. Skillnad mellan placebo och de tre olika doserna av pridopidine vid vecka 12, presenterade som 
medelvärden med ett konfidensintervall på 95 %, intervallet ses inom parantes. * signifikant skillnad.  

 Pridopidin 
20 mg/dag  
vs. placebo  

Pridopidin 
45 mg/dag 
 vs. placebo 

Pridopidin 
90 mg/dag  
vs.  placebo 

Förändring i  
UHDRS-TMS 

- 0.15 (-2.86-2.55) - 1.17 (-3.89-1.54) - 2.78 (-5.43- -0.14) 

P-värde 0.91 0.39 0.04 * 

 

Pridopidine för the treatment of motor function in patients with 
Huntington´s disease (MermaiHD): a phase 3, randomised, double-blind, 
placebo-controlled trial.  
 
Under sex månader genomfördes en annan randomiserad, dubbelblindad och 
placebokontrollerad klinisk prövning med deltagare från åtta europeiska länder 
(Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och England). 
Syftet med studien var att undersöka pridopidins effekt på motoriska symtom hos 437 
personer med Huntingtons sjukdom. Tre grupper randomiserades fram med hjälp av 
blockrandomisering, en placebogrupp (n=144) samt två grupper med pridopidin som 
antingen administrerades med 45 mg per dag (n=148) eller 90 mg per dag (n=145).  
 
Efter 26 veckor uppmättes förändringen i UHDRS-TMS för de två behandlade 
grupperna i jämförelse med placebo, se tabell 6. En dos på 90 mg per dag uppvisade en 
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signifikant förändring i UHDRS-TMS efter 26 veckor (-2.96 poäng konfidensintervall -
4.96 - -0.97) (16). 
 
Tabell 6. Förändring i UHDRS-TMS för pridopidine i jämförelse med placebo presenterade som 
medelvärden och med 95% konfidensintervall, ses inom parantes.  * signifikant skillnad. 

 Pridopidin 45 mg/dag  
vs.  placebo  

Pridopidin 90 mg/dag  
vs. placebo 

Förändring i  
UHDRS-TMS 

- 0.87 (-2.86-1.11) - 2.96 (-4.96 - -0.97)  

P-värde 
 

0.383 
 

 0.004* 

 

 One-year Safety and tolerability profile of pridopidine in patients with 
Huntington disease 
 
Denna studie var en fortsättning av studie (16) och utformades som en öppen klinisk 
prövning (OLE) för att utvärdera pridopidins tolerans- och säkerhetsprofil under ett års 
tid. Av de 386 personerna som slutförde den randomiserade kliniska prövningen deltog 
305 slutligen i den förlängda öppna kliniska prövningen. Ingen placebokontroll fanns i 
denna OLE utan den grupp som tidigare hade haft placebo fick i den här studien 
behandling. Deltagarna indelades i grupper utefter den grupp de tillhört i RCT, den 
grupp som hade placebo benämns i denna studie ”P/90” där p:et står för placebo i RCT 
och på motsvarande sätt kallas de andra grupperna för ”45/90” och ”90/90”. De första 
fyra veckorna fick alla studiedeltagare 45 mg pridopidin per dag, därefter ökades dosen 
till 90 mg per dag för samtliga deltagare.  
 
Efter 26 veckor sågs en ökning av UHDRS-TMS i alla grupper, se tabell 7. Eftersom 
studien inte var placebokontrollerad drar författarna till studien ingen slutsats av detta 
effektmått (17).  
 
Tabell 7. Förändring av UHDRS-TMS för de tre grupperna. Värdena presenteras som medelvärden med 
standardavvikelsen inom parantes. 

