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Sammanfattning 
 
Inledningen: Alzheimers sjukdom (AS) är en av de vanligaste demenssjukdomarna. 
Sjukdomen är långvarig och progressiv men även svårbehandlad. Orsaken till AS är 
inte helt klarlagd men det finns flera faktorer bl.a. hög ålder, högt blodtryck och 
ärftlighet. Det finns två olika hypoteser om vad som händer i hjärnan vid AS, där 
amyloid plack och Tau protein troligtvis ligger bakom orsaken till sjukdomen. 
Symtomen av AS delas in i fyra olika stadier.  Sjukdomen inträffar ju äldre man blir, 
men även unga personer kan drabbas. Nuvarande behandling är 
acetylkolinesterashämmare och memantin, dock har dessa läkemedel ingen påverkan 
på sjukdomsförloppet utan behandlar endast symtomen av AS. Nuvarande forskning 
pågår om nya läkemedel som kan ha en påverkan på sjukdomsförloppet. 
 
Syfte: Att undersöka effektivitet och säkerheten av serotoninantagonister i jämförelse 
med acetylkolinesterashämmare vid symptomatisk behandling av AS. 
 
Metod: Litteraturstudien använde sig av Pub Med och Web of Science. Sökningen 
inriktades på kliniska prövningar och sex originalstudier valdes att ingå i denna studie.  
 
Resultat och diskussion: Det visades ingen signifikant skillnad mellan behandling 
av serotoninantagonister i jämförelse med placebo, men en liten förbättring hittades 
mellan behandling av serotoninantagonister (idalopridine) och donepezil samtidigt. 
Intag av idalopridine 90 mg/dag och donepezil hade en signifikant förbättring 
(p=0,0040) i jämförelse med placebo. Donepezil är en effektivare behandling i 
jämförelse med andra acetylkolinesterashämmare Biverkningar för båda donepezil 
samt serotoninantagonister var gastrointentiala biverkningar som exempelvis diarré, 
kräkningar och yrsel uppstådde men biverkningar kunde försvinna efter några veckor 
och inga allvarliga biverkningar kunde relateras till behandling.  
 
Slutsats: Donepezil visades vara effektivare behandling i jämförelse med andra 
acetylkolinesterashämmare med färre biverkningar. Serotoninantagonister gav en liten 
effekt på sjukdomssymtom och visades vara en säker behandling för Alzheimers 
sjukdom. 
 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, acetylkolinesterashämmare, donepezil, effektmått, 
serotoninantagonister.  
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1. Introduktion 

1.1 Alzheimers sjukdom  
 
År 1907 rapporterades första fallet med Alzheimers sjukdom (AS) som beskrevs av en 
tysk läkare och forskare vid namn Alois Alzheimer. Fram till 1970 talet betraktades 
sjukdomen en sällsynt demenssjukdom som förekommer endast hos människor som 
blir äldre samt att ansåg att det är en normal del av åldrandet att man blir glömsk. 
Under 1970-talet fann man att patienter med AS hade en förändring i hjärnan såsom 
senila plack och neurofibriller (1) 
 
Prevalensen av AS anges av Socialstyrelsen i rapporten ”Nationella utvärdering – vård 
och omsorg vid demenssjukdom 2014”. Ungefär åtta procent av alla personer över 65 
års ålder har någon form av demenssjukdom och det uppges vara 5,3 procent som har 
AS. Dock är det inte endast äldre som kan drabbas av demenssjukdom; socialstyrelsens 
senast beräkning visar sig att 9 000 unga alltså under 65 års ålder är har någon form av 
demenssjukdom (2). 
 
Demenssjukdomar kostar samhället 40 miljarder kronor årligen i Sverige, och 
kostnaden förväntas öka eftersom det blir flera äldre i befolkning och därmed fler 
personer med demenssjukdomen. 80 % av kostnader går åt boende och stöd för 
boende. (3)  

1.2 Symtom 
 
Symtomen av AS börjar med att patienten känner sig medveten om att man har 
problem med att minnas vilket medför att patienten börjar känna sig orolig och 
nedstämd. Patienten upplever förändring av tidsuppfattningen. Därefter börjar 
patienten dras tillbaka från social omkrets. (4). AS delas i initial fas och sedan i tre olika 
faser (Tabell 1). Den initiala fasen inträffar i början av sjukdomen där patienten har en 
försämrat närminne framför allt inom det s.k. episodiska minnet, vilket är minnet som 
lagrar information om händelse t.ex. var man har lagt sin väska eller vad man har ätit 
till middag. Utöver minnesproblem uppstår även problem med andra delar i hjärnan 
såsom förmågan att klara hög belastning under stress och snabb tankeverksamhet. 
Längden av den intala fasen kan variera men varar vanligtvis 8-10 år.  
 
Under den första fasen, som även kallas för den milda fasen, upplever patienten samt 
närstående att personen har fått minnesstörningar. Genom patienten frågar eller 
missar överenskommelser. Andra symtom som upplevs under första fasen är att 
patienten får svårigheter att uppfatta och förstå komplexa resonemang, 
parietallobssymtom som innebär kognitiva symtom, svårighet med dyspraxi (att utföra 
praktiskt arbete) och dysfasi (språkstörningar). Detta medför att patienten känner sig 
mindre värdig och otillräckligt och därför börjar undvika att vara med vänner eller 
familjen. De flest patienterna klarar sig utan hjälp med praktiska saker. Den milda 
fasen varar från 1-4 år.  
 
Under den andra fasen, som även kallas för medelsvår demens, sker det ytterligare 
försämringar av minne, tydliga parietallobssymtom såsom dyspraxi, dysfasi och 
dysgnosi. Allmänna kognitiva symtom inträffas under denna fas såsom räkne 
svårigheter, nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt tänkande och 
koncentrationssvårighet och svårigheter att lösa vardagens problem. Patienten i denna 
fas avstår från sitt arbete och behöver assistans för att klarar dagliga sysslor. Patienten 
kan inte vara hemma själv och denna fas varar under 2-5 år.  
 
Tredje fasen (svåra demens) upplever patienten svåra parietallobssymtom, och får 
svårare att klara av ADL funktionen (aktivitet i det dagliga livet) såsom att äta och klä 
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sig själv. Emotionell avtrubbning och konfusion episoder uppkommer också. Den svåra 
fasen varar 1-4 år.  
 
Tabell 1: Kliniska uppdelning av symtom i olika faser 
Initial fas  Försämrat nära minne, 

minnesstörning initialt endast 
subjektivt 

Mild fas (1-4 år) Tydlig försämrat närminne, lätt 
dyspraxi, dysfasi och dysgnosi. 
koncentrationssvårighet 
Psykiatriska symtom (nedstämdhet) 

Medelsvår fas (2-5 år) Ytterligare försämrat närminne, 
koncentrationssvårighet, tydlig 
dyspraxi, dysfasi och dysgnosi. 
Psykiatriska symtom (nedstämdhet) 
Viss emotionell avtrubbning. 

