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Quo vadis, Axonet?
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Med Axonet nummer 3-2014 takket Axonets utrettelige og allestedsnærværende
redaktør Espen Dietrichs for seg etter 11 årganger og 33 utgaver. Det er 23 år siden
Axonet i 1992 for første gang så dagens lys, som et resultat av forberedelsene til
Hjerneåret 1995. Under de første redaktører utviklet bladet seg snart til å bli en meget
sentral del av NNFs aktiviteter. I Espen Dietrichs redaktørtid har Axonet utviklet seg
ytterligere både grafisk og innholdsmessig, men hele tiden med en tydelig redaksjonell profil: Alltid parafaglige artikler, fortrinnsvis med et visst nevrolitterært tilsnitt.
Aldri rene fagartikler, men gjerne referater fra både faglige og parafaglige fora der
nevrologer møtes. Den nevrolitterærer quizen, avdelingspresentasjonen, gratulasjonsspalten, bokomtalene, bildene av gode kolleger på tur og møter samt tilløpet til debatt
– alt dette er kjente elementer som leserne har visst å sette pris på.
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Axonet er medlemsblad for Norsk nevrologisk forening.
Frister for innsending av stoff:
Nr. 1: 15/3, Nr. 2: 15/6, Nr. 3: 15/11.
Redaktør
Are Brean, Tidsskrift for Den norske legeforening,
Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.
E-post: are.brean@legeforeningen.no
Bladet må bare siteres med tydelig kildeangivelse.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold
og synspunkter i signerte innlegg. Disse står helt
og holdent for innsenders regning.
Forsiden av dette nummeret (hovedbilde)
Logoen til det europeiske hjerneåret 2015

Hvor går så Axonet videre? En ting er sikkert: Alle de kjente spaltene skal videreføres, og forhåpentlig videreutvikles. Enkelte nye spalter vil tilkomme, og avhengig
av stofftilfanget kan det også hende at noen vil opptre mer sporadisk. Som lesere skal
dere vite noenlunde hva Axonet bringer fra gang til gang, men allikevel uten at innholdet blir FOR forutsigbart. Noen små overraskelser, eksperimenter og endringer vil
herværende redaktør tillate seg – så er det opp til dere lesere å gi tilbakemeldinger på
hva som fungerer og hva som flopper.
To endringer er på plass allerede fra dette første nummeret. Den første er en ny spalte.
Det vanker ikke premie til den som oppdager hva den nye spalten er, men det vanker
garantert hederlig omtale til de(n) som sender inn stoff til denne spalten i de neste
numrene. Den andre endringen er kanskje mindre umiddelbart tydelig:
Utgivelsesdatoene, og følgelig også deadline for innsendelse av stoff, endrer seg. 2015
blir et overgangsår i så måte. Fra 2016 tar jeg sikte på å komme med et vårnummer
etter nevrodagene, et sommernummer til ferien og et julenummer rett før jul. Fortsatt
tre årlige utgivelser, altså, men litt forrykket sammenlignet med tidligere.
For noen år siden var det populært i mediekretser å snakke om papirets snarlige død.
Antall papirutgivelser i den norske tidsskriftfloraen er fortsatt klart synkende, men
langt fra i slik takt som det var spådd. Jeg tror kanskje særlig at et organ som Axonet
fortsatt bør utgis på papir.
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Det kan tas med i lommen,
ligge på hytta, i tursekken
og i dagligstua hjemme –
kort sagt, være tilgjengelig
på en annen måte og til et
annet bruk enn de tunge
fagtidsskriftene som de
fleste av oss nå kun har
elektronisk. Det er imidlertid et faktum at både trykking og distribusjon per
post gjør et betydelig innhogg i NNFs økonomi.
Både jeg som redaktør og
dere som lesere bør være
forberedt på at det om noen
år kan komme nødvendige
diskusjoner om på hvilken måte Axonet skal utgis i fremtiden.
Jeg nevnte Axonets tilløp til debatt: Spaltenes
bidragsytere har gjennom alle år vært begrenset
i antall, og debatten følgelig ditto begrenset.
Dette kan på ingen måte den avgående redaktøren lastes for – det er takket være hans utrettelige innsats at Axonet har vært så fyldig som
det har vært i alle disse årene. Men det er
vanskelig å debattere skriftlig med seg selv,
uten å fylle enkelte diagnostiske kriterier i ICD
10 sitt «F»-kapittel. Det er Axonets tidligere
redaktør som kjent langt fra å gjøre. Lite skal
være sagt om den nåværende redaktøren i så
henseende, men la det være min første oppfordring og utfordring til dere, kjære lesende kolleger: Axonet tilhører oss alle. Om noe
gleder eller irriterer, og kanskje kan interessere gode nevrokolleger: Skriv om det i
Axonet – bli med og fylle bladet vårt med innhold også i årene som kommer!