 P/90 mg 
pridopidin 
(n=115)	  

45/90 mg 
pridopidin  
(n=97) 

90/90 mg 
pridopidin 
(n=108) 

UHDRS - TMS 
Baselinedata 

40.9 (16.7) 40.6 (15.8) 41.3 (15.0) 

Förändring vid 
vecka 26  

+ 3.1 + 0.4 + 1.04 

 

 Efficacy and safety of the Dopaminergic Stabilizer Pridopidine (ACR16) 
in Patients With Huntington´s Disease  
 
Lundin et al. har i sin randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade 
kliniska prövning undersökt ACR16 (pridopidin) effekt och säkerhet hos personer med 
Huntingtons sjukdom. Studien omfattar 58 stycken deltagare från Sverige och Norge 
vilka randomiserades till två grupper, placebo (n=30) och pridopidin 50 mg dagligen 
(n=28). Efter fyra veckor jämfördes placebo- och pridopidingruppen med avseende på 
förändring i UHDRS-TMS där de exkluderat poängen för ögonens motorik, skillnaden 
mellan grupperna var inte signifikant, se tabell 8 (18). 
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Tabell 8. Baselinedata för placebo och pridopidin samt förändring vid vecka fyra. Värdena är 
presenterade som medelvärden och inom parantes standardavvikelse (SD). 

 Placebo Pridopidin 50 mg/dag 
UHDRS - TMS 
Baselinedata 

37.7 (21.0) 36.2 (18.6) 

Förändring vid vecka 
4.  

- 1.4(6.3) - 3.1 (6.5) 

Tetrabenazin 
 
Sammanlagt har fyra studier analyserats för att utvärdera tetrabenazins påverkan på 
motoriska symtom med avseende på UHDRS-TMS.  Av dessa fyra är en studie 
randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, en studie är retrospektiv, en är en 
OLE samt en klinisk prövning. Totalt involverar studierna 212 personer från USA och 
Italien med Huntingtons sjukdom. Dosen deltagarna exponerades för varierade från 45 
mg upp till 200 mg dagligen. Studielängden för de kliniska prövningarna varierade 
mellan 1 dag upp till 80 veckor.   

Tetrabenazine as antichorea therapy in Huntington disease 
 
Huntington Study Group genomförde 2006 en randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad klinisk prövning med syftet att undersöka tetrabenazins effekt, 
säkerhet och dostolerans vid behandling av chorea, hos personer med Huntingtons 
sjukdom. De 84 studiedeltagarna rekryterades från 16 stycken studiecentra i USA, 
deltagarna randomiserades till två grupper, en tetrabenazin-(n=54) och en 
placebogrupp (n=30). Den totala studielängden var 12 veckor, under de första sju 
veckorna titrerades dosen upp till maximalt 100 mg tetrabenazin per dag. Den dos som 
var bäst för den enskilde individen bibehölls sedan under de resterande fem veckorna. 
Vid vecka 9 och vecka 12 uppmättes förändring i UHDRS-TMS från baseline, se tabell 
9. 
 
Tetrabenazin tenderar att sänka UHDRS-TMS, men resultatet nådde inte signifikant 
nivå. Behandling med tetrabenazin i jämförelse med placebo sänkte UHDRS-TMS 
poängen med ett medelvärde på -3.3 poäng med ett konfidensintervall på 95% (-7.0-
0.3, p=0.08) (19).  
 
Tabell 9. Medelförändring från baseline utifrån uppmätta värden vid vecka 9 och 12. Värdena presenteras 
som medel och ± standard error. 

 Placebo  Tetrabenazin 

Antal deltagare n=30 n=54 
Förändring från 
baseline 

- 3.5±1.5 
 

- 6.8±1.1 
 

Tetrabenazine as anti-chorea therapy in Huntington Disease: an open-
label contunuation study. Huntington Study Group/TETRA-HD 
Investigators 
 
Denna studie är en öppen fortsättningsstudie på studie (19), som undersöker 
tetrabenazins säkerhet och effektivitet under en längre tid, 80 veckor. De deltagare som 
slutförde RCT erbjöds att fortsätta i denna studie, totalt påbörjade 75 stycken personer 
studien varav 45 stycken fullföljde den till vecka 80. Studien delades upp i tre faser, den 
första fasen varade i 24 veckor, nästa fas 48 veckor och den sista fasen 80 veckor. 
Under de första 12 veckorna titrerades dosen upp till den bästa individuella dosen 
(maximalt 200mg/dag). Om deltagarna upplevde negativa effekter av läkemedlet 
sänktes dosen till tolererbar nivå. Den bäst lämpade dosen bibehölls sedan under de 
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resterande 12 veckorna. Efter varje delfas följde en wash-out period på en veckas tid, 
efter denna period kunde deltagarna antingen välja att avsluta studien eller fortsätta in 
i nästa fas. Under varje delfas uppmättes förändring i UHDRS-TMS, se tabell 10. 
 