Svår demens (1-4 år)  Svår dyspraxi, dysfasi och dysgnosi. 
Emotionell avtrubbning	
Konfusions tillfälle.  
Klara ADL funktion svårare. 

 
Sjukdomen har en stark effekt på hjärnan därför får patienterna psykiatriska symtom 
under hela sjukdomsförloppet vilket innebär att patienter känner sig nedstämda. 
Därför ställs de på antidepressiva medicinerna. Beteendestörningar i form av agitation, 
irritabilitet och aggressivitet och rastlöshet och vandring och skrikande uppstår. Det 
sker även en daglig störning i dygnsrytmen. (5)    

1.3 Riskfaktorer  
 
Orsaken till AS är inte klarlagt än, dock finns det flera faktorer som tycks kan vara 
inblandade som exempelvis hög ålder, livsfaktorer, miljöfaktorer och genetiska 
faktorer, Downs syndrom. 
 
Den största riskfaktorn för AS är hög ålder. Med ökad ålder ökar risken, endast en 
procent av alla fall debuterar före 65 års ålder. Anledning till att man kan få AS vid 
ökad ålder är troligen att belastningen på hjärnan ökar med stigande ålder. Högt 
blodtryck är andra tydliga riskfaktorer. Ärftlighet påverka också genom att visa gener 
kan öka risken för sjukdomen.   
 
Studier visar att könstillhörighet påverkar risken för att drabbas av AS. Män har en 
ökad risk före 75 års ålder medan efter 85 års ålder ökar risken hos kvinnor. Anledning 
till det är att flera kvinnor lever till hög ålder samt möjligen olika skyddsfaktorer. 
Könstillhörighet är fortfarande omdiskuterande för hur det kan påverka olika kön. 
Personer med låg utbildning har en ökad risk att få Alzheimers sjukdom. Anledning till 
det är att personer klarar utredningar (tester) sämre. En annan anledning kan vara att 
personer med hög utbildning aktiverar sin hjärna mer under sitt liv (6). 
 

1.4 Vad händer i kroppen 
 
Olika hypoteser finns det om vad som händer i hjärnan vid insjuknande av AS. Bl. a. 
finns det amyloidhypotesen och Tau-hypotesen. Amyloidhypotesen är det mest 
hypotesen som forskaren tror på för tillfället angående vad som händer hos alzheimer 
patienter. Vad som troligtvis händer vid hypotesen nämns nedan.  

1.4.1 Amyloidhypotesen 
I hjärnan ansamlas plack som är ett bollformad protein. Dessa proteiner består av 
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betaamyloid (Ab). Hos frisk personer bildas betaamyloid men när det blir ökning av 
bildningen av amyloidprekursorproteine (APP) som är en långfrekvens membran 
protein eller minskning av nedbrytning av APP  leder det till en ansamling av Ab som 
det sker hos AS. Beta amyloid är ett protein spjälkas ut ur APP. M.ha enzymet β-
sekretas och γ-sekreta spjälkas beta amyloid och börjar bilda plack  som leder till 
aggretionen. Dessa aggrestion  är neurotoxiska och orsaker nervdöd vilket utvecklas 
efter senare år till AS.   (7) 

1.4.2 Tau-hypotesen 
Tau är ett protein som befinner sig i hjärnan och binder sig till mikrotubuli, och har till 
uppgift att stabilisera axonet och hjälper till axonal transport. Tau-hypotesen innebär 
att det bildas neurofibriller intra cellulärt i nervcellen. Detta medför att Tau proteinet 
blir hyperfosforylerat alltså att det kopplas på fosfor grupper på tau-protinet. Resultatet 
blir att nervcellen faller ut och bilder neurofibriller. Vid undersökningar av patienter 
som lider av AS, visades båda en ökning av nervcellsförlust men även stor mängd 
neurofibriller. Mängden neurofibiller har en koppling till kognitiva försämringen och 
nervcellens signaler (8). 
 

1.7 Det seratoninerga systemet 
 
Serotonin systemet är ett viktigt system i vår kropp, dels för att den styr impulsivitet 
men även det kognitiv förmåga och sinnestörningar. En störning i serotonin system kan 
leda bl.a. till försämrat beteende och minnesstörningar.  
 
Kommunikationen mellan nervceller ske m. ha budbärare som även kallas för 
neurotransmittor eller signalsubstanser. Kommunikationen mellan nervcellerna sker 
genom att den ena nervcellens axon ligger nära en annan nervcellers dendrit. Mellan 
dendrit och axon finns det synaps där signalsubstansen färdas och kommunikationen 
sker. Neurotransmittor är kemiska ämnen som utsöndras från nervcellens ändar och 
rör sig genom synapsen för att skicka signalen vidare till nästa nervcell.  
 
Hur vi får neurotransmittor är genom vår föda. Vår föda innehåller protein och ifrån 
protein får vi aminosyror. Kroppen använder aminosyror för olika kemiska processer 
för att ombildas till olika signalsubstanser. Det finns en rad olika system av 
neurotransmittor substans främst noradrenalin, serotonin, dopamin. Beroende på var 
deras receptorer är placeras i hjärnan har de olika funktion.  
 
Aminosyror omvandlas till neurotransmittor inne i nervcellen och där lagras de i blåsor 
för att senare strömma ut ur nervcellen m. ha en elektrisk impuls. När elektrisk impuls 
når nervcellen så frisätts de i de lilla områden som är mellan nervcellen. På dendriten 
för den andra nervcellen finns det synaps, dessa synapser är uppbyggda för att känna 
olika typer av neurotransmittor. När elektriska impulser når synapsen skickad det 
vidare till dendrit och vidare till nervcellen och vidare till en annan nervcell. (11)  
 
Serotonin (5-hydroxitryptamin, 5-HT) är signalsubstans som deltar i olika funktioner i 
kroppen som exempelvis kärlfunktion, gastrointentiala funktioner men den påverkar 
även vår rädsla, ångest och irritabilitet, minne. Mängden serotonin i kroppen är väldigt 
viktigt, för att reglera vårt humör men även vår aptit. Serotoninsystem har flera olika 
receptorer (figur 1). De är klassificerade i 5HT1, 5HT2, 5HT4, 5HT7 och som är kopplad 
på en G-proteinkanal medan 5HT3 är kopplad till en ligand-jonkanal. (12)  
 
5 HT6 receptor finns i CNS, i frontala och entorhinal cortex och även i hippocampus och 
kan vara involverade i lärningen och minne. Hippocampus som finns i limbiska system 
i hjärnan och har en stor roll i korttidsminne och nya minne medan entorhinal cortex 
är det den första område i hjärnan som blir drabbad. Verkningsmekanismen av 
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serotoninantagonister är att de blockerar 5 HT6 receptor vilket leder till ökning av 
acetylkolin frisättning vilket kan förbättra den kognitiva förmågan. (13) 
 
Flera läkemedel påverkar dessa receptorer för att kunna ge en effekt, exempel på dessa 
läkemedel är MAO-hämmare och trycklista antidepressiva.  (12)  
 

  
Figur 1: uppdelning av serotonin receptorer.  
 