Are Brean
are.brean@legeforeningen.no

Leder’n har ordet
Kjære nevrokolleger!
En ny epoke av Axonet starter i dette nummeret med ny redaktør. Etter 10 år i NNFstyret er det meget gledelig at Are Brean har tatt på seg redaktørjobben. Som sin
forgjenger Espen Dietrichs går han fra ledervervet i NNF til redaktørjobben. At
påtroppende redaktør også er avtroppende leder har altså skjedd før, men det er
første gangen Axonets redaktør også er redaktør i Tidsskriftet.
De XXVII. Nevrodager har vært avholdt. Kolleger fra hele landet var på ny samlet
til faglige og sosiale treff. Programmet var fortsatt over 5 dager, men hadde større
andel inviterte foredrag enn tidligere. Også i år var en stor del av programmet viet
åpne foredrag og posterpresentasjoner. Noen holdt foredrag på nasjonalt nivå for
første gang, andre var erfarne presentatører. At landets nevrologer bidrar solid på
denne møtearenaen er en viktig for faget vårt.
I løpet av året vil det også bli en rekke treffpunkt mellom nevrologer og publikum/
presse i forbindelse med Hjerneåret som NNF arrangerer sammen med Hjernerådet
og Nansen Neuroscience Network. Etter den formelle åpningen i Universitetets aula
i Oslo med blant andre presidenten i World Federation of Neurology, Raad Shakir,
ligger det an til Hjerneårarrangement over hele landet. Både den nasjonale
Hjerneårkomiteen og en rekke lokale komiteer jobber med forberedelser til ulike
arrangement utover i Hjerneåret. I Nord-Norge blir det fokus på hjerneslag både
med fagdag, folkeopplysningsarbeid med informasjonsfilm og informasjonsstand. I
Midt-Norge blir det foredrag om gitterceller med Tora Bonnevie fra Moser-gruppen
både i Trondheim og Molde. Det blir foredrag i anledning Hjerneåret på Litteraturhuset i Molde og Bergen. Mer tradisjonelle publikumsmøter planlegges mange
steder. Både Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network har også en rekke
arrangement i anledning Hjerneåret.
På nevroagendaen i vår står også Vårmøtet 2015 i Bodø 29.-31. mai sentralt.
Vårmøtekomiteen har satt sammen et flott program med en rekke fristende smake-biter, som burde lokke mange til Bodø denne helgen som faller sammen med tidspunktet midnattssolens ankomst.
I slutten av juni avholdes den første EAN-kongressen i Berlin 20.-23. juni. Norge
har pleid å være godt representert både med presentasjoner og kongressdeltakelse
på EFNS-kongressene. På JointCongress i Istanbul i fjor var det en rekke norske
innlegg, men likevel noe lavere norsk deltakelse enn vanlig. Med nyetablert
EAN-kongress i Berlin håper jeg den norske representasjonen blir stor og at norsk
nevrologi er godt synlige i den nye europeiske organisasjonen.
Ha en riktig fin vår!
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Nevrolognytt
NOVARTIS er et sveitsisk selskap som utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livsNYDOLWHW9LHUGHWVHOVNDSHWLYHUGHQVRPXWYLNOHUÁHVWQ\HOHJHPLGOHU9nUYLNWLJVWHRSSJDYHHUnV¡UJHIRUDWSDVLHQWHU
har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Ingen skal lide unødvendig når de kan få hjelp av våre legemidler.1

NOVARTIS
MS STIPEND 2015
Novartis støtter norsk MS forskning gjennom MS stipend som deles ut
under Nevrodagene. For 2015 deles stipendiet ut den 10. mars 2015.

Internasjonalt epilepsimøte i Oslo
28-29 august 2014, umiddelbart i forkant av Norsk Epilepsiselskaps årsmøte, ble det
arrangert et internasjonalt epilepsimøte med tema «Gender issues in epilepsy» på
Holmen Fjordhotell like utenfor Oslo. Tilsvarende møte har blitt arrangert en gang
før, også da i Norge, nærmere bestemt på Lillestrøm i 2007. At begge disse møtene
har vært holdt her skyldes ikke minst det sterke fagmiljøet vi har innen feltet, noe
som også er anerkjent utenfor landets grenser.
Hensikten var å sette fokus på en rekke kjønnsspesifikke forhold ved epilepsi.