Signifikant skillnad i UHDRS-TMS sågs vid vecka 24 och 48, däremot uppvisades ingen 
skillnad vid vecka 80 (20).  
 
Tabell 10. Förändring i UHDRS-TMS från baseline presenterade som medelvärde och med 
standardavvikelsen inom parantes. * signifikant förändring, p<0.05. 

  Vecka 24  
 

Vecka 48  
 

Vecka 80  
 

Antal deltagare n=73 n=57 n=45 
Förändring från 
baseline 

- 7.4 (9.8) * 
 

- 5.6 (12.1) * - 0.2 (11.0) 

Impact of tetrabenazine on gait and functional mobility in individuals 
with Huntington´s disease 
 
Syftet med denna studie var att undersöka tetrabenazins effekt på balans, gång samt 
underarmarna och händernas funktion. Studien utfördes i USA med totalt 11 
studiedeltagare, vilka var diagnostiserade med Huntingtons sjukdom. För att delta i 
studien krävdes det att deltagarna behandlats med tetrabenazin i minst 30 dagar innan 
studiestart och haft en stabil dosering. 18 timmar innan ankomst till studiecentret 
skulle deltagarna avsluta sin behandling med tetrabenazin, under tiden deltagarna var 
behandlingsfria uppmättes baselinedata. De medverkande patienterna intog sedan 
deras vanliga dos av tetrabenazin. Efter två till tre timmars vila genomgick deltagarna 
återigen samma mätningar som innan behandling. Vid jämförelse mellan de uppmätta 
värdena visades det att tetrabenazin sänkte UHDRS-TMS signifikant, se tabell 11 (21).  
 
Tabell 11. Värdena är presenterade som medelvärden ± standardavvikelsen. Spannet mellan värdena ses 
inom parantes. * signifikant skillnad, p=0.001 

Utan tetrabenazin Med tetrabenazin 
 
55.27 ± 12.09 (32-78) 
 

 
47.73 ± 12.51 (27-69) * 
 

 

The Long-term Effect of Tetrabenazine in the Management of Huntington 
Disease 
 
I denna retrospektiva studie undersöktes den långvariga effekten och säkerhetsprofilen 
för tetrabenazin vid behandling av chorea. Studien genomfördes vid the Movement 
Disorder clinical of the Gemelli hospital i Rom. Patienterna vid detta center 
undersöktes regelbundet, två gånger per år, där bland annat den motoriska funktionen 
uppmättes med hjälp av UHDRS. Totalt analyserades 68 patienter vilka 
behandlas/hade behandlats med tetrabenazin. Deltagarna följdes upp vid två tillfällen, 
den första uppföljningen skedde efter 9.7±7.8 månader och den andra efter 34.4 ± 25.2 
månader. 
 
Efter den första uppföljningen hade medelvärdet för UHDRS-TMS inte förändrats. 
Däremot så skedde en signifikant ökning i UHDRS-TMS vid den andra uppföljningen, 
en ökning med 32% från baseline (22).  
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Tabell 12. Värden uppmätta efter första och andra uppföljningen jämfört med baselinedata, ökningen 
beskrivs dels som medelvärde samt som procent (%). *signifikant skillnad  

  Baseline- 
      data  

Första uppföljningen 
 vs. baseline (%) 
 

Andra uppföljningen 
vs. baseline (%) 

Dosering (mg) - 35.3 ± 14.7 mg 57.5± 14.7 mg 
UHDRS-TMS 39.4 ± 14.5 39.8±14.7 

(+1%) 
52.3 ± 18.0 
(+32%)*  

P- värde - NS 0.005 

Jämförelse pridopidin och tetrabenazin  
 
Nedan följer en jämförelse mellan förändringen av UHDRS-TMS för pridopidin och 
tetrabenazin, se tabell 13 och figur 3.  
 
Pridopidin i dosen 90 mg uppvisade signifikant förändring i UHDRS-TMS (15, 16), 
medan man inte fann någon signifikant förändring vid behandling med pridopidin i de 
två andra studierna (17, 18).  I den öppna fortsättningsstudien av studie (16) ökade 
samtliga grupper i UHDRS-TMS (18).  
 