År 2001 gjorde forskarna Cirrito och Sheline en studie för att undersöka om aktivitet av 
serotonerga neurotransmittor har en positiv effekt på AS (14) Studien gjordes in Vivo 
och undersökte om serotoninåterupptagshämmare minskar AB proteinet som är en 
markör för AS i musmodeller. Effekten av behandlingen började efter 12-14h och 
medförde en minskning på 25 % av AB. 
 
Därefter börjar intresset öka för hämning av 5HT6 receptor genom att stimulera 
glutamat, acetylkolin och katekolamin i kortikala och limbiska områden i hjärnan. 
Nuvarande fas 2 och 3 studier pågår för att undersöka säkerhet och effektivitet av 
serotoninantagonister (14). 
 

1.5 Effektmått  
 
Alzheimers Disease Assessment Scale (ADAS-cog) är en skala som mäter olika 
kognitiva funktioner vid AS vid fas 1-2, mild-måttligt demens fas. Skalan använts i 
kliniska studier för att undersöka effekten av läkemedelsbehandling. Testen innehåller 
elva olika kognitiva dimensioner där man undersöker språkförmåga, förståelse av talat 
språk, återgivande av instruktioner, förmåga (eller oförmåga) att hitta ord, följa 
uppmaningar, namnge objekt, konstruera figurer, återgeord, igenkännande av ord samt 
”teoretisk praxis (ideational praxis).  
 
Antalet poäng på skalan är 70, där ett ökat antal poäng innebär en försämrad kognitiv 
funktion. Får testpersonen 0-9 poäng innebär det normal funktion, 10-25 en mild 
nedsättning, 25-40 en måttlig nedsättning och >40 poäng en svår 
funktionsnedsättning. Personer som inte behandlats med läkemedel får 10-15 poäng 
försämring varje år. 
 
Mini Mental State Examination (MMSE) kallas även för MMT är en test för att bedöma 
kognitiva förmågan hos psykiatriska patienter. Dock används testen för AS och andra 
demenssjukdomar. Testen uttrycker graden av demenssjukdom. Testet tar ungefär 
cirka 15 minuter där testpersoner ska kunna besvara några frågor och därefter av en 
figur. Antal poängen på testet är 30 max poäng. Får testpersoner mer än 20 poäng lider 

5HT	1	receptorer		

5HT2	receptorer	

5HT3	receptorer	

5HT	4	receptorer	

5HT5	receptorer	

5HT6	receptorer	

5HT	7	receptorer	

5	Ht-receptorer		

5HTa	receptorer	
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den av en mild demens. Från 19-10 poäng innebär det att personen har en medelsvår 
demens. Får testpersonen mindre än 9 innebär det att man har en svår demens. 
 
Alzheimers Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (ADCS-ADL) används 
för att undersöka behandlingseffekt av AS i fas 1-2. Testen är uppbyggt av 23 uppgifter 
för att undersöka testpersonens status. Man undersöker även dagliga aktiviteter, t ex 
förmåga att äta och sköta sin hygien men även förmågan att använda 
hushållsapparater. Den totala poängen är mellan 0-78, där låga värden innebär 
nedsättning av funktionen. 
 
Clinicians Interview-Based Impression of Change (CIBIC+) är ett test som används för 
att värdera förändring i kognitiva funktionen, ADL-funktionen, och beteendesymtom. 
Testet används i kliniska sammanhang och i läkemedelsprövningar där ”+”-tillägget 
innebär att även närstående kan delta i testen. Varje delområde värderas från 1 till 7 
poäng där 1 poäng står för kraftig förbättring och 7 poäng för kraftig försämring.  
 

The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) är 
en test som utförs vid demens situationer. RBANS mäter kognitiva förmågan med hjälp 
av tio tester som infattar omedelbart minne, byggnads- språk, uppmärksamhet, 
fördröjt minne.  

Klinisk demens rating (CDR) är en bedömningsskala som mäter faser och 
svårighetsgrader av olika demens sjukdom bland annat Alzheimers sjukdom. CDR 
klassificeras i tre poäng, där 0 poäng står för frånvaro av kognitiv svikt och 3 står för 
allvarlig kognitiv svikt.  

Hachiniska ischemia score (HIS) är en skala som används för att identifiera olika typ av 
demens.  

Bristol Activities of Daily Living Scale (BADLS) är en skala på 20 frågor, som innebär 
att undersöka förmågan hos dementa till hur man klarar att utför dagliga arbeten.  

 Neuropsychiatric Inventory (NPI) är en skala för att mäta beteendesymtom (BPSD) vid 
demenssjukdom. NPI omfattar 10 symptomdomäner som exempelvis 
vanföreställningar, depression, agitation hallucinationer, ångest, irritabilitet eufori, 
apati, avflackning, avvikande motoriskt beteende. Det ingår även större skala av NPI 
som inkluderar andra symptomdomänerna som exempelvis nattlig oro samt aptit- och 
ätstörningar. Den maximala poängen är 120, ju högre poäng, desto svårare symptom. 

Cornell Scale for Depression in Dementa (CSDD) är en skala för att värdera depression 
hos människor med demenssjukdom. Poäng ≥ 12 indikerar trolig depression (9). 

1.6 Behandling  
 
Eftersom det inte finns några läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet vid AS så 
är målet med nuvarande behandling att mildra symtomen och underlätta det dagliga 
livet och får en bättre kognitiv förmåga. 
 
Patienten som har AS behandlas med acetylkolinestrarhämmare vid mild-måttligt 
demens och som tillägg vid svår demens används memantin (4). I Sverige finns det tre 
godkända acetylkolinesterashämmare: Aricept (där den verksamma molekylen är 
donepezil), Exelon (rivastigmin), och Reminyl (galantamin) (3).  
 
Normalt finns acetylkolin i nervcellen och lagras i blåsor. När acetylkolin frisätts binds 
de vidare till receptorer och aktiviteten sker. Men vid AS så finns det ett enzym som 
kallas för acetylkolinestrar, enzymet bryter ned acetylkolin som utsöndras från 
synapsen och brist på acetylkolin i synaps leder till att receptorer inte stimuleras och 
minskar i antal och detta medför en låg aktivitet och färre nervsignal. Med hjälp av 
läkemedel som verkar genom att hämma enzymet acetylkolinestrar leder till en ökning 
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av kolinerga aktivitet.   
 
