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Sammandrag 

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom. I 
sjukdomen degenererar dopaminerga neuroner i särskilda partier av hjärnan, framförallt i 
substantia nigra, vilket leder till ett underskott av neurotransmittorn dopamin och ett överskott av 
neurotransmittorn acetylkolin. En del toxiner i miljön ökar risken för Parkinsons sjukdom då de 
orsakar oxidativ stress i neuroner och detta är huvudmekanismen bakom hur sjukdomen 
utvecklas. I dagsläget finns inget botemedel för Parkinsons sjukdom utan behandlingen riktas 
istället mot att mildra symptomen. Detta görs med en rad olika preparat antingen ensamma eller 
en kombination av olika läkemedel för att effektivisera behandlingen. Den farmakologiska 
behandlingen av Parkinsons sjukdom som används idag verkar genom att med olika strategier 
återställa balansen mellan acetylkolin- och dopaminnivåer, framförallt i substantia nigra. 
Framtida forskning riktas mot att hitta läkemedel för att stoppa eller sakta ner 
sjukdomsutvecklingen och således erbjuda varaktig förbättring för patienten. Fokus ligger på 
nervskyddande preparat. Ett stort problem är att läkemedlen måste kunna korsa blod-
hjärnbarriären för att kunna verka på den utsatta hjärnan. Det forskas mycket kring ett nytt 
tillvägagångssätt för att bota Parkinsons sjukdom som är att använda stamceller, vilka antas 
kunna ersätta förlorade eller skadade dopaminerga nervceller. 
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Inledning 

Parkinsons sjukdom är den näst mest vanliga kroniska degenererande sjukdomen i den åldrande 
hjärnan efter Alzheimers sjukdom (Bové m.fl. 2005). Det är ett tillstånd där den dopaminerga 
nigrostriatala förbindelsen, dvs. den mellan substantia nigra och striatum, i hjärnan bryts ned. 
Substantia nigra är en del av mitthjärnan och en del av substantia nigra tillhör basala ganglierna. 
Striatum är också en del av basala ganglierna och båda ansvarar för dopaminproduktion i hjärnan 
(Gray 1988). Därför är de viktiga komponenter inblandade i patofysiologin i Parkinsons 
sjukdom. Basala ganglierna i däggdjur associeras med funktioner som motorik, kognition1, 
känslor och inlärning (Doya 2000). 

Parkinsons sjukdom drabbar omkring 1 % av alla människor över 60 år, även om 10 % av de 
drabbade är 45 år eller yngre (Jankovic & Stacy 2007). Man kan se det som att vid normalt 
åldrande, dvs. normal celldöd, skulle en vanlig person få Parkinsons vid 100 års ålder då 
dopaminnivåerna i hjärnan har sänkts till ca: 20-40 % av det normala. Olika faktorer, t.ex. 
miljöfaktorer såsom kolvätelösningsmedel, pesticider och neurotoxiner påskyndar processen (Dr. 
S. Bullock, muntligen 2007). 

Uppsatsen sammanfattar olika strategier som i dagsläget används för att kontrollera symptomen 
av Parkinsons sjukdom samt aktuell farmaceutisk forskning. Utifrån detta diskuteras även vad 
som skulle kunna vara potentiella framtida läkemedel. 

Symptom 

Det finns en rad olika symptom, motoriska och icke motoriska. Exempel på motoriska symptom 
är tremor, bradykinesi2, muskelstelhet och hypokinesi3 (Yamada m.fl. 2008). Andra kännetecken 
för en patient som lider av Parkinsons sjukdom är ett snabbt, släpande gångsätt, svårigheter att 
starta, stanna eller byta riktning, försämrad finmotorik och minskade armrörelser. Icke motoriska 
symptom kan vara depression, trötthet, problem med mag-tarm kanalen, sömnrubbningar och 
demens (Anderson m.fl. 2007, Katsarou m.fl. 2007). Motoriska symptom kan vara negativa, t.ex. 
hypokinesi, eller positiva, t.ex. stelhet, tremor. (Dr. S. Bullock, muntligen 2007). 

Vad händer i hjärnan? 