Tre studier uppvisade signifikant förändring i UHDRS-TMS för tetrabenazin, varav två 
var i positiv riktning (sänkning) (20, 21) och en studie visade på en ökning i UHDRS-
TMS (22).  I den retrospektiva studien sågs en ökning av UHDRS-TMS både vid första 
och andra uppföljningen varav den sistnämnda var signifikant (22).  
 
 

 
Figur 3. Här ses en sammanställning av de två substanserna och hur dessa förändrar UHDRS-TMS 
poängen. De vita staplarna visar på pridopidins påverkan på UHDRS-TMS medan de grå visar 
tetrabenazins effekt. * signifikant förändring i aktuell studie.  Längs x-axeln ses doseringen av respektive 
substans uttryckt i milligram
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Tabell 13. Sammanställning av studierna och dess resultat. TMS: förändringen av UHDRS-TMS presenterad som medelförändring.  
RCT: Randomiserad klinisk prövning, a= dubbelblind och placebokontrollerad, OLE: Open-label extension studie, CT: klinisk prövning, RS: Retrospektiv studie. upp.: 
uppföljning, P: Placebo.* signifikant skillnad uppvisad.

 
Pridopidin 

 

 
Tetrabenazin 

Studie  Typ av 
studie  

Antal 
delta
gare 

Studie
längd 

Dos TMS Studie  Typ av 
studie  

Antal 
deltaga
re 

Studie
längd 

Dos TMS 

 
Huntington 
Study Group 
2013 (15) 
 

 
RCT a 

 

 
227 st 

 
12 
veckor 

20 mg - 0,15  
Huntington 
Study 
Group 
2006 (19) 
 

 
RCT a 

 
84 st 

 
12 
veckor 

 
<100 mg 

 
- 3,3  45 mg - 1,17  

90 mg - 2,78 * 

 
Garcia de 
Yebenes et 
al.  
2011 (16) 
 

 
RCT a 

 
437 st 

 
26 
veckor 

45 mg 
 

- 0,87 
 

 
Samuel 
Frank 2009 
(20) 
 

 
OLE 

 
42 st 

 
80 
veckor 

 
<200 mg 

v.24    -7,4 * 

90 mg - 2,96 * v.48  
   

-5,6 * 

v.80   - 0,2 

 
Squitieri et 
al. 2013 (17) 

 
OLE 

 
353 st 

 
26 
veckor 

P/90 
mg 

+ 3,1  
Kegelmeyer 
et al. 2014 
(21) 

 
CT 

 
11 st 

 
1 dag 

 
65 mg 
 

 
- 7,54* 
 45/90 

mg 
 

+0,4 

90/90 
mg 

+1,4 

 
Lundin et al. 
2010 (18) 

 
RCT a 
 

 
58 st 

 
4 
veckor 

 
50 mg 
 

 
- 3,1 
 

 
Fasano et 
al. 2008 
(22) 

 
RS 

 
68 st 

 
- 

 
58 mg 
 

1:a 
upp 
 

+ 0,4 

2:a  
upp 
 

+12,9* 
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Diskussion 
Målet med denna litteraturstudie var att jämföra pridopidin och tetrabenazins effekt på 
motoriska symtom vid Huntingtons sjukdom med avseende på förändring i UHDRS-
TMS. Genom en noggrann litteratursökning användes slutligen åtta artiklar för att söka 
svar på syftet.  
 
Vid sammanställning av resultaten visade två studier signifikant förändring i UHDRS-
TMS för pridopidin i dosen 90 mg per dag (15,16). Lägre dagliga doser från 20mg – 50 
mg tycks också sänka poängen för UHDRS-TMS men skillnaden för dessa doser var 
inte signifikant (15, 16, 18). I den förlängda öppna studien utförd av Squitieri et al. 
undersöktes pridopidins effekt under en längre tid (1år) där uppvisade samtliga 
grupper en ökning i UHDRS-TMS vid ett dagligt intag på 90 mg pridopidin (17).  
 