Rivastigmin som också är en acetylkolinestrarshämmare ökar kolinerg aktivitet genom 
att en hämning av butyrylkolinesteras som finns i CNS. Galantamin bidrar till en 
ökning av kolinerg aktivitet genom att påverka nikotinreceptorer via allosteriska 
moduleringar av nikotinreceptorer detta leder till en ökad känslighet av postsynaptiska 
receptorer och en ökad av presynaptisk acetylkolinfrisättning. En ökning av kolinerg 
aktivitet innebär en förbättring av kognitiv funktion. (10)  
 
Memantin är ett tilläggsläkemedel som ges vid svår demens och är en NMDA(N-metyl-
D-asparat,)-receptorantagonist. Memantin finns i läkemedel Ebixa. En överdriven 
aktivitet av ämnet glutamat som är ett naturligt ämne i kroppen bidrar till symtomen 
vid AS. Glutamat verkar på NMDA-receptor som finns i hjärnan och genom att hämma 
denna receptor bidrar den till en minskad aktivitet av glutamat. (4) 
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2. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effektivitet och säkerheten av 
serotoninantagonister i jämförelse med acetylkolinesterashämmare vid symtomatisk 
behandling av mild till måttlig AS genom följande frågeställningar: 
 

- Hur effektiv är serotoninantagonister i jämförelse med placebo 
med avseende på måtten ADAS-cog, MMSE, NPI, CSDD, RBANS 

- Hur effektiv är donepezil i jämförsele med andra acetylkolinesterashämmare. 
med avseende på måtten SMMS, ADAS-cog.  

- Hur effektiv är serotoninantagonist jämfört med donepezil  
med avseende på måttet ADAS-cog.  

- Vilka är biverkningar vid behandling med donepezil och serotoninantagonister  
- Är allvarliga biverkningar vanligare vid behandling med serotoninantagonister 

jämfört med placebo 
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3. Metod 

Detta arbete en litteraturstudie som används av originalartiklar sökta i Pub Med. Även 
annan medicinsk litteratur och informationskällor har använts, såsom 
Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens hemsidor samt Web of Science (Web of 
knowledge) (tabell 2) Utöver detta användes litteratur (böcker) för att ge en ökad 
information om AS samt behandlingen.  

Studier valdes genom att först läsa olika abstract och sedan inkluderades studier om de 
undersökte effekt och säkerhet av acetylkolinesterashämmare men även serotonin 
antagonister. Studier som exkluderades var studier som gjordes in vitro och studier 
som undersökte serotoninantagonister för andra grupper av demenssjukdom.  

Urvalet av studierna för acetylkolinestrarshämmare gjordes också m. ha en review där 
det valdes två studier för att kunna presentera effekten samt säkerheten av 
acetylkolinestrashämmare. 

Tabell 2. Artikelsökning i Pub Med. 
Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 

referenser 
150115 ("Alzheimer 

Disease"[Mesh]) 
AND 
"Galantamine 
AND 
rivastigmine 

Humans, 
English, Clinical 
trial 

20o 39 

150130 ("Alzheimer 
Disease"[Mesh] 
AND 
cholinesterase 
inhibitor, 
memantin,  

Humans, 
English, Clinical 
trial 

32 18 

150208 
 
 
 

Alzheimers 
Disease “[Mesh] 
AND 5 ht6 
antagonist 

Humans, 
English, Clinical 
trial 

9 4, 6, 8 
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4. Resultat 
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet i de undersökta studierna.  

4.1 Safety and efficacy of idalopridine, a 5-HT6-receptor 
antagonist, in patients with moderate Alzheimer’s disease 
(LADDER): a randomized, double-blind, placebo-
controlled phase 2 trial 
 
År 2009 gjordes en fas 2 studie med idalopridine. Syftet med studien var att undersöka 
om idalopridine kan förbättra kognitiv förmågan samt vilken effekt idalopridine har 
hos patienter med mild AS som behandlas med donepezil. Idalopridine är en 
antagonist till receptor 5 HT6 receptor som finns i centrala nervsystem (CNS). 
Idalopridine administreras oralt och verkningsmekanismen av idalopridine är att den 
blockerar 5 HT 6 receptor som leder till ökning av acetylkolin frisättning vilket kan 
förbättra den kognitiva förmågan. Studien involverade 48 kliniker i sju länder Antal 
deltagarna var 278 och studien pågick under 2009-2011. Patienterna var över 50 år och 
hade mild till måttligt AS. Patienterna hade en MMSE poäng på 12-19. Patienter stod 
på stabil dos av donepezil på 10 mg/dag sedan 3 månader. Patienterna som har 
behandlats med memantin sen 2 månader tillbaka exkluderades och patienter som var 
känsliga för 5HT6-receptor antagonister. 
 
Patienterna randomiserades till dubbel blind behandling med idalopridine och placebo. 
Patienter hade 2 veckors undersökning och därefter följdes det med 24 veckors dubbel 
blind behandling period. Patienter tog antingen donepezil med placebo av idalopridine 
eller donepezil och idalopridine. Dosen av idalopridine var 90 mg/dag och mängden 
donepezil som intog var 10 mg/dag. Patienters kognition förmåga mätts enligt ADAS-
cog under veckorna som studien pågick.  
 
Resultatet av studien visade att under v.24 kunde man se en signifikant förbättring 
mellan patienter som tog placebo och patienter som tog idalopridine och donepezil av 
effektmåtten ADAS.cog. P-värdet av ADAS-cog för behandling av donepezil med 
idalopridine var 0,0040 vilket innebär att det föreligger en förändring i effekt mellan 
idalopridine och placebo av idalopridine. Kombinationsbehandling av donepezil samt 
idalopridine minskade ångest och andra psykiatriska symtom och detta kan vara 
möjligen p.ga idalopridine som har en stimulerande verkan på glutamat receptorer och 
dämpar GABAergic signaler. Under studien hade man mätt effekt på psykiska beteende 
och dagliga rutiner men det visade inga förändring.  
 
Biverkningar som uppstod under behandlingen var en ökning av leverenzymvärden 
vilket innebär en leverskada.  Hög värde på aspartataminotransferas visades under 
studien hos 6 % av patienter som tog idalopridine medan patienter som tog placebo 
visade på 0 %. 10 % av patienter som tog idalopridine hade förökat y-glutamyl transfers 
serum vilket gjorde att 11 av patienter avslutade behandling. Biotillgängligheten av 
donepezil ökades och anledning till det var att idalopridine hämmade enzymet CYP206 
som utsöndrar donepezil vanligtvis. Vanligast biverkningar som inträffades under 
studien: yrsel, aggression, diarré, huvudvärk, högt blodtryck, kräkningar och 
illamående. Allvarliga biverkningar som inträffade under studien var inte p.ga 
behandlingen. (13) 
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4.2 Multicenter, randomized, placebo-controlled, double-
blind clinical trial of escitalopram on the progression-
delaying effects in Alzheimer´s disease  
 
År 2009 startade en studie om escitalopram. Syftet med studien var att undersöka om 
escitalopram som är en serotoninåterupptagshämmare kunde minska hastigheten av 
hjärnatrofi för patienter som har mild-måttligt AS och därmed bedöma om 
escitalopram har en effekt på kognitiv funktion och neuropsykiatrisk symtom. Antal 
deltagande inkluderade i studien var 74 AD patienter, studien varade i 52 veckor. 
Försökspersonerna mötte kriterierna enligt organisationerna Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition criteria och National Institute of 
Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s disease 
and related disorders Association. Patienters ålder var mellan 40-90 år, och hade 
klinisk dementis bedömning (CDR) poäng mellan 0,5-2 och modifiering hachinski 
ischemic score (HIS) mindre än 4. Alla patienter bör ha använt donepezil (5-10 
mg/dag).  
 