Den cellulära skademekanismen i dopaminerga neuroner kan beskrivas i fem steg: (1) Alfa-
synuklein, ett protein i neuroner, påverkar mitokondrier vilket leder till inhibering av 
mitokondriekomplex I i elektrontransportkedjan. (2) Detta leder till bildande av reaktiva 
syreföreningar. (3) Cellen utsätts då för oxidativ stress, dvs. reaktiva syreradikaler bildas. (4) 
Dopaminerga neuroner i substantia nigra är under konstant oxidativ stress (Calabrese m.fl. 2005). 
                                                            

1 Uppfattningsförmåga. 

2 Långsamma rörelser. 

3 Minskad frivillig rörelse. 
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(5) Det blir en positiv återkoppling då oxidativ stress och ofunktionella mitokondrier leder till 
ökad membranpermiabilitet och utsläpp av cytokrom c vilket främjar alfa-
synukleinoligomerisering4 och nedbrytning av neuroner (Hashimoto m.fl. 2003). Andra faktorer 
som är inblandade i patogenesen för Parkinsons sjukdom är excitotoxicitet5, inflammation och 
aktivering av gliaceller samt apoptos (Olanow 2007). 

Fibrer från substantia nigra i mitthjärnan synapsar i corpus striatum (figur 2). Det blir kemisk 
obalans i striatum mellan kolinerg och dopaminerg signalering då det är ett underskott av 
dopaminerga signaler. Denna situation leder till ett överskott av striatal kolinerg aktivitet. Tidiga 
symptom blir uppenbara när dopaminnivåerna i corpus striatum är reducerade till 20-40 % av de 
normala. Signaleringen som är involverad i reglering av muskelkontraktion regleras av utsläpp 
av den inhibitoriska neurotransmittorn GABA i substantia nigra. Onormalt mycket signaler från 
substantia nigra leder till att GABA nedregleras, dvs. mer dopamin kommer att frisättas i 
striatum. När dopaminerga neuroner bryts ned kommer det inte att finnas tillräckligt med 
dopamin att frisätta, dvs. symptom på parkinsonism uppstår. (Dr. S. Bullock, muntligen 2007). 

 

Figur 2: Schematisk bild av det nigrostriatala systemet. Neuroner från substantia nigra sträcker sig mot striatum och fristätter 
dopamin som verkar inhibitoriskt på neuroner till skelettmuskler. Neurotransmittorn acetylkolin (ACh) i striatum verkar excitoriskt på 
neuroner till muskler. Signaleringen till muskler regleras av GABA-utsläpp i substantia nigra, en inhibitorisk neurotransmittor.  

Basala gangliernas funktioner 
Basala ganglierna influerar också kognitiv funktion vilket leder till att psykopatologi såsom 
hallucinationer, psykos, oro, demens, sömnighet och depression kan utvecklas (Bodis-Wollner 
2003). Också t.ex. exekutiva funktioner6, språk och minne försämras hos en patient även i tidiga 
stadier av sjukdomen. Demens som är förknippat med Parkinsons sjukdom utvecklas troligen 
från Lewi-kroppar som ger histologiska ändringar i cortex (Caballol m.fl. 2007). Underskott på 
dopaminerga, noradrenerga, serotonerga och framförallt kolinerga neurotransmittorer är det 
underliggande i den neurokemiska försämringen associerad med demens i Parkinsons sjukdom 

                                                            

4 En kemisk process som skapar oligomerer från mindre molekyler, dvs. upprepar enheter två, tre eller fyra gånger. 

5 När en excitorisk neurotransmittor är överaktiverad och tillåter ett onormalt högt inflöde av Ca2+ i nervcellen. 

6 Information om en individs förmåga till koncentration och uthållighet vid utförandet av aktivitet, dvs. 
uppmärksamhet, planering, strategier, impulskontroll och motivation. 
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(Emre 2003).  Reducerad kolinerg aktivitet i kortex är den huvudsakliga mekanismen vid 
demensutveckling. Studier visar att kolinesterasinhibitorer är effektiva för behandling av demens 
och medföljande beteendesymptom i Parkinsons sjukdom (Caballol  m.fl. 2007). 
 
Mekanismer bakom sjukdomen 
 
Det patologiska kännetecknet på Parkinsons sjukdom är degenereringen av dopaminerga 
neuroner i substantia nigra (Bellucci m.fl. 2008). Detta leder till att corpus striatum, en del av de 
basala ganglierna, töms på dopamin som reglerar excitatorisk och inhibitorisk aktivitet från basala 
ganglierna. Parkinsonism beror på förändringar i nigro-striatala systemet (Gray 1988). De basala 
ganglierna ansvarar för automatiska rörelser, beteenden associerade med frivilliga rörelser samt 
mjuka, koordinerade skelettmuskelrörelser (Jenner & Olanow 2006). 
 
De basala ganglierna har förbindelse med talamus, som vidare förbinds med kortex. 
Neurotransmittorer som är involverade i förbindelsen är acetylkolin (ACh), glutamat, dopamin 
och gammaaminosmörsyra (GABA) (figur 1). Symptomen uppkommer då utsläppet av dopamin 
till corpus striatum, en del basala ganglierna, minskar (Dr. S. Bullock, muntligen 2007).  
 