Første sesjon gikk på rene endokrinologiske aspekter der relasjonen mellom hormoner, epilepsi og antiepileptika ble diskutert. Epileptisk aktivitet i seg selv påvirker
hormonbalansen på ulike måter samtidig som hormoner påvirker epilepsi. Det siste
kommer særlig tydelig frem ved den såkalte catameniale, eller menstruasjonssyklusrelaterte, epilepsi.

Velkommen til utdelingen
Vinnere av stipend for 2014 var:
Post Doctor Stig Wergeland, Nasjonalt Kompetansesenter for MS,
Haukeland Universitetssykehus for prosjektet: Betydningen av
Peli1 i dannelsen av nye MS-lesjoner
Spesialsykepleier, MSc. Anne Britt Rundhovde Skår ved Haukeland
Universitetssykehus for prosjektet: Mestringsstrategier og langtids
arbeidstilknytning ved multippel sklerose
Lege/PhD-stipendiat Gro Owren Nygaard, Oslo Universitetssykehus,
Ullevål for prosjektet: ”MR, kliniske og genetiske studier av MS”
Du kan lese mer om disse prosjektene på msnytt.no under Nyhetsbrev.
Arrangementskomiteen. Erik Taubøll, Line Sveberg, Marte Helene Bjørk og Gyri Veiby.
Karl Otto Nakken var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Referanser: 1. EMEA, FDA, PMDA, SFDA/CDE
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Spesielt hyggelig var det at professor Andrew
Herzog fra Harvard, Boston ville komme og
holde to foredrag. Han regnes som nestor i
fagfeltet og har skrevet en rekke av de sentrale
arbeider om temaene som her ble diskutert.
Det var ellers deltakere fra totalt 10 land.
Organisasjonskomiteen bestod av Gyri Veiby
og Marte Helene Bjørk fra Haukeland, Karl
Otto Nakken, Line Sveberg og Erik Taubøll fra
Oslo universitetssykehus og Gerhard Luef fra
Innsbruck.
Alle foredrag fra møtet vil bli publisert samlet
som et spesialnummer av tidsskriftet Seizure i
løpet av første halvår 2015. Så følg med!
Sigrid Svalheim
Foredragsholderne får utdelt gave fra symposiet. Fint bilde av nevroner laget av
professor i anatomi i Bergen, Harald Kryvi. Fra venstre Gyri Veiby, Torbjørn
Tomson (Sverige), Doug McCorry (England) og Chrstoph Helmstaedter (Tyskland).

Videre er det en rekke interaksjoner mellom hormoner og antiepileptika som særlig
er problematisk ved behandling av kvinner med epilepsi.
Norske foredragsholdere i denne sesjonen var Erik Taubøll og Sigrid Svalheim fra
Rikshospitalet.
Neste tema var epilepsi og graviditet. Først ble det diskutert de problemer kvinnen
kan oppleve under graviditet, fødsel og tiden etterpå, dernest fra barnets side med
vekt på fosterskader. Flere norske foredragsholdere var bidragsytere her, som Gyri
Veiby og Marte Helene Bjørk fra Haukeland og Line Sveberg fra Rikshospitalet. En
siste sesjon dreide seg om antikonsepsjon, en sesjon som ble avsluttet med et friskt
innlegg fra Anneliese Schwenkhagen fra Tyskland. I tillegg var det en meget fin sesjon med «late breaking news» der flere fikk kort presentere pågående prosjekter og
ferske resultater. Norske bidrag i denne sesjonen kom fra Anette Huuse Farmen
(Lillehammer/SSE), Eivind Kolstad (Haukeland), Kristin Vik/Line Sveberg
(Rikshospitalet), Cecilie Johannessen Landmark (HiOA/SSE) og Oliver Henning
(SSE).
Hele den internasjonale elite takket ja til å stille opp som foredragsholdere.
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Fra foredragssalen, Holmen Fjordhotell med foredragsholder Anneliese Schwenkhagen (Tyskland)
og Bernt Engelsen på første rad.
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Glimt fra epilepsimøte i Oslo

«Mingling» rundt utstillingene.