Tetrabenazin uppvisade i två studier en signifikant sänkning av UHDRS-TMS (19, 20).  
I den förlängda öppna studien utförd av Frank. S varierade medeldosen under studiens 
gång och var vid vecka 24, 74,2 mg, vid vecka 48, 71,5 mg och vecka 80, 63,4 mg. 
Signifikant sänkning sågs vid vecka 24 och 48, med en förändring på -7,4 respektive -
5,6 i UHDRS-TMS (20). Kegelmeyer et al. hade i sin studie en medeldosering på 65 mg 
tetrabenazine dagligen och uppvisade en signifikant sänkning på -7,54 poäng vid 
prövningens slut (21). En sänkning av UHDRS-TMS sågs också i studien utförd av 
Huntington Study Group, -3,3 poäng, resultatet var dock inte signifikant (19). I den 
retrospektiva studien sågs en ökning vid de två uppmätningarna med 0,4 respektive 
12,9 poäng, varav den sista uppvisade signifikant skillnad (22).  

Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien baseras på kvantitativa studier utförda på människor med 
Huntingtons sjukdom. Vid jämförande forskning mellan olika behandlingar används 
ofta kvantitativ datainsamling (23) och eftersom två substanser skulle jämföras i denna 
studie sågs detta som det bästa alternativet. En svaghet med litteraturstudier är att så 
kallat selektivt urval kan förekomma, författaren väljer själv inklusion- och 
exklusionskriterier för de artiklar som skall ingå i studien och på så sätt kan 
forskningen vinklas till det författaren själv anser vara det rätta (23). För att undvika 
ett selektivt urval har författaren till denna studie inledningsvis gjort en bred sökning 
för att sedan specificera sökningarna med hjälp av MeSH termer och fritextsökningar. 
Till exklusionskriterierna hörde studier där en annan bedömningsskala än UHDRS har 
använts, eftersom syftet med denna studie var att jämföra två substanser måste 
jämförbara data finnas med i de utvalda studierna. Ett annat exklusionskriterie var 
studier äldre än 10 år, detta för att säkerställa att aktuell forskning sammanställdes. 
 
I dagsläget finns inga direkt jämförande studier (head-to-head studier) som jämför 
pridopidin och tetrabenazins effekt på motoriska symtom. Därför fick studier där de 
enskilda substansernas effekt har studerats väljas ut. En svaghet med detta är att man 
inte kan dra direkta slutsatser om hur substanserna står sig mot varandra. För att 
kunna jämföra studiernas resultat valdes ett resultatmått ut, UHDRS-TMS. Genom att 
använda subskalan total motor score, fås en helhetsbild om hur de två substanserna 
påverkar de motoriska symtomen. Skalan UHDRS är utformad för att bedöma den 
kliniska förändringen i sjukdomsförloppet och uppmätningar görs i fyra 
huvudområden där den ena mäter förändring i motoriken. Huntington Study Group 
gjorde 1996 en studie för att undersöka bedömningsskalans tillförlitlighet och säkerhet, 
där skalan visades ha en bra överensstämmelse och kontinuitet vid uppmätning (12).  
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För att kunna bedöma studiernas kvalité användes en bedömningsmall, trots det 
begränsade urvalet så tycks studierna hålla god kvalité, grad II och III, se tabell 4. 
Genomgående har studierna haft ett relativt lågt antal studiedeltagare med ett spann på 
11-437 stycken vilket också sänkte den totala poängen i bedömningsskalan. På grund av 
sjukdomens låga prevalens så anser författaren till denna studie att antalet var 
godtagbart.  

Resultatdiskussion 
 
De studier som användes till detta arbete har haft olika studiedesign, studielängd och 
antal studiedeltagare samt haft varierande doser av de enskilda substanserna, vilket 
leder till olika förutsättningar och möjlighet till statistisk styrka i dess resultat. Den 
statistiska styrkan styrs bland annat av antalet studiedeltagare men också av det 
eventuella bortfall som sker i studien. Andra faktorer som spelar in är val av statistik 
analys, typ av randomisering och blindning (24).  
 