Nedbrytning av dopamin leder till celldöd 
Själva nedbrytningen av dopamin i den nigro-striatala regionen leder till celldöd. I 
nedbrytningens första steg, som katalyseras av monoaminoxidas typ B (MAO-B), bildas 
neurotoxiska dopaldehyder och som biprodukt väteperoxid (figur 1a). Väteperoxid producerar i 
sin tur mycket giftiga reaktiva syreföreningar. Nästa steg ger produkten dihydroxyfenylättiksyra 
(DOPAC), dopamins andra metabolit. Det tredje steget katalyseras av katekol-O-metyltransferas 
(COMT) och genererar homovanillinsyra (HVA) (figur 1a). Toxiska ämnen ska tas hand om av 
olika system, men detta sker inte alltid fullt ut vilket leder till celldöd. Glutationperoxidas (GSH 
perox.) katalyserar reaktionen där väteperoxid  i normala fall blir två vattenmolekyler (figur 1b). 
När väteperoxid inte omvandlas till vatten bildas istället giftiga reaktiva syreradikaler (OH.) i den 
sk. Fentonreaktionen, där superoxidanjonen O2

- oxideras genom att avge en elektron varvid 
molekylärt syre, O2, återbildas. Elektronen tas upp av Fe3+ som reduceras till Fe2+. I den undre 
delen av reaktionen oxideras Fe2+ till Fe3+ och en elektron tas upp av en av syreatomerna i 
väteperoxid, vilket resulterar i bildandet av hydroxylradikalen HO. och en hydroxidjon (figur 1c) 
(Nagatsu & Sawada 2006; Obya-Nishiguchi & Packer 1995). 
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Figur 1: Nedbrytning av dopamin a) Nedbrytning från dopamin till homovanillinsyra. MAO, monoaminoxidas; DOPAC, 
dihydroxyfenylätiksyra; COMT; katekol-O-metyltransferas; HVA, homovanillinsyra. b) Detoxifiering av väteperoxid. GSH perox, 
glutationperoxidas katalyserar reaktionen. c) Fentonreaktionen bildar reaktiva giftiga syreradikaler (OH.) och en hydroxidjon (OH-). 

 
Lewi-kroppar 
En del neuroner som överlever de toxiska metaboliterna vid nedbrytning av dopamin innehåller 
Lewi-kroppar, som är onormala ansamlingar av olika protein inuti neuronen (Moussa m.fl. 2008). 
Proteinet alfa-synuklein är den viktigaste komponenten i Lewi-kroppar (Windisch m.fl. 2008). 
Det spekuleras att ackumulation av proteiner spelar en stor roll i patogenesen i både ärftlig och 
sporadisk Parkinsons, vilket förekomsten av Lewi-kroppar verkar stödja (Narhi m.fl. 1999). 
Lewi-kroppar ackumuleras i cellkroppar, axoner samt dendriter och verkar representera den 
underliggande patologin. Det finns belägg att Lewi-kroppar inte är skadliga för celler utan till 
och med verkar skyddande (Hashimoto m.fl. 2003, Batelli m.fl. 2008). Neuroner kan brytas ned 
utan närvaro av Lewi-kroppar hos parkinsonpatienter, och på motsvarande sätt kan Lewi-kroppar 
närvara utan nedbrytning av neuroner. Men för att kunna ge en patologisk bekräftelse av den 
kliniska diagnosen krävs att det finns Lewi-kroppar (McNaught & Olanow 2006). 
 
Genetik 
Den ärftliga formen av Parkinsons sjukdom svarar för en minoritet av alla sjukdomsfall. Den kan 
bero på en punktmutation och nedärvs autosomalt dominant. Mutationen finns i genen SNCA 
(synuklein alfa), som kodar för proteinet alfa-synuklein. Alfa-synuklein aggregeras som nämnt i 
neuroner och gliaceller till Lewi-kroppar. En dinukleidpolymorfism i SNCA-promotorn 
kan vara en riskfaktor för vanliga former av Parkinsons sjukdom (Kay m.fl. 2008).  