I början av studien gjorde kliniska laborationstester, elektrokardiogram, och klinisk 
bedömning baserad på protokollet för konsortiet att upprätta ett register för AS. 
Deltagande delades upp till två grupper, placebo och escitalopram. Patienterna skulle ta 
medicinen efter frukost för att minska risk för biverkningar. Den initial dosering under 
de första två veckor av escitalopram var 5 mg/dag och därefter påbörjades dosen av 10 
mg/dag och upp till 20 mg/dag. Medicinen som undveks var litium, antidepressiva, 
kolinergika agonist eller antagonist, antiepileptika.  
 
Magnetisk resonanstomografi skulle utföras under vecka 52, därav dömdes andra utfall 
under vecka 8, 28 och 52. Andra sekundära utfall som mättes var ADAS-cog, MMSE, 
NPI, CSDD. Därmed gjordes kontroller såsom fysiska och neurologiska undersökningar 
och kliniska laboratoriers utvärderingar för att kunna övervaka eventuella 
biverkningar.  
 
Enligt magnetisk resonanstomografi visade det ingen minskning av fortskridande i 
hippocampus eller hela hjärnans atrofi under 52 veckor i jämförelse med placebo. Det 
visades även ingen signifikant skillnad mellan escitalopram och placebo vid 
effektmåtten MMSE, för varken hippocampus eller hela hjärnans atrofi. Enligt 
sekundära utfall visade ingen signifikant skillnad vid ADAS-cog, MMSE, NPI, dock 
visades en signifikant skillnad vid vecka 28 för effektmåtten CSDD men den 
signifikanta skillnaden fortsatte inte under hela studien. (tabell 3).  
 
Tabell 3: Sammanställning av effektmåtten av escitalopram och placebo efter 52 veckor 
av behandlingen. P-värde för sekundära utfall var p=<0,05 som ansågs anger statistiskt 
signifikant. P-värde för MMSE var p=0,043 
Effektmått Escitalopram  Placebo p-värde 
Kognitiv förmåga 
ADAS-cog 

22,35 24,68 0,69 

Kognitiv förmåga  
MMSE 

18,35 15,66 0,04 

Beteende symtom 
NPI 

11,61 10,31 0,65 

Depression symtom 
CSDD 

2,43 2,90 0,60 

 
Escitalopram visades som en väl tolererande där biverkningar var yrsel, kräkningar, 
diarré. Allvarliga biverkningar såsom cancer relaterades inte till escitalopram. (15) 
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4.3 Study of SB-742457 or Donepezil Versus Placebo in 
Subjects with Mild-to-moderate Alzheimer's disease 
 
År 2008 började en randomiserade, dubbel blind placebo kontroll fas 2 studie, som 
inkluderade 68 kliniska center i 11 länder. Syftet med studien var att undersöka 
effektiviteten och säkerheten hos SB742457 som är 5-ht6 receptor antagonist vid olika 
styrkor när det används som monoterapi under 24 veckor jämfört med placebo. 
Donepezil ingick som en aktiv kontroll. Deltagarens ålder var mellan 50-85 år, och 
hade Alzheimers sjukdom enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Fourth Edition criteria och National Institute of Neurological and Communicative 
Disorders and Stroke and the Alzheimers disease and related disorders Association. 
Patienter bör ha en stabil MMSE bedömning mellan 10-26 innan randomisering, 
Hachiniska ischemia score (HIS) mindre än 4 under undersökning och har en 
regelbunden behandling av donepezil. Deltagarna bör ha en vårdgivare som skulle 
bedöma deltagarens kognitiva funktion, daglig aktivitet och beteende. Sekundära utfall 
som användes under studien är ADAS-COG, ADCS-ADL, RBANS, MMSE, SCDD, 
CIBIC1. 
 
Studiens design var att deltagarna delades i fyra olika grupper. Där man skulle inta SB-
742457 dos 15 mg eller 35 mg eller donepezil eller placebo. Resultat av studien visade 
att under de 24 veckor av den kliniska studien visade det ingen statistisk signifikant 
skillnad för de fyra behandlingsgrupperna jämfört med placebo för effektmåtten ADAS-
COG. Vid effektmåtten CIBIC1 visades även ingen signifikant skillnad mellan placebo 
och SB-742457 dock visade en statistiskt signifikant förbättring vid jämförande av 
donepezil och placebo (p-värde 0,049). Däremot visades ingen statistiskt signifikanta 
skillnader mellan SB742457 och placebo på ADCS-ADL, RBANS, MMSE, eller CSDD.  
 
Under studiens tid rapporterades 33 % för biverkningar som hade milda-måttligt 
styrka. Biverkningarna var lika över grupperna (tabell 5). Incidenten av biverkningar 
som var p.g.a. medicinen var 6 % -15 %. Incidenten av personer som avslutade 
behandling p.g.a. biverkningar var 2 % -6 %. Tre dödsfall hade rapporterades under 
studien, men ingen av fallen var relaterade till medicinen. (16) 
 
Tabell 5: Antal personer som hade olika biverkningar under studien vid behandling av 
SB-742457 i olika doserna 15 mg/dag, 35 mg/dag samt donepezil och placebo.  
 SB-742 

457,35 
mg/dag 

SB-
742457, 15 
mg/dag 

Donepezil, 
5-10 
mg/dag 

Placebo 

Andra 
biverkningar  

39	 42	 65	 45	

Huvudvärk 2	 5	 5	 6	
Snuva 3	 3	 4	 3	
Yrsel 2	 3	 5	 1	
Influensa 3	 2	 4	 2	
Diarré 1	 0	 3	 5	
Illamående 3	 2	 5	 2	
Urinvägs-
infektion 

1	 4	 3	 0	

Insomnia 1	 2	 5	 0	
Ont i ryggen 0	 1	 3	 3	
Bronkit 1	 3	 1	 2	
Hyperglykemi 2	 3	 1	 1	
Fall 2	 0	 1	 3	
Hypertoni 1	 1	 4	 0	
Oro 2	 1	 0	 0	
Mardrömmar 0	 0	 3	 0	
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Höga 
kolesterol-
värden 

2	 0	 0	 0	

 

4.4 A Long-term comparison of galantamine and donepezil 
in the treatment of Alzheimer’s disease  
 
Wilcock et al genomförde 2003 en studie om effekten av läkemedel galantamin och 
donepezil hos personer med AS. Studien varade under 52 veckor och antalet deltagare 
som deltog i studien var 182 patienter med mild-måttligt AS. Deltagarnas kriterier var 
att försök personer hade mild-måttligt AS och hade baslinje på MMSE 18.  Deltagarna 
tog dagligen donepezil 5-10 mg eller 16-24 mg galantamin.  Deltagarna hade i Baslinje 
MMSE: 9-18. Sekundära utfall av studien var att man ville mätta kognitiva förmågan 
genom ADAS-cog, och funktionsförmåga genom BrADL. 
 
Studien visade ingen signifikant skillnad mellan galantamin och donepezil för patienter 
som hade mild till måttligt demens vid effektmåtten BrADL. Vid kognitiva förmågan 
som mättes av ADAS-cog visade det en förändring i kognitiv förmåga för donepezil 
Funktionen förmåga som mättes m. ha BrADL hade donepezil en förbättring än 
galantamin (tabell 5).  
 