De två studier som bedömdes ha en hög kvalité (grad III) var båda randomiserade 
placebokontrollerade kliniska prövningar (15, 16) och hade i jämförelse med de andra 
studierna ett högt antal studiedeltagare, 227 – 437 stycken. De övriga studierna 
bedömdes hålla medelgod kvalité, grad II. Ett högre antal studiedeltagare kan ge ett 
säkrare resultat och följaktligen kan den uppmätta skillnaden generaliseras medan ett 
litet urval leder till mer osäkra resultat (25). Till detta arbete användes även två stycken 
öppna kliniska fortsättningsstudier (OLE), dessa baserades på redan genomförda 
randomiserade kliniska prövningar. Studiedesignen OLE har sina styrkor och 
svagheter, svagheten är att studierna inte är blindade vilket kan ge upphov till bias. 
Syftet med studierna är ofta att undersöka substanser långtidseffekter och säkerhet. 
Eftersom nya substanser inte blir registrerade direkt efter fas III studier så kan dessa 
typer av studier göra det möjligt för deltagare att ta del av behandling innan 
godkännandet gått igenom (26). En annan typ av studiedesign är retrospektiva studier 
som är tillbakablickande och baseras på data som redan finns registrerade, en sådan 
studie har också använts. Olsson och Sörensen skriver att randomiserade och 
kontrollerade studier har ett högre bevisvärde än icke-randomiserade och retrospektiva 
studier (14). Detta måste tas i beaktning vid bedömande av studiernas resultat och 
validitet.  
 
Vid jämförelse av studierna har också varierande resultat uppmätts, vilka kan ses i 
tabell 13 och figur 3. Av de åtta inkluderade studierna uppvisades sex signifikanta 
resultat, två för 90mg/dag pridopidin och fyra stycken för doser <200mg tetrabenazin 
per dag, varav ett resultat utgjordes av en ökning i UHDRS-TMS.  
 
De resultat som uppvisats för pridopidin 90 mg per dag stämmer överens med den 
metaanalys som gjorts med de två studierna (27). Metaanalysen sammanställde de två 
studierna, HART (15) och MermaiHD (16) för att undersöka pridopidins effekt hos ett 
större antal deltagare, n=664, av dessa hade 203 personer stått på 90 mg pridopidin 
dagligen. Signifikanta resultat uppvisades vid vecka 12 och 26 med en medelförändring 
på -2,07 respektive -3,33 i UHDRS-TMS. Detta stärker resultatet för de båda studierna, 
att pridopidin 90 mg/dag reducerar den totala poängen av UHDRS-TMS. En studie 
utförd på råttor visar att pridopidin har en sänkande effekt på den motoriska 
aktiviteten hos råttor som är aktiva medan den har en stimulerande effekt hos råttor 
som är inaktiva (28), detta kan styrka den teori om att pridopidin är en dopaminerg 
stabiliserare och visar således en aktivitetsberoende verkan. Läkemedelsföretaget Teva 
håller på i detta nu tillsammans med European Huntington´s Disease Network och 
Huntington Study Group med en fas II studie för att utvärdera pridopidins effekt och 
säkerhet i jämförelse med placebo. Högre doser av pridopidin testas, 45 mg, 67,5 mg, 
90 mg och 112,5 mg två gånger dagligen (29). Resultatet av denna studie kan stärka 
eller förnimma den effekt som uppvisats i de två RCT som inkluderats i den här 
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studien. En teori till varför UHDRS-TMS ökade för samtliga grupper i den öppna 
kliniska fortsättningsstudien utförd av Squitieri et al. är att den naturliga 
sjukdomsprocessen leder till en försämring av motoriken. Den ökning som skedde i 
poängskalan var inte statistik signifikant vilket också gör att skillnaden inte är 
säkerställd.  
 
Somliga författare har riktat kritik mot HART och MermaiHD studierna då de inte 
uppnått dess primära endpoint, modified motor score (mMS), en annan subskala i den 
motoriska sektionen av UHDRS. Som tidigare nämnt är UHDRS en skala som blivit 
verifierad och har en bra kontinuitet och överenstämmelse vid upprepad uppmätning 
(UHDRS), trots detta så har de två studierna (15) och (16) inte uppvisat helt 
konsekventa resultat. Den primära endpointen var förändring i mMS, där HART(15) 
resulterade i en sänkning för både 45 mg/dag (-1.19) och 90 mg/dag (-1.17) pridopidin. 
Däremot sågs enbart en sänkning för gruppen vilka administrerats med 90 mg per dag i 
MermaiHD (16) studien, resultaten stämmer inte överens. De båda studierna lyckas 
inte nå sitt primära mål, trots allt framhålls de positiva effekterna av pridopidin på 
motoriska symtom på grund av deras sekundära (15) respektive tertiära (16) endpoint, 
förändring i UHDRS-TMS (30).  
 