Progressiv proksimal muskelsvakhet2
Respirasjonssvikt2
Mild til moderat forhøyede CK verdier2
Myozyme «Genzyme»
ATC-nr.: A16A B07
PUL
LVER TIL KONSENTRA
AT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.:
Alglukosidase alfa 50 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatheptahydr
at, polysorbat 80. Indikasjoner: Langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med en bekreftet
diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel). Indisert hos voksne og pediatriske pasienter i alle
aldre. Dosering: Behandling overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med Pompes sykdom
eller andre arvelige metabolske eller nevromuskulære sykdommer. Anbefalt dosering er 20 mg/kg kroppsvekt
gitt 1 gang annenhver uke. Behandlingsrespons må rutinemessig evalueres basert på sykdommens kliniske
manifestasjoner. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverr-/nyrefunksjon:
-/nyrefunksjon: Ikke anbefalt pga. manglende data
om sikkerhet og effekt. T
Tilberedning:
ilberedning:: Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes deretter
umiddelbart med natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske. Fortynnet oppløsning skal administreres gjennom et
0,2 µm «in-line»-filter for å fjerne proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig for rekonstitusjon, fortynning
og administrering. Administrering:: I.v. infusjon. Administreres trinnvis. Innledende infusjonshastighet på 1
mg/kg/time anbefales. Kan økes gradvis med 2 mg/kg/time hvert 30. minutt dersom det ikke er tegn til
infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR) til maks. 7 mg/kg/time nås. Kontraindikasjoner: Livstruende
overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for noen av innholdsstoffene, når reintroduksjon var mislykket.
Forsiktighetsregler: Alvorlige og livstruende anafylaktiske reaksjoner, inkl. sjokk, er sett ved sykdom i svært
ung alder og ved sent oppstått sykdom. Umiddelbar seponering må da vurderes og relevant medisinsk
behandling igangsettes. Relevante medisinske støttetiltak, inkl. utstyr for hjerte- og lungeredning, må være
tilgjengelig ved administrering. Gjeldende medisinske standarder for akutt behandling av anafylaktiske
reaksjoner må overholdes. Klinisk status må vurderes nøye før administrering og pasienter overvåkes nøye.
Tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige immunologiske reaksjoner skal rapporteres til firmaet. Svært
unge pasienter behandlet med en høyere dose (40 mg/kg) har tendens til flere symptomer ved utvikling av
IRR. Pasienter som får sykdommen i svært ung alder, og som utvikler høye IgG-antistofftitere, har høyere risiko
lungebetennelse, sepsis) på infusjonstidspunktet, er faren for IRR
for hyppigere IRR. Ved
e akutt sykdom (f.eks. lungebeten
større. Pasienter som har opplevd IRR (spesielt anafylaktiske reaksjoner) må behandles med forsiktighet ved
ny tilførsel. Milde og forbigående reaksjoner krever kanskje ikke medisinsk behandling eller seponering.
Reduksjon av infusjonshastighet, midlertidig avbrutt infusjon, eller premedisinering med orale antihistaminer
og/eller antipyretika og/eller kortikosteroider, har effektivt kontrollert de fleste reaksjoner. IRR kan oppstå under
eller inntil 2 timer etter infusjon, og er mer sannsynlige ved høy infusjonshastighet. Ved fremskreden Pompes
sykdom kan risiko for alvorlige komplikasjoner være høyere og krever nøye monitorering. De fleste pasientene
utvikler IgG antistoffer mot alglukosidase, vanligvis innen 3 måneder etter påbegynt behandling. Antistofftitere bør kontrolleres regelmessig. Pasienter som utvikler IgE antistoffer ser ut til å ha høyere risiko for å få
IRR ved ny administrering og skal derfor kontrolleres spesielt nøye. Vellykket reintroduksjon er sett ved
administrering med en lavere infusjonshastighet og lavere innledende doser. Nefrotisk syndrom er observert,
nyrebiopsi viste oppsamling av immunkomplekser. Regelmessige urinprøver anbefales hos pasienter med
høye IgG-antistofftitere. Pasienten skal overvåkes mhp. tegn og symptomer på systemiske immunmedierte