Tabell 5: Sammanställning av effektmått mellan donepezil och Galantamin under 
behandlings tiden som varade under 52 veckor.  
Effektmått Donepezil  Galantamin p-värde 
ADAS-cog -3,4 -2,2 P=<0,05 
BrADL 2,7 3,5 ej 

signifikant 
 
Biverkningar av donepezil och galantamin var diarré (där donepezil gav lägre grad), där 
efter illamående med 11 % för donepezil och galantamin 24 %. Kräkningar upplevdes 
med 7 % medan för galantamin 14 %. Yrsel och viktminskningen hade en högre 
frekvens för galantamin än donepezil. Donepezil visar sig vara ett säkrare läkemedel 
med färre biverkningar, därmed hade donepezil en hög tolerans hos patienter som tog 
donepezil än galantamin eftersom andel personer som drogs ut ifrån studier på grund 
av biverkningar var högre för galantamin än för donepezil. (17)  
 

4.5 A multinational, randomiserad, 12 week, comparativ 
study of donepezil and rivastigmine in patients with mild 
to moderate Alzheimers disease  
 
År 2002 startade en multinational, randomiserad öppen klinisk studie som effekten av 
rivastigmin och donepezil för patienter med mild till måttligt Alzheimers sjukdom. 
Studien varade under 12 veckor och antal försök personer var 111 som från olika 
kliniker i Storbritanniens, söder Afrika och Schweiz. Studiens kriterier var att försök 
personer är minst 50 års ålder med mild-måttligt AS med baslinje av MMSE är 10-26.  
Deltagarna tog dagligen donepezil från 5 mg till 10 mg eller rivastigmin dagligen mellan 
6 till 12 mg. Försök personer som behandlades tidigare med donepezil och rivastigmin 
exkluderades därmed försökspersoner som tog medicin med antikolinerga effekt 
exkluderades. Försökspersoner som tog serotonin återupptags hämmare, neuroleptika 
exkluderades.  Effekten av donepezil samt rivastigmin skulle mätas enligt ADAS-cog 
och MMSE. I slutet av 12 veckor gjordes en undersökning med läkaren och vårdare av 
försökspersoner m. ha olika frågor om användningen av medicinen.  
 
Båda behandlingen visade ingen specifik skillnad mellan effekten av donepezil och 
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rivastigmin enligt ADAS.cog för vecka 4 och 12. Men det visas att i under vecka 4 och 12 
har det blivit en förbättring av den kognitiva förmågan hos båda donepezil samt 
Rivastigmin. MMSE poäng var liknande för båda behandlingar i vecka 4 och 12. MMSE 
för båda behandlingarna visades en förbättring av den kognitiva förmågan. (tabell 6) 
Baserat på 95% konfidensintervall för skillnader i behandlingseffekt, visade att både 
effektmått misslyckats med att visa en skillnad mellan donepezil och rivastagmin vid 
vecka 4 och 12.  
 
Tabell 6: En sammanställning av effektmått av donepezil, Rivastigmin. P-värde för 
Donepezil och rivastigmin är p=<0,0001 om inte annat anges i tabellen.  
ADAS-
cog 

Donepezil  Rivastigmin Behandlingsskillnad 
(95 % Cl) 

Vecka 4 -2,14 -2,02 0,12 
Vecka 
12 

-0,90 -1,05 -0,15 

MMSE    
Vecka 4 1,09 0,16 -0,94 
Vecka 
12 

0,71 1,20 
p=<0,05 

0,49 
 

 
Andel försök personer som drog sig tillbaka ifrån studien var 10,7 % av donepezil och 
21,8% av rivastigmin p.g.a. biverkningar var högre för rivastigmin än donepezil. Ett 
dödsfall inträffades under rivastigminbehandling dock var det inte relaterad till 
behandlingen. Majoriteten av biverkningar som inträffades var gastrointentiala 
biverkningar och biverkningar i nervsystem som var av mild till måttligt svåra. Fyra av 
försökspersoner av rivastigmin hade svåra gastrointentiala biverkningar samt lever 
funktion. Kardiovaskulära biverkningar var liknande för båda behandlingar (tabell 7) 
(18).  
 
Tabell 7: Andel biverkningar av donepezil och rivastigmin 
 Donepezil (%) Rivastigmin(%) 
Diarré 12 13 
Kräkningar 7 30 
Illamående 11 44 
Yrsel 8  22 
Viktminskning 7 11 
 

4.6 Relative Tolerability of Alzheimer’s disease treatments  
 
Studiens syfte är att undersöka säkerheten samt tolerans av olika 
acetylkolinesterashämmare, donepezil, rivastigmin och galantamin. Studien 
genomfördes genom att samla information om acetylkolinestrashämmare från olika 
amerikanska tillverkarens hemsidor år 2007.  
 
Studieresultat visade att mesta biverkningar som sker är gastrointentiala biverkningar, 
såsom diarré. Därmed visades att biverkningar var milda och tog upp till tre veckors 
tills man blir bättre. Deltagande som intog donepezil 5 mg/dag hade färre biverkningar 
än deltagare som intog 10 mg/dag. (tabell 8) 
 
Tabell 8: Sammanställning av antal patienter som fick biverkningar som inträffar vid 
intag av olika doser av donepezil samt placebo. 
Biverkningar Placebo Donepezil 

5 mg/dag 
Donepezil 
10 mg/dag 

Andra biverkning 5 5 13 
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Aptitlöshet - - - 
Diarré 0 <1 3 
Illamående 1 1 3 
urinvägsinfektion - - - 
Kräkningar <1 <1 2 
 
Anledning till att personer avbröt behandling med donepezil under studiens gång var 
att de fick biverkningar som var högre i jämförelse med placebo. Biverkningar som var 
högre är diarré, illamående, muskelkramper. Därmed uppkom det flera andra 
biverkningar som exempelvis kräkning, viktminskning, huvudvärk som var högre i 
antal för personer som tog donepezil och placebo. (19) 
 

4.7 Sammanfattning av vetenskapliga studier  
 
På följande sida presenteras resultat av de olika studierna som har undersökt. I denna 
litteraturstudie har serotoninåterupptagshämmare undersökts om den har en effekt på 
kognitiva förmågan vid mild till måttligt AS. Serotoninåterupptagshämmare exklusivt 
idalopridine hade inga allvarliga biverkningar Donepezil vid dosen 10 mg/dag hade 
färre biverkningar än andra acetylkolinesterashämmare (tabell 9). Donepezil 
undersöktes med andra acetylkolinestrarshämmare för att avse hur effektiva är 
preparat. (Tabell 10).  
 