Resultaten för tetrabenazin var inte lika sammanhängande, de har använt olika 
dosering av läkemedlet samt haft ett lågt antal studiedeltagare i varje enskild studie, 
<100 st. År 2008 godkände US Food and Drug Administration (FDA) tetrabenazin för 
behandling av ofrivilliga rörelser vid Huntingtons sjukdom (31). Till grund för 
godkännandet låg resultatet från studie (19) och (20), där de utgick från förändringen i 
chorea score och inte UHDRS-TMS. Chorea score sänktes med 5 respektive 4,6 poäng i 
de två studierna, dessa resultat var statistik signifikanta (19, 20). Trots tetrabenazins 
kända effekt på chorea finns det inte så mycket forskning tillgänglig för hur läkemedlet 
påverkar den totala motoriska funktionen, där bland annat gång och balans också 
inkluderas (32). 
 
I den här litteraturstudien var syftet att undersökta förändringen i UHDRS-TMS, där 
de två studierna (19, 20) inte uppvisade entydiga resultat, utan endast studie (20), den 
öppna kliniska fortsättningsstudien, uppvisade signifikant sänkning och detta vid vecka 
24 och 48 däremot sågs ingen signifikant skillnad vid vecka 80. I den randomiserade 
kliniska prövning utförd av Huntington Study Group (19) sågs en sänkning på -3,3 men 
det resultatet uppnådde inte signifikansnivån. Det är något förvånande att tetrabenazin 
inte visade sig ha någon förbättrande effekt på UHDRS-TMS, det förväntade resultatet 
var att tetrabenazins sänkande effekt på chorean även skulle leda till en sänkning i 
UHDRS-TMS. En orsak till detta kan vara att dosen av tetrabenazin skiljts sig åt, båda 
studierna baserades på individuella doser, den ena hade en maximal dos på 100 mg 
(19) och den andra 200 mg (20). Forskning tyder också på att det individuella svaret 
för en dos kan skilja sig rätt mycket åt mellan olika individer, somliga svarar på 12,5 mg 
medan andra kan kräva upp till 400 mg för att svara på behandling (33).  
 
Kegelmeyer et al. hade i sin studie en medeldosering på 65 mg tetrabenazin, där 
sänktes UHDRS-TMS signifikant med 7,54 poäng, detta berodde enligt författarna till 
störst del av förbättring i chorean (21), vilket överensstämmer med de två tidigare 
nämnda studierna (19, 20) som säkerställt tetrabenazins dämpande effekt på chorea. 
På grund av det låga antalet studiedeltagare, 11 stycken, anser författaren till denna 
studie att detta resultat inte ensamt kan säkra tetrabenazines sänkning av UHDRS-
TMS. Försiktighet bör tas vid tolkning av resultatet eftersom att ett så pass litet 
material inte kan generaliseras och gälla för alla patienter med Huntingtons sjukdom. 
En annan studie som uppvisar liknande resultat som Kegelmeyer et al. är den öppna 
kliniska prövningen där 10 personer studerats, när de behandlades med tetrabenazine 
sänktes UHDRS-TMS, till störst del på grund av en sänkning i chorea-score, när 
chorea-scores exkluderats uppvisades ingen signifikant förändring i UHDRS-TMS (32). 
Fasano et al. utförde en retrospektiv studie vilken resulterade i ökning av UHDRS-TMS 
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vid både första och andra uppföljningen, författarna till den studien drar slutsatsen att 
denna ökning orsakades av den naturliga sjukdomsprogressionen (22), vilket också 
skulle kunna förklara det resultat som sågs vid vecka 80 i studien av Frank.S  (20).  
 