reaksjoner som omfatter hud og andre organer under behandling. Hvis immunmedierte reaksjoner oppstår bør
seponering vurderes og passende medisinsk behandling innledes. Risiko og fordeler ved readministrering
etter en immunmediert reaksjon bør vurderes. Hos noen pasienter har reintroduksjon vært vellykket og de har
fortsatt å motta alglukosidase alfa under tett klinisk tilsyn. Pasienter med Pompes sykdom har risiko for å få
luftveisinfeksjoner pga. den progressive effekten av sykdommen på de respiratoriske musklene. Utprøving av
administrering av immunsuppressive legemidler hos et lite antall pasienter er blitt utført i et forsøk på å
redusere eller hindre utvikling av antistoffer mot alglukosidase alfa. Fatale og livstruende luftveisinfeksjoner ble
observert hos noen av disse pasientene. Behandling av pasienter med Pompes sykdom med
immunsuppressive midler kan øke risikoen for å utvikle alvorlige luftveisinfeksjoner ytterligere, og årvåkenhet
anbefales. Svimmelhet er rapportert på infusjonsdagen, og kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Interaksjoner: Interaksjonsstudier er ikke utført. Alglukosidase alfa er et rekombinant humant protein, og er

derfor en usannsynlig kandidat for cytokrom P-450-medierte legemiddelinteraksjoner. Graviditet, amming
og fertilitet: Graviditet:: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Må
ikke brukes ved graviditet med mindre det er strengt nødvendig. Amming: Kan skilles ut i morsmelk. Amming
frarådes under behandling. Bivirkninger: Bivirkningsfrekvenser er basert på behandling av et lavt antall
pasienter. Tidlig oppstått sykdom: Svært vanlige (*
( 1/10): Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: T
Takykardi,
akykardi,
rødming. Hud: Urticaria, utslett. Luftveier: Takypné,
Takypné, hoste. Undersøkelser: Nedsatt oksygenmetning. Øvrige:
Pyreksi. Vanlige
a
((*1/100 til <1/10):: Gastrointestinale: Brekninger, kvalme. Hjerte/kar: Cyanose, hypertensjon,
pallor. Hud: Erytem, utslett (makuløst, papuløst, makulopapulært), pruritus. Nevrologiske: Tremor. Psykiske:
Agitasjon. Undersøkelser: Økt hjerterytme, økt blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øvrige: Irritabilitet, frysninger.
Sent oppstått
tått sykdom: V
Vanlige
anlige (*
( 1/100 til <1/10):: Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme. Hjerte/kar:
Rødming. Hud: Urticaria, papuløst utslett, pruritus, hyperhidrose. Immunsystemet: Overfølsomhet. Luftveier:
Fortetninger i hals. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, muskelsammentrekninger, myalgi.
Nevrologiske: Svimmelhet, parestesier, hodepine. Undersøkelser: Økt blodtrykk. Øvrige: Pyreksi, ubehag i
brystet, perifert ødem, lokale hevelser, fatigue, varmefølelse. I tillegg er følgende sett ved både tidlig og sent
oppstått sykdom: Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Magesmerter, brekninger. Hjerte/kar:
Hjertestans, bradykardi, takykardi, cyanose, hypertensjon, hypotensjon, vasokonstriksjon, pallor. Hud:
Periorbitalt ødem, livedo reticularis, økt tåredannelse, utslett, erytem, hyperhidrose. Luftveier: Pustestopp,
apné, pustevansker, bronkospasme, hiving etter pusten, farynksødem, dyspné, takypné, fortetninger i hals,
stridor, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Tremor, hodepine. Nyre/urinveier: Nefrotisk
syndrom, proteinuri. Psykiske: Agitasjon, rastløshet. Undersøkelser: Nedsatt oksygenmetning, økt
hjerterytme. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Brystsmerter, ansiktsødem, varmefølelse, pyreksi, frysninger, ubehag
i brystet, irritabilitet, perifer kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet inkl. smerter. <1% utviklet anafylaktisk
sjokk og/eller hjertestans under infusjonen. Reaksjonene inntraff generelt kort tid etter infusjonsstart og
symptomene var av respiratorisk, kardiovaskulær, ødematøs og/eller kutan art. Tilbakevendende reaksjoner
bestående av influensalignende sykdom eller en kombinasjon av hendelser som feber, frysninger, myalgi,
artralgi, smerte eller utmattelse som opptrer etter infusjon og som vanligvis varer i noen dager, er observert.