En annan gen vars mutationer kan ge upphov till Parkinsons sjukdom är Parkin-genen, som 
orsakar autosomal recessiv parkinsonism som bryter ut i tidig ålder. Denna form av Parkinsons 
sjukdom har inget att göra med bildande av Lewi-kroppar (Gasser 2001). Recessiva mutationer 
är troligen patogena genom att generna tappar funktioner och vildtypsprodukterna skyddar 
dopaminerga neuroner, t.ex. är Parkin inblandad i cellulär nedbrytning av proteiner som svar på 
oxidativ stress och ofunktionella mitokondrier (Gasser 2007). Det finns många andra gener som 
har kopplats till Parkinsons sjukdom, exempelvis: PARK7 (Parkinsons sjukdom 7), PINK-1 
(PTEN-inducerat kinas) och LRRK2 (leucinerikt upprepat kinas 2). (Thomas & Beal 2007) 

Man har kunnat identifiera flera monogena former av mutationer förknippade med Parkinsons 
vilket gör att man betraktar den som ärftlig i åtminstone en del av fallen. De ärftliga formerna av 
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sjukdomen utgör endast 20 % av tidig Parkinsons och knappt 3 % av sen Parkinsons (Klein 
2006). Utvecklingen av ärftlig Parkinsons är oförutsägbar och kan gå sakta. Patienter verkar 
dock svara på medicinering bättre än patienter utan mutationer. Diagnostisering med genetiska 
tester ger ofta oklara resultat samtidigt som det är en dyr metod. Det används endast efter noga 
övervägande i utvalda fall (Klein 2006). 

Det finns flera genetiskt olika former av Parkinsons sjukdom som orsakas av mutationer i 
enstaka gener. Men de flesta forskare tror fortfarande att det är en kombination av genetik och 
miljöfaktorer som är orsaken till majoriteten av alla fall av Parkinsons sjukdom (Gasser 2001). 

Behandling 
 
Att diagnostisera Parkinsons sjukdom är svårt hos äldre patienter då huvudsymptomen också kan 
vara en del av normalt åldrande. För de flesta patienter utvecklas sjukdomen långsamt och målet 
med behandlingen är att kontrollera symptomen och därmed ge patienten en fortsatt hög 
livskvalitet (Pahwa 2006). Det investeras mycket pengar i forskning kring Parkinsons sjukdom. 
Stora framsteg har gjorts med att utveckla läkemedel för att bota sjukdomen, men man har ännu 
inte lyckats utveckla några läkemedel som eliminerar det underliggande problemet, nämligen 
degenereringen av dopaminerga neuroner. Dagens behandlingsstrategier inriktas mot att reducera 
symptomen med hjälp av dopaminerga mediciner, vilka kan ha svåra sidoeffekter (Wu & Frucht 
2005). Problemen med medicinering mot parkinsonism är att läkemedlens effekt avtar med tiden 
då sjukdomen är progressiv. Detta gör att responsen till medicineringen kan vara oförutsägbar 
och ge otrevliga sidoeffekter, t.ex. dyskinesi7 (Wolters m.fl. 2008). 
 
Hur mycket medicineringen lättar symptomen beror på hur långt gången sjukdomen är och hur 
läkemedel kombineras, vilket blir nödvändigt allteftersom sjukdomen utvecklas. 
Dopaminagonister används ofta för att fördröja de motoriska symptomen i ett tidigt stadium av 
behandlingen (Stacy & Galbreath 2008). 
 
I dagsläget kan den farmakologiska behandlingen mot parkinsonism delas in i fem olika 
kategorier som alla återställer balansen mellan acetylkolin- och dopaminnivåer, främst i 
substantia nigra. De olika strategierna för detta kan vara att ersätta dopamin, efterlikna dopamins 
funktion, frisätta dopamin, stoppa nedbrytning av dopamin samt hindra acetylkolin (Dr. S. 
Bullock, muntligen 2007). 
 
Ersättning av dopamin 
Levodopa (L-dopa) är det dominerande och ofta initiala preparatet för att behandla symtom vid 
Parkinsons sjukdom (Jankovic & Stacy 2007). L-dopa är en naturlig föregångare till dopamin 
och administreras därför att det kan korsa blod-hjärnbarriären, något som inte dopamin kan. I 
striatum omvandlas det till dopamin av enzymet aromatiskt L-aminosyradekarboxylas (AADC) 
(Mura m.fl. 1995, Factor SA 2008). L-dopa absorberas bra från mag-tarmkanalen men har kort 
halveringstid och metaboliseras snabbt (Pahwa 2006). Ett stort problem med administrering av 
L-dopa är att 90 % omvandlas till dopamin på administrationsstället. Ytterligare 9 % av 
                                                            

7 Onormal ofrivillig rörelse. 
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administrerad L-dopa omvandlas i perifera vävnader och blod. Således korsar bara 1 % av L-
dopa blod-hjärnbarriären och når hjärnan (Dr. S. Bullock, muntligen 2007). Detta betyder att L-
dopa ges i höga doser vilket får avsevärda sidoeffekter då det cirkulerar mycket perifert 
dopamin. Dopamin stimulerar kräkcentrum i hjärnan vilket förklarar sidoeffekter som illamående 
och kräkningar. Onormala dopaminnivåer är också en förklaring till schizofreni, och vidare 
sidoeffekter vid behandling med höga doser L-dopa kan vara vanföreställningar och 
hallucinationer (tabell 1) (O'Suilleabhain & Dewey 2002). 
 