Tabell 9: En sammanfattning av biverkningsprofil för de sex vetenskapliga studier 
Studie                     Biverkningar 
1 Idalopridine och placebo(13) Allvarliga       Vanliga 

2 Escitalopram och placebo(15) Ja  Ja 
3 Sb7424   och placebo(16) Nej  Ja 
4 Donepezil och galantamin(17) Nej  Ja 
5 Donepezil och rivastigmin(18) Nej  Ja 
6 Donepezil, galantamin, rivastigmin(19) Nej  Ja 
a: Cancer relaterande biverkningar och ökning av leverenzym nivåer. b: Diarré, illamående, kräkningar, 
yrsel, viktminskning, snuva, huvudvärk 
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Tabell 10: Sammanfattning över de fem vetenskapliga resultat  
Studie Undersökte 

läkemedel 
Placebo Kombination 

donepezil 
Dos ADAS-coga MMSEb NPI 

c 
CSDDd ADCS-

ADLe 
RBANSf CIBIC 1g BADLSh 

1 (13) Idalopridine Ja Ja 90 
mg/dag 

-1,02 - - - - - - - 

2 (15) Escitalopram Ja Nej 5-20 
mg/dag 

0,62 -1,22 0,61 0,19 - - - - 

3 (16) SB-742457 Ja Ja 15 
mg/dag 
 
35 
mg/dag 
 

v.12 v.24 

0,0 0,8 

-0,2 0,4 

 

- - - v.12 v.24  v.12 
 

v.24 v.12 v.24 - 

-1,1 -1,4 -8,7 -4,0 4,0 4,2 
-0,1 -1,1 -5,9 -4,4 3,9 3,9 

4 (17) Donepezil 
Galantamin 

Nej Ja 5-10 
mg/dag 
 

-3,4    
 

- - - - - - 2,7 
 

16-24 
mg/dag 

-2,2 3,5 

5 (18) Donepezil 
Rivastigmin 

Nej Ja 5-10 
mg/dag 
 

v.4 v.12 v.4 v.12
 
v.12 

- - - - - - 

-2,14 --0,90 1,09 0,71 
6-12 
mg/dag 

-2,02 -1,05 0,16 
 

1,20 

a: Alzheimer’s Disease Assessment Scale 
b: Mini mental examination Scale 
c: Neuropsykiatrisks inventory                                                                         
d: Cornell Scale for Depression in Dementia                                                                                                             
e: Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living  
f: The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status  
g: Clinicians Interview-Based Impression of Change  
h: Bristol Activities of Daily Living Scale
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5. Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra effekten och säkerheten av 
serotoninantagonister och acetylkolinesterashämmare samt kombinationen av dessa 
behandlingar vid symptomatisk behandling av milt till måttlig AS genom följande 
frågeställningar, hur effektiv är serotoninantagonister i jämförelse med placebo, hur 
effektiv är donepezil i jämförsele med andra acetylkolinesterashämmare, hur effektiv är 
serotoninantagonist jämfört med donepezil, vilka är biverkningar vid behandling med 
donepezil och serotoninantagonister, är allvarliga biverkningar vanligare vid 
behandling med serotoninantagonister jämfört med placebo 
 
Studien var utformad för att besvara frågeställningarna genom en litteraturstudie. En 
nackdel med denna litteraturstudie var att fas 3 studier för serotoninantagonister är 
fortfarande under utvecklingen. Därför blir det svårt att dra en slutgiltig slutsats om 
hur denna behandling kan hjälpa Alzheimers-patienter i en större grupp. Därmed är 
denna litteraturstudie väldigt begränsad vilket innebär att det är svårt att inkludera 
farmakokinetik och farmakodynamik av olika serotoninantagonisterna. Studien kan 
utökas om farmakokinetiken inkluderas samt undersöka skillnaderna mellan 
farmakokinetiken i kroppen för serotoninantagonister och för donepezil. Därmed 
tycker jag att interaktionerna är viktigt delmoment att undersöka om i studier, vilket är 
en nackdel med en begränsad litteraturstudie. Sökningen och samlingen till denna 
litteraturstudie var tidskrävande och det fanns inte många studier som var tillgängliga 
för exempelvis SB-742457. Signifikansen för sekundära utfall av SB-742457 var inte 
redovisade för olika behandlingsgrupper (16).  
 
Fördelen med denna litteraturstudie är att den är begränsad och har specifika 
frågeställningar. Däremot behövs det göras ytterligare studier på andra 
acetylkolinesterashämmare som galantamin och rivastigmin med 
serotoninantagonister för att kunna undersöka effekten och säkerheten. En annan 
fördel med denna litteraturstudie är att den inte var kostnadskrävande utan flesta 
material kunde man låna från bibliotek och databasen förutom att visa studier av 
acetylkolinesterashämmare inte var tillgängliga och var kostsamma.   
 
Det är viktigt att påpeka att studierna av idalopridine är sponsrad av ett dansk 
läkemedelsföretag vid namnet Lundbeck A/S. Detta innebär att det är Lundbeck som 
har utvecklats idalopridine och de flesta studier som finns tillgängliga eller under 
utvecklingen är sponsrad av det företag. Detta kan förklaras att företaget vill få 
läkemedlet att bli godkänt för försäljning.  
 
Antal patienter samt längden av de undersökta studierna spelar en viktig roll i denna 
litteraturstudie. Alla studier var fas 2 studier där man undersökte effektivitet av olika 
behandlingar samt säkerheten. Nackdelen med dessa studier var att det omfattade färre 
patientgrupper som efter randomisering exkluderades p.ga olika biverkningseffekter 
som patienter fick. Detta medför att vi får färre patienter att undersöka effektivitet och 
säkerhet och det medför att man behöver senare göra större grupper att undersöka. 
Längden av studien är även viktigt parameter i detta sammanhang där längden av 
dessa studier som inkluderades var korta perioder som exempelvis studien om 
donepezil och rivastigmin som varade under 12 veckor och detta kan vara en nackdel 
eftersom visa biverkningar som uppstår i början av behandling kan senare under tiden 
försvinna eller att det kan utvecklas till det mer allvarlig biverkan. 
 
Serotoninantagonister undersöktes m. h. a. tre olika studier av tre olika läkemedel, 
idalopridine, escitalopram, och SB742457 (14,15,16). Resultatet visade att serotonin 
antagonister inte är effektivt i jämförelse med placebo med avseende på effektmåtten 
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som presenterades.  Men resultatet visades att idalopridine är det läkemedel som hade 
en säker läkemedelseffekt för patienter med Alzheimers sjukdom vid mild till måttligt 
stadium. Därför genomförs nu fas 3 studier om idalopridine effekt och säkerhet. För 
närvarande är det tre studier som genomförs av idalopridine vid AS. År 2014 startades 
tre kliniska studier och syftet med dessa är att utvärdera säkerhet, kognition, kliniska 
och psykiatriska åtgärder för ytterligare 7 månader. Studierna omfattar olika antal 
deltagare och olika doser under längre tid. (20).  
 