Flertallet av pasientene tålte reeksponering for alglukosidase alfa, enten ved bruk av lavere doser og/eller med
forbehandling med antiinflammatoriske midler og/eller kortikosteroider, og har fortsatt behandlingen under
nøye klinisk oppfølging. Noen pasienter med moderat til alvorlig eller tilbakevendende IRR har testet positivt
for alglukosidase alfa-spesifikke IgE-antistoff. Nefrotisk syndrom, alvorlige hudreaksjoner, mulig
immunmedierte, er sett, inkl. ulcerøse og nekrotiserende hudlesjoner. Overdosering/Forgiftning: Ingen
erfaring. Doser opptil 40 mg/kg er gitt i kliniske studier. Egenskaper: Klassifisering: Alglukosidase alfa er en
rekombinant form av human syre-alfaglukosidase. Virkningsmekanisme: Gjenoppretter lysosomal GAAaktivitet og medfører stabilisering eller restaurasjon av hjerte- og skjelettmuskelfunksjon (inkl. respirasjonsmuskulatur). Farmakokinetikken for alglukosidase alfa er ikke tidsavhengig. Absorpsjon: Tidlig oppstått
sykdom: Cmax: 178,2-263,7 µg/ml ved doser på hhv. 20 og 40 mg/kg. AUC for tilsvarende doser varierte i
området 977,5-1872,5 µg × time/ml. Sent oppstått sykdom (ved 20 mg/kg annenhver uke, målt etter 52 uker):
Cmax: 370±88 µg/ml. AUC 2700±1000 µg × time/ml. Fordeling: Tidlig oppstått sykdom: Distribusjonsvolum:
66,2 ml/kg. Sent oppstått sykdom: Distribusjonsvolum: 896±1154 ml/kg. Halveringstid:: Tidlig oppstått
sykdom: Plasmahalveringstid: 2-3 timer. Plasmaclearance: 21,4 ml/time/kg. Sent oppstått sykdom: Effektiv
halveringstid: 2,5±0,4 timer. Clearance: 8,2±2,4 ml/time/kg. Oppbevaring og holdbarhet: Bør brukes
umiddelbart etter fortynning. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er imidlertid vist for 24 timer ved 2-8°C når det
oppbevares beskyttet mot lys.
Sist endret: 20.01.2014
Basert på SPC godkjent av SL
LV
V: 18.12.2013
Pakninger og priser: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning: 1 stk. (hettegl.) varenr 043015.
kr 4696,00
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Aubagio «sanofi-aventis»
Immunsuppressivt middel.
ATC-nr
A
TC-nr.: L04AA31
TABLETTER, filmdrasjerte 14 mg:
mg Hver tablett inneh.: T
Teriflunomid
eriflunomid 14 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestofff: Indigokarmin aluminiumlake (E 132).1 Indikasjoner: Til
behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (MS). Dosering:: Behandlingen bør startes og overvåkes av lege som har erfaring med behandling
av multippel sklerose. Voksne:
oksne: Anbefalt dose er 14 mg 1 gang daglig. Spesielle pasientgrupper:
pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller
moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig
nedsatt nyrefunksjon, som ikke er dialysekrevende. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos barn 0-10 år er ikke relevant. Ingen
tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Brukes med forsiktighet pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.
Kontraindikasjoner:: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig immunsvikt. Signifikant svekket benmargsfunksjon. Signifikant
anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni. Alvorlig aktiv infeksjon. Alvorlig nedsatt dialysekrevende nyrefunksjon. Alvorlig hypoproteinemi, f.eks. nefrotisk syndrom.
Graviditet. Amming. Kvinner som planlegger graviditet. Forsiktighetsregler: Økte leverenzymnivåer er sett, vanligvis i løpet av de 6 første månedene.
e. ALA
AT
T bør evalueres
AT
T
før behandlingsstart, hver 2. uke i de 6 første behandlingsmånedene og deretter hver 8. uke, eller som indisert ved kliniske tegn og symptomer på leversykdom. Ved ALA
>2-3 × øvre normalgrense (ULN) må kontroll gjøres ukentlig. Behandlingen bør avsluttes ved mistanke om leverskade. Ved
Ved ALA
AT
T >3 × ULN bør seponering vurderes.
e
bør brukes med forsiktighet hos
Pasienter med allerede eksisterende leversykdom kan ha økt risiko, og bør overvåkes nøye mht. tegn på leversykdom. Teriflunomid
e
bør ikke brukes ved alvorlig hypoproteinemi, f.eks. ved nefrotisk syndrom, pga. økt konsentrasjon av ikkepasienter som inntar betydelige mengder alkohol. Teriflunomid
bundet teriflunomid i plasma. Blodtrykksøkning kan forekomme under behandling. Blodtrykket må kontrolleres før behandlingsstart og deretter regelmessig. Hypertensjon
bør være tilfredsstillende kontrollert før og
g under behandling. Ved
Ved alvorlig, aktiv, akutt eller kronisk infeksjon bør behandlingsstart utsettes inntil restitusjon. Pasienten bør
oppfordres til å rapportere infeksjonssymptomer
ptomer under behandlingen. V
Ved
ed alvorlig infeksjon bør behandlingsutsettelse vurderes. Akselerert eliminasjon kan ev. utføres.