En faktor som också kan ha påverkat resultatet i studierna är att vissa studier har 
tillåtit behandling med andra läkemedel under studiens gång förutsatt att doseringen 
varit stabil innan studiestart, antidepressiva (16, 19, 20), antipsykotika (16) och 
bensodiazepiner (19, 20) har tillåtits i de angivna studierna. Det framgår inte heller i 
alla studier huruvida andra läkemedel har använts eller inte (18, 21, 22). 
Bensodiazepiner verkar genom att förstärka effekten av GABA och det leder till att 
kramper upphävs och muskeltonus dämpas. Antipsykotika påverkar en rad olika 
receptorer och signalsubstanser men verkar framförallt genom att blockera 
dopaminreceptorer av typ D2 och är antigen antagonister eller partiella agonister. 
Antidepressiva läkemedel påverkar monoaminer så som noradrenalin och serotonin, 
vanligen genom att hämma återupptaget av dem (6). Trots att kravet på stabil dosering 
har ställts anser författaren till denna studie att dessa läkemedel kan påverka resultatet 
då de inverkar på olika signalsubstanser i hjärnan och som tros vara delaktiga vid 
Huntingtons sjukdom. 

Konklusion 
 
Sammanfattningsvis har både tetrabenazin och pridopidin uppvisat benägenhet att 
förbättra UHDRS-TMS, men mer forskningen krävs på detta område för att sambandet 
mellan tetrabenazins och pridopidins effekt på motoriska symtom ska säkerställas. 
Resultatet i denna litteraturstudie begränsas av flera orsaker, den baseras på ett fåtal 
studier, där antalet studiedeltagare har varit lågt detta av förklarliga skäl då sjukdomen 
har låg prevalens. Studielängden för de enskilda studierna har också varit relativt korta 
från 1 dag- 80 veckor. Det är endast ett resultatmått som har belysts, UHDRS-TMS, 
detta ensamt kan inte utgöra en grund för beslut om vilken av substanserna som är att 
föredra vid behandling av motoriska symtom. Detta får ses som en del av en helhetsbild 
som måste beaktas vid rekommendationen. Risker i form av biverkningar och 
eventuella kostnader för behandling måste även tas i hänsyn vid rekommendation om 
vilket preparat som skall ses som förstahandsalternativ.  
 
Huntingtons sjukdom är en genetiskt nedärvd neurodegenerativ sjukdom som inte bara 
påverkar den enskilt drabbade utan hela familjen drabbas av beskedet. Östman 
beskriver i sin bok Med döden i generna, den oro och frustration som uppstår då 
diagnosen fastslagits (34). Sjukdomen är ytterst behov av en effektiv symtomatisk 
behandling, för att lindra och förbättra livskvalitén för de drabbade men visionen är 
givetvis att hitta ett sätt att helt förhindra eller bota sjukdomen. På grund av 
sjukdomens komplexitet krävs också studier där olika behandlingsalternativ prövas, 
eftersom sjukdomsbilden inte enbart präglas av motoriska symtom utan också av 
kognitiva och psykiska problem. Ytterligare forskning krävs därför inom detta område, 
dels för att utvärdera effekt, säkerhet och kombinationsbehandling för redan befintliga 
alternativ men även forskning som fokuserar på den neurodegenerativa processen och 
som kan stoppa sjukdomsprogressionen.   
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Slutsats 
I den här litteraturstudien undersöktes tetrabenazins och pridopidins effekt på 
motoriska symtom med avseende på förändring i UHDRS-TMS. Det tydligaste 
resultatet som framkom i studien var att pridopidin 90 mg dagligen visar lovande 
resultat vad gäller sänkningen av UHDRS-TMS i jämförelse med placebo. Medan 
tetrabenazin inte uppvisade entydiga resultat, två studier påvisade en signifikant 
sänkning medan den randomiserade kliniska prövningen inte påvisade samma 
sänkning vid jämförelse med placebo. Däremot dämpades chorean i samtliga studier 
för tetrabenazin. Chorea utgör en del av den motoriska symtombilden som finns vid 
Huntingtons sjukdom och det är på den indikationen tetrabenazin också är godkänd. 
Som helhet att betrakta utgör dessa resultat inga grunder för definitiva slutsatser om 
preparatens effekt. Det som har påvisats är att både tetrabenazin och pridopidin tycks 
ha en sänkande effekt på motoriska symtom samt att de tenderar att tappa sin effekt 
vid längre tids behandling.  
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