Tabell 1: Sidoeffekter av L-dopa.  

Sidoeffekt Förklaring 
Illamående, kräkningar, viktminskning. Dopamin stimulerar kräkcentrum i hjänan 
Ortostatikhypertension 1 Dopamin är vasodilator 
Kardial dysrytmi 2 Dopamin har betaagonistaktivitet. 

 
1 Blodtrycksfall i samband med att man reser sig upp. 
2 Onormal hjärtrytm. 
 
Efter en tids medicinering med L-dopa upplever upp till 80 % av patienterna motoriska 
symptom, t.ex. dyskinesi. Dessa symptom behandlas ofta med inhibitorer till monoaminoxidas 
typ B (MAO-B), katekol-O-metyltransferas (COMT) eller NMDA-receptorantagonisten 
amantadin och dopaminreceptoragonister, vilka ökar andelen L-dopa som når hjärnan innan det 
omvandlas till dopamin (figur 2) (Jankovic & Stacy 2007). 
 
Dopamindekarboxylas (DDC)-inhibitorer 
Man kan tillsammans med L-dopa ge preparat som inhiberar dopamindekarboxylas (DDC), dvs. 
gör att L-dopa inte omvandlas till dopamin direkt. Exempel på DDC-inhibitorer är carbidopa och 
benserazid. De verkar genom att hämma det perifera enzymet DDC och således tillåta oförändrad 
L-dopa att gå in i blodet och därmed också hjärnan. Dessa inhibitorer kan inte själva korsa blod-
hjärnbarriären. Administration av DDC-inhibitorer tillsammans med L-dopa kan reducera dosen 
L-dopa som krävs med 75 %. DDC-inhibitorer reducerar också perifert dopamin och detta 
minskar sidoeffekterna avsevärt (Burkhard m.fl. 2001). 
 
Katekol-O-metyltransferas (COMT)-inhibitorer 
Inhibering av dopamindekarboxylas orsakar en kompensatorisk ökning av aktiviteten hos katekol-
O-metyltransferas (COMT). COMT sköter den perifera katabolismen av L-dopa. Preparat som 
blockerar COMT, t.ex. tolcapon och entacapon, ökar elimeringstiden för L-dopa och preparaten 
ges därför ofta tillsammans. Produkterna av reaktionen som COMT katalyserar konkurrerar med 
L-dopa om att korsa blod-hjärnbarriären (Jankovic & Stacy 2007).  
 
Monoaminoxidas (MAO)-inhibitorer 
Enzymet monoaminoxidas (MAO) katalyserar den oxidativa deamineringen av monoaminer, 
dvs. omvandlar L-dopa till dopamin (Fernandez & Chen 2007).  Det finns två typer av MAO; 
MAO-A som metaboliserar noradrenalin och seretonin, och MAO-B som metaboliserar dopamin. 
Det finns huvudsakligen MAO-B i dopaminerga neuroner (Jankovic & Stacy 2007). Inhibitorer 
med specificitet för MAO-B minskar fraktionen L-dopa som omvandlas till dopamin perifert och 
ökar därmed koncentrationen av dopamin i hjärnan då en större fraktion av administrerad L-dopa 
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passerar genom blod-hjärnbarriären och når hjärnan där det omvandlas till dopamin. 
Experimentella data antyder även att MAO-B kan ha nervskyddande egenskaper. Exempel på 
MAO-B-inhibitorer är selegiline och rasagiline (Fernandez & Chen 2007). Sidoeffekter med 
dessa preparat kan vara förvirring, hallucinationer och ortostatisk hypertension8 (Jankovic & 
Stacy 2007). 
 
De motoriska symptomen som merparten patienter som behandlas med L-dopa upplever 
försvinner när dosen reduceras, men då återkommer istället stelheten. Dessa motoriska symptom 
verkar också bero på hur länge behandlingen pågått. Efter en tids behandling med L-dopa tappar 
läkemedlet sin effektivitet vilket kräver en permanent ökning av dosen (Santini m.fl. 2008). 
Behandling med L-dopa ger bäst resultat de första åren, efter 1-3 år är behandlingen inte längre 
effektiv. Detta kan även förklaras av sjukdomsutvecklingen, dvs. fortsatt degenerering av 
dopaminerga neuroner (Simonson m.fl. 2007).  
 