Fordeler og risiko evalueres før behandlingen gjenopptas. Sikkerheten ved bruk hos pasienter med latent tuberkulose er ukjent. V
Ved
ed positiv tuberkulosescreeningstest må
pasienten få standard tuberkulosebehandling før teriflunomidbehandling startes. Interstitiell lungesykdom (ILD) er rapportert under behandling med modersubstansen
leflunomid. ILD kan oppstå akutt, og symptomer som vedvarende hoste og dyspné kan være grunnlag for å avslutte behandlingen og iverksette videre undersøkelser.
Gjennomsnittlig reduksjon av antall hvite blodceller på <15% fra ULN er sett. Nylig utført total blodcelletelling, inkl. differensialtelling av hvite blodceller
ler og blodplaterr,, bør
være tilgjengelig før teriflunomidbehandling, og vurderes utført under behandlingen iht. kliniske tegn og symptomer (f.eks. infeksjon). Pasienter med allerede eksisterende
anemi, leukopeni og/eller trombocytopeni, svekket benmargsfunksjon eller risiko for benmargssuppresjon, har økt risiko for hematologiske sykdommer. Hvis dette
inntreffferr, bør prosedyren for akselerert teriflunomideliminasjon fra plasma vurderes. V
Ved
ed alvorlige hematologiske reaksjonerr, inkl. pancytopeni, må teriflunomid og ev.
samtidig myelosuppressiv behandling seponeres, og akselerert teriflunomideliminasjon vurderes. Svært sjeldne tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk
epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert ved behandling med modersubstansen leflunomid. V
Ved
ed
ulcerøs stomatitt bør teriflunomid seponeres. Ved reaksjoner i hud og/eller slimhinner som fører til mistanke om SJS eller TEN, må teriflunomidbehandling og ev. annen
mulig utløsende behandling avsluttes, og akselerert eliminasjonsprosedyre må startes umiddelbart. I slike tilfeller bør ikke pasienten reeksponeres for teriflunomid. Perifer
nevropati er rapportert. De fleste pasientene ble bedre etter seponering, men store variasjoner
joner i endelig utfall. V
Ved
ed bekreftet perifer nevropati bør behandlingen
seponeres, og akselerert eliminasjon vurderes. V
Vaksinasjon
aksinasjon med inaktivert antigen er sikkert og
g efffektivt.
fektivt. Vaksinasjon
a
med levende, svekkede vaksiner kan medføre risiko
for infeksjonerr,, og bør derfor unngås. Samtidig administrering av teriflunomid og modersubstansen leflunomid anbefales ikke. Samtidig administrering av antineoplastiske
eller immunsuppressive midler som brukes i MS-behandling er ikke evaluert. Studier der teriflunomid ble gitt samtidig med interferon beta eller glatirameracetat i opptil
1 årr,, avdekket ingen spesifikke sikkerhetsproblemerr, men høyere bivirkningsfrekvens ble observert. Den langsiktige sikkerheten for disse kombinasjonene er ikke fastslått.
Bytte til eller fra teriflunomid: Ingen behandlingspause kreves når man begynner med teriflunomid etter interferon beta eller glatirameracetat, eller når man begynner med
interferon beta eller glatirameracetat etter teriflunomid. Pga. natalizumabs lange halveringstid kan samtidig eksponering, og dermed immunpåvirkning, forekomme i
opptil 2-3 måneder etter seponering av natalizumab, dersom behandling med teriflunomid startes umiddelbart. Forsiktighet er påkrevd. Et 6-ukersintervall uten
behandling er nødvendig for utskillelse av fingolimod fra sirkulasjonen, og det tar 1-2 måneder før lymfocyttallet er returnert til normalt nivå etter seponering. Oppstart av
teriflunomid i dette tidsintervallet fører til samtidig fingolimodeksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Etter teriflunomidseponering
vil oppstart av andre behandlinger innenfor
for intervallet på 5 halveringstider (ca. 3,5 månederr,, men kan være lengre) føre til samtidig teriflunomideksponering, og kan gi
additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige tilstander som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner:: Pasienter som får teriflunomid bør ikke behandles med kolestyramin eller aktivt kull, da dette fører til rask og signifikant reduksjon
i plasmakonsentrasjonen. Rifampicin og andre kjente potente CYP- og transportørinduktorer som karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og johannesurt (prikkperikum), bør
g. T
Teriflunomid
eriflunomid hemmer CYP 2C8 og forsiktighet må utvises ved samtidig
brukes med forsiktighet under teriflunomidbehandling, pga. redusert teriflunomideksponering.