Idalopridine hade en säker effekt på den kognitiva förmågan dock så visades att den 
hade en allvarlig biverkning, den gav ett hög leverenzymvärde. Detta kan leda till olika 
leversjukdomar. Därmed visades att båda behandlingsgrupperna hade en låg frekvens 
av gastrointentiala biverkningar. Under endast vecka 4 av studien visades en ökning av 
biotillgängligheten av donepezil och idalopridine dock tyckte forskare att förklara detta 
som en obetydlig värde eftersom det föreligger en ganska lite skillnad i tolerabilitet och 
effekt mellan olika doserna av donepezil vilket kan ge en ökad plasma koncentrationen 
av donepezil (13). 
 
Escitalopram-studien (15) är den första dubbel-blind placebokontrollerad 
randomiserad kliniska studien som gjordes för indikation av AS. Studien visade ingen 
signifikant effekt för Alzheimers sjukdom med avseende på effektmåtten som användes 
under studien och även ingen effekt på neuropsykiatriska symtom i jämförelse med 
placebo. Därutöver kunde escitalopram inte minska graden av atrofi i hippocampus.  
Escitalopram visade i denna studie ingen effekt på beta-amyloid hos personer med AS. 
Dock hänvisar forskarna att escitalopram kan ha en effekt på beta-amyloid i tidigare 
stadier av AS. Senaste PiB-PET studie visade att intag av SSRI kan vara relaterad till 
minskning av amyloid-B plack (15,20). Escitalopram är ett SSRI (selektiv 
återupptagshämmare) som i Sverige används för olika indikationer som exempelvis 
depression och paniksyndrom. Escitalopram är ett säkert läkemedel där 
biverkningsprofiler av läkemedel är inte allvarliga utan mer som trötthet svettningar, 
darrningar och viktuppgång. Vid undersökning av escitalopram vid indikation av AS 
inträffades ingen viktuppgång eller svettningar utan endast trötthet visades. Fördelen 
med att använda ett läkemedel som tidigare används av en annan indikation är att man 
känner till läkemedels säkerhet i människans kropp därmed känner man även till 
farmakokinetiken och farmakodynamiken. (15) 
 
Studier för SB742457 som valdes i denna litteraturstudie gav ingen effekt vid 
Alzheimers sjukdom med avseende på olika effektmått och även i jämförelse med 
placebo. Flera studier gjordes tidigare av SB742457 och misslyckat och gav inga effekt 
för patienter vilket bekräftar att SB 742457 inte har effekt vid indikation av AS (21).  
 
Donepezil visade att den hade en bättre förbättring av kognitiv förmåga hos patienter 
med mild till måttligt AS än patienter som tog galantamin vid studie 4 (13) där 
undersökning gjordes m. ha effektmåtten ADAS-cog och BrADL som mätte effekten av 
läkemedel. Däremot visades studie 5 (18) att donepezil och rivastigmin hade en 
likvärdig effekt trots att donepezil och rivastigmin har olika verkningsmekanismer dock 
så visade båda att de är effektiva vid behandling av AS vid mild till måttligt. Studierna 
på donepezil samt rivastigmin var på 12 veckor vilket är väldigt korta för att kunna 
säkerställa skillnad i effekten av dessa läkemedel, men även p. g. a. inklusion- och 
exklusionskriterier och antal försök personer som deltog.   I slutet av studien av 
donepezil och rivastigmin gjordes undersökning för vårdare och psykiatrisk om 
användning av donepezil och rivastigmin. Det visades att vårdare samt psykiatrisk var 
nöjda vid användning av donepezil än rivastigmin. 
 
Studierna på donepezil samt andra acetylkolinesterashämmare kom fram till liknande 
biverkningsprofiler. De flesta patienterna hade en perifer kolinerg effekt. 
Försökspersonerna fick gastrointentiala biverkningar såsom diarré, illamående, 
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viktminskning och som inte var direkt farliga. Dock var andelen personer som hoppade 
av studierna högre för galantamin och rivastigmin än donepezil. Anledningen till det 
var biverkningar och det förklarar att donepezil är säkrare läkemedel. Dock påpekas i 
en studie (16) om biverkningar av donepezil (acetylkolinesterashämmare) att 
läkemedel bör inte används för patienter med bradykardi, hjärtproblem samt magsår 
och kramper och anledning till detta är verkningsmekanismen av 
acetylkolinesterashämmare. Författarna i studien (16)  hänvisade att donepezil har en 
påverkan på lever och hepatitpåverkan har rapporterades.  Enligt studie om donepezil 
och rivastigmin (18) visade att donepezil var bättre tolererad än rivastigmin där 
incidenser av biverkning som uppstådde i denna studie också är förknippade med 
tidigare studier för donepezil och rivastigmin (22-27)  
 
Biverkningsprofilen för serotoninantagonister visade sig inte innebära några allvarliga 
biverkningar som kan vara relaterade till läkemedel. Dock har det visat en effekt på 
gastrointentiala biverkningar men även effekter på hjärta. SB74257 hade lägre 
biverkningsprofil i jämförelse med andra serotoninantagonister och det kan bero på att 
den inte har en specifik effekt vid förbättring av kognitiv förmåga. Ingen biverkan kan 
betyda ingen effekt.  
 
Forskarna hänvisar att det kan finnas en positiv interaktion mellan 
acetylkolinesterashämmare och 5HT6 receptorantagonister eftersom de kan öka 
neurotransmittor glutamat och monoaminer, dock behövs det mer studier för att 
säkerställa effekten av serotoninantagonister på symptomen hos AS patienter.  
 
6. Slutsats 

Slutsatsen som dras ut från denna litteraturstudie är att serotoninantagonister med 
undantag av idalopridine inte hade en effekt på symtomatisk behandling vid mild till 
måttligt AS i jämförelse med placebo med avseende på olika effektmått som 
presenteras. Idalopridine vid dosen 90 mg/dag visade en signifikant förbättring vid 
samtidigt intag av donepezil. Detta gör det möjligt att undersöka effekten av läkemedlet 
i fas 3 studier. Det fanns inga signifikant skillnad mellan olika 
acetylkolinestrarshämmare, donepezil, rivastigmin och galantamin. Men donepezil 
visades ha en effektivare behandling vid AS i jämförelse med andra 
acetylkolinesterashämmare med avseende på de olika effektmåtten. Biverkningar som 
uppstådde under behandlingen av acetylkolinestrarshämmare och 
serotoninantagonister var ganska milda.  Biverkningar av serotoninantagonister och 
acetylkolinesterashämmare var bl.a. diarré, kräkningar, yrsel.  Biverkningar för 
donepezil var milda och kunde försvinna inom en tre veckorsperiod. Idalopridine hade 
en allvarlig biverkan som var en öka nivåer av leverenzym.  
 
7. Tack 
Stort tack till min handledare David Andersson för hans hjälp och synpunkter.  
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Bilaga I 
 
Förkortningar  
 
AS   Alzheimer sjukdom  
 
Ab   betaamyloid  
 
APP   amyloidprekursorproteinet  
 
MMSE  Mini Mental State Examination  
 
ADCS-ADL Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living  
 
CIBIC+  Clinicians Interview-Based Impression of Change  
 
RBANS   The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological 

Status 
 
ADL    funktionen aktivitet i dagligt liv 
 
CDR   Clinical Dementia Rating  

 
SSRI selektiv återupptagshämmare 
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