Efterliknande av dopamin 
Dopaminreceptoragonister stimulerar postsynaptiska dopamin (D2)-receptorer. Exempel på 
sådana dopaminreceptoragonister är bromokriptin och pergolid, där pergolid är mer effektiv och 
långtidsverkande (Seeman 2007). De har liknande effekter och sidoeffekter som L-dopa; 
illamående, ortostatisk hypertension och psykotiska symptom (Deane m.fl. 2004). 
Dopaminreceptoragonister är lika effektiva som L-dopa som monoterapi vid tidiga stadier av 
Parkinsons sjukdom, men patienten har något lägre tendens att utveckla motoriska symtom, t.ex. 
dyskinesi. Därför har läkemedlet blivit populärt (Stowe m.fl. 2008). Dopaminreceptoragonister 
påverkar även främre hypofysen att minska utsöndring av prolaktin, vilket hämmar 
mjölkproduktionen (Gabay 2002, Bonuccelli & Ceravolo 2008). 
 
Inhibering av dopaminnedbrytning 
Preparaten kan ges som enda behandling eller tillsammans med L-dopa, se monoaminoxidas 
(MAO) inhibitorer (Fernandez & Chen 2007). 
 
Frisättning av dopamin 
Amantadin orsakar frisättning av dopamin från neuroner som fortfarande inte är försämrade. 
Läkemedlet hindrar också återupptag av frisatt dopamin och är en ickekompetitiv NMDA-
receptorantagonist, dvs. den blockerar glutamatkanaler (Jackisch m.fl. 1992; Kashihara & 
Imamura 2008). Denna strategi är mindre effektiv än L-dopa och aktiviteten minskar med tiden. 
Läkemedlet är dock användbart i tidig parkinsonism där det har visat sig minska dyskinesi och 
förbättra andra motoriska symptom om det ges tillsammans med L-dopa (Calne 1994). 
 
Hindrande av acetylkolin (ACh) 
Centralt verkande antimuskarina preparat inhiberar acetylkolin (ACh)-receptorer. De hindrar 
även lagring av dopamin i neuroner. Dessa inhibitorer av ACh-receptorer är användbara vid 
behandling av tidiga smärre symptom. Behandlingen är effektiv mot rigiditet och tremor men 
ineffektiv mot dyskinesi. Exempel på ACh-receptorinhibitorer är benztropin, orfenadrin och 
procyklidin (Calne 1994). De medför hög risk för allvarliga sidoeffekter och undviks därför ofta 
                                                            

8 Blodtrycksfall i samband vid att man reser sig upp. 



  9

vid behandling (Chan 2003). De vanligaste sidoeffekterna beror på perifer antimuskarin aktivitet 
vilket resulterar i t.ex. muntorrhet, förstoppning, urinretention och försämrad syn. Preparatet 
används tillsammans med L-dopa. Man kan också använda antihistaminer då även de har 
antimuskarin effekt (Dr. S. Bullock, muntligen 2007). 
 
Toxiner 

Toxiner i miljön t.ex. 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP), 6-hydroxydopamin (6-
OHDA), paraquat och rotenon har visats öka risken för Parkinsons sjukdom hos människor. 
Studier med cell- och djurmodeller avslöjar att dessa toxiner har oxidativa och inflammatoriska 
egenskaper, och då Parkinsons sjukdom uppkommer till följd av oxidativ stress kan de inducera 
sjukdomen. Toxinerna kan också aktivera gliaceller (Bové m.fl. 2005; Miller m.fl. 2008). 
Gliaceller innehåller enzymet MAO-B som katalyserar den oxidativa deamineringen av 
monoamina neurotransmittorer t.ex. dopamin. Aktiverade gliaceller förstör närliggande 
dopaminerga neuroner (Miller  m.fl. 2008). MAO-B oxiderar MPTP till neurotoxinet N-metyl-4-
fenylpyridiniumjon (MPP+) i hjärnan (Nagatsu & Sawada 2006). 

Enzymet nikotinamid N-metyltransferas (NNMT) kan omvandla ofarliga pyridiner såsom 4-
fenylpyridin till MPP+-liknande föreningar, som är dopaminerga neurotoxin. Enzymet NNMT har 
visats finnas i den mänskliga hjärnan, vilket är en förutsättning för neurotoxicitet då MPP+ är en 
laddad jon och således inte kan korsa blod-hjärnbarriären. Hos parkinsonspatienter har man 
noterat en ökad koncentration av NNMT i hjärnan. Detta ökar halten MPP+-liknande föreningar 
samtidigt som det minskar nivåerna av intraneuronal nikotinamid som skyddar nerver på flera 
sätt. Detta kommer att resultera i att mitokondriekomplex I blir förgiftat och inte får någon 
tillgång på sitt huvudsakliga substrat: nikotinamidadenindinukleotid (NAD). Detta antyder att 
Parkinsons sjukdom är en autotoxisk sjukdom och att xenobiotiska9 NNMT-hämmare skulle 
kunna skydda mot Parkinsons (Williams & Ramsden 2005). Flödet av MPP+ till striatum ökar 
extracellulära dopaminnivåer vilket orsakar bildandet av reaktiva fria syreradikaler såsom 
hydroxylradikaler (OH.) (figur 1) (Obata 2002). 

Nya inriktningar för behandling 
 
Istället för att rikta behandlingen mot symptomen vill man nu hitta läkemedel för att stoppa eller 
bromsa sjukdomsutvecklingen för att kunna erbjuda patienten varaktig förbättring. Man 
fokuserar då på nervskyddande preparat som måste kunna korsa blod-hjärnbarriären. Preparat 
som har undersökts är anti-inflammatoriska läkemedel. Men länken mellan anti-inflammatoriska 
preparat och Parkinsons sjukdom hos människor är fortfarande osäker. Eftersom 
neuroinflammation kan bidra till celldöd i parkinsonhjärnor och anti-inflammatoriska preparat 
har nervskyddande effekter i djurmodeller så verkar det finnas en koppling (Wahner m.fl. 2007). 
Andra preparat som ser lovande ut är olika former av kaspasinhibitorer. Kaspaser är en familj 
proteaser som inaktiverar intracellulära proteiner. Inhibering av kaspaser hindrar sista steget i 
apopotisk celldöd (Sun m.fl. 2008). Antioxidanter kan skydda neuroner genom att neutralisera 

                                                            

9 En främmande kemikalie som normalt inte existerar i organismen.  
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reaktiva syreradikaler som är resultatet av oxidativ stress – ett kännetecken på Parkinsons 
sjukdom (Aquilano m.fl. 2008).  
 
Flera nya preparat har undersökts, vissa med bättre resultat än andra. Det har gjorts försök på 
djur men ännu inte på människor. Preparat som är intressanta i nuläget för mänskliga tester är 
t.ex. kreatin och koenzym Q, som båda ökar ATP-bildningen i mitokondrier (Lewitt & Taylor 
2008). Eftersom Parkinons sjukdom drabbar ungefär dubbelt så många män som kvinnor menar 
man att östrogen skulle kunna vara ett potentiellt botemedel (Price & Shulman 2008). 
 
Behandlingar med potentiella nervskydd av Parkinsons sjukdom har undersökts i olika studier 
sedan mitten av 80-talet. Trots detta har ingen behandling visat sig stoppa eller bromsa 
sjukdomens framskridning. Ett stort problem är att översätta laboratorievetenskap till praktisk 
användning (Lewitt & Taylor 2008). 
 
Stamceller 
Framtida forskning är inriktad på stamcellstransplantation. Stamceller är multipotenta celler som 
kan differentiera till en rad olika specialiserade celler (Correia m.fl. 2005). I vuxna organismer är 
stamceller ett reparationssystem som fyller på/ersätter specialiserade celler (Newman & Bakay 
2008). Med stamcellstransplantation i Parkinsons sjukdom vill man att humana embryonala
stamceller (hESC) ska differentiera till neuroner med dopaminerga funktioner i substantia nigra 
och striatum (Correia m.fl. 2005). 
 
Stamceller antas kunna ersätta förlorade eller skadade celler vid flera olika sjukdomar, Parkinsons 
sjukdom inkluderat (Redmond m.fl. 2007). De degenererade neuronerna ersätts då med 
stamceller som ska producera dopamin (Newman & Bakay 2008). Farmakologiska behandlingar 
av Parkinsons sjukdom har två stora nackdelar; besvärande bieffekter (t.ex. dyskinesi) och 
avtagande effektivitet allteftersom sjukdomen utvecklas. Transplantation av embryonala 
dopaminerga neuroner har framträtt som ett terapeutiskt alternativ. De tre mest attraktiva 
vävnadskällorna för dopaminerga neuroner är human ventral mesencefalonvävnad10, 
embryonala och vuxna multipotenta regionspecifika stamceller och embryonala stamceller. 
Humana embryonala stamceller (hESC) är mest lovande då de kan prolifiera in vitro och 
fortfarande vara multipotenta, vilket är en stor fördel. De har också en väldokumenterad förmåga 
att differentiera till dopaminerga neuroner in vitro. Endast få dopaminerga neuroner som erhållits 
från hESC överlever dock när de är implanterade. Det finns även risker med 
stamcellsimplantation, t.ex. risk för bildning av teratom11 av överblivna odifferentierade celler 
och immunrejektion, dvs. att immunsystemets celler invaderar de transplanterade cellerna. Detta 
sätter också frågetecken angående säkerheten med hESC-baserad terapi (Correia m.fl. 2005). 

I ett försök av Bjugstad m.fl. 2008 sattes humana neurala stamceller (hNSC) in i substantia nigra i 
vuxna apor som tidigare blivit utsatta för systemiskt 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin 
(MPTP).  En detaljerad kvantitativ analys av hNSC som gjordes fyra respektive sju månader 

                                                            

10 Vävnad från mitthjärnan. 

11 Tumör som uppstått av onormal proliferering av celler.  
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efter transplantationen visade att > 80 % av hNSC hade överlevt, migrerat från den punkt de var 
implanterade till och utefter det nigrostriatala systemet som skadats av MPTP. 

Genterapi 
Genom att använda adenoassocierade virus som vektorer (rAAV, rekombinant adenoassocierat  
virus) får man en effektiv och säker genöverföring in vivo. Efter att vektorerna injicerats i hjärnan  
uttrycks utvalda protein kontinuerligt utan att hjärnan förgiftats. Tre kliniska försök gjordes under  
2007. I det första överfördes genen för aromatisk L-aminosyradekarboxylas (AADC), dvs. enzymet  
som omvandlar L-dopa till dopamin i hjärnan. Efter transduktion med AADC-genen kunde den  
dagliga dosen av L-dopa reduceras. I ett annat försök transducerades subtalamuskärnan12 (STN, 
subthalamic nucleus) med rAAV-vektorer. STN gör att neuroner blir hyperaktiva och uttrycker 
glutamatsyradekarboxylas som är det hastighetsbestämmande enzymet i produktionen av en 
hämmare av den inhibitoriska neurotransmittorn GABA (figur 2). GABA motverkar frisättning 
av dopamin, så inhibering av GABA leder till att mer dopamin frisätts i striatum. I det sista 
försöket transducerades rAAV-vektorer som uttryckte neurturin, en neurotrof13 substans, till 
putamen, en struktur i mitthjärnan, för att sakta ned pågående degenerering av dopaminerga 
neuroner. (Muramatsu 2007) Med positronemissiontomografi kan man studera olika processer i 
kroppen. Metoden används för att observera om transducerade gener uttrycks in vivo. Inga 
omfattande sidoeffekter av genöverföring har rapporterats i de ovanstående försöken men för att 
öka säkerheten krävs det ändå vektorsystem som reglerar transgenuttrycken. Sådana 
kontrollsystem håller i dagsläget på att utvecklas. Genterapi där man använder rAAV-vektorer 
ser lovande ut som behandlingsalternativ för Parkinsons sjukdom inom en snar framtid 
(Muramatsu 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

12 Sitter ihop med hypotalamus men de är separerade med vit hjärnmassa.  

13 En klass tillväxtfaktorer som inducerar överlevnad i neuroner. 
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Diskussion 

Framtiden ser ljus ut för forskningen rörande Parkinsons sjukdom, även om det är lång väg kvar 
innan nya banbrytande läkemedel kan sättas i bruk. Stora framsteg har gjorts i utvecklingen av 
läkemedel för att behandla sjukdomen även om inget har riktat sig till det underliggande 
problemet, degenereringen av dopaminerga neuroner (Wu & Frucht 2005). 

L-dopa har varit det farmakologiska förstahandsvalet vid behandling i 30 år. Även om det är den 
mest effektiva behandlingen som är tillgänglig idag är det uppenbart att L-dopa behöver 
kombineras med andra läkemedel för att bibehålla en framgångsfull behandling (Tuite & Riss 
2003). Parkinsonpatienter svarar sämre på behandling med L-dopa efter bara något år, och höga 
doser krävs. De motoriska komplikationerna som uppstår av kronisk L-dopabehandling är den 
största begränsningen för användandet av detta läkemedel. Nervskyddande preparat bromsar 
utvecklingen av sjukdomen, vilket kan skjuta upp behovet av L-dopa (Bonuccelli & Del Dotto 
2006). Att utveckla nervskyddande preparat är fortfarande inte att ta tag i den underliggande 
patofysiologin, vilket borde vara den huvudsakliga målsättningen. De strategier det forskas 
mycket kring idag är stamcellstransplantationer och genterapi vilket ser lovande ut även om inga 
kliniska försök gjorts ännu. Det återstår mycket forskning för att dessa metoder skall kunnas tas i 
bruk.  

Nästa läkemedel mot Parkinsons sjukdom ser ut att vara nervskyddande preparat. Utveckling av 
dessa läkemedel, och även genterapi och stamcellstransplantation, beror på värdet av nya 
kliniska metodiker som är ett ytterligare problem (Muramatsu 2007).  

Tack 
 
Dr. Shane Bullock, James Cook University, Australien. 
Martin Lindstedt Mandal 
Gustava Påhlzon 
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