bruk av CYP 2C8-substraterr,, som repaglinid, paklitaksel, pioglitazon og rosiglitazon. CYP 1A2-substrater
ubstraterr,, som duloksetin, alosetron, teofyllin og tizanidin, bør brukes med
forsiktighet under behandlingen, da samtidig bruk kan føre til redusert virkning av disse preparatene. Ved samtidig bruk av warfarin og teriflunomid er det sett 25%
T3, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med OA
reduksjon av høyeste INR. T
Tett
ett oppfølging og INR-kontroll anbefales. T
Teriflunomid
eriflunomid hemmer OA
AT3,
AT3-substrater
T3-substraterr, som
cefaklorr, benzylpenicillin, ciprofloksacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotreksat eller zidovudin. For rosuvastatin anbefales dosereduksjon på 50% ved
TP-familien, spesielt HMGsamtidig bruk av teriflunomid. For andre substrater av BCRP (f.eks. metotreksat, topotekan, sulfasalazin,
ulfasalazin, daunorubicin, doksorubicin) og OA
ATP-familien,
CoA-reduktasehemmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotreksat, nateglinid, repaglinid, rifampicin), bør samtidig administrering av teriflunomid skje med
forsiktighet. Pasienten bør overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på for høy eksponering, og dosereduksjon bør vurderes. Graviditet, amming og fertilitet: Se
Kontraindikasjoner. Graviditet: Sikker prevensjon må brukes under og etter behandling så lenge plasmakonsentrasjonen av teriflunomid er >0,02 mg/liter. Det er mulig at
man ved mistanke om graviditet kan redusere risikoen for fosteret ved rask og umiddelbar akselerert eliminasjon. Dersom graviditet ønskes, kreves verifisering med 2
separate plasmakonsentrasjonsmålinger med minst 14 dagers mellomrom, og en periode på 1,5 måned mellom første forekomst av plasmakonsentrasjon <0,02 mg/liter
og befruktning, også etter akselerert eliminasjon. Hvis akselerert eliminasjon ikke brukes, kan man forvente at plasmanivået av teriflunomid er >0,02 mg/liter i
gjennomsnittlig 8 månederr,, men hos noen kan det ta opptil 2 år. Risikoen for embryoføtal toksisitet overført via mannen anses som lav. Amming: Kontraindisert pga.
utskillelse i morsmelk. Fertilitet: Ingen påvirkning forventes. Bivirkninger:: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hud: Alopesi. Undersøkelser:
ersøkelser: Økt ALA
AT
T.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni. Gastrointestinale: Smerter i øvre abdomen, oppkast, tannverk. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Utslett, akne.
Immunsystemet: Milde allergiske reaksjoner. Infeksiøse: Influensa, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, bronkitt, sinusitt, faryngitt, cystitt, viral gastroenteritt, oral herpes,
tanninfeksjon, laryngitt, fotsopp. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi. Muskel-skjelettsystemet: Smerte, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, isjias, karpaltunnelsyndrom. Nyre/
T, økt ASA
AT, vekttap, redusert antall nøytrofile, redusert antall leukocytter. Øvrige: Smerter. Mindre vanlige
urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Uro. Undersøkelser: Økt -GT
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Mild trombocytopeni. Nevrologiske: Hyperestesi, nevralgi, perifer nevropati. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale:
Pankreatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Øvrige: Posttraumatisk smerte. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen erfaring. Behandling: Kolestyramin eller
aktivt kull kan akselerere eliminasjonen. Akselerert eliminasjonsprosedyre: Etter seponering av teriflunomid: Kolestyramin 8 g (ev. 4 g hvis 8 g ikke tolereres godt) 3 ganger
daglig i 11 dagerr,, alternativt aktivt kull-pulver 50 g hver 12. time i 11 dager. Egenskaper:: Klassifisering: Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaper.
Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet dihydroorotat-dehydrogenase (DHO-DH), som er nødvendig for de novo-syntese av pyrimidin. Dette gir redusert proliferasjon av
celler i celledeling, som trenger de novo-syntese av pyrimidin for å utvikles. Nøyaktig mekanisme for terapeutisk virkning på MS er ikke fullt ut forstått, men medieres av et
redusert antall lymfocytter. Absorpsjon: Median Tmax er 1-4 timer etter gjentatt oral administrering. Biotilgjengeligheten er nesten 100%. 95% av steady statekonsentrasjonen oppnås etter ca. 100 dager (3,5 måneder). Beregnet AUC-akkumuleringsrate er ca. 34 ganger. Proteinbinding: >99% til plasmaproteiner. Halveringstid:
Medianverdien for T1/2 er ca. 19 dager etter gjentatte doser på 14 mg. Metabolisme: Metaboliseres i moderat grad og er eneste komponent som detekteres i plasma.
Utskillelse: Utskilles gjennom mage-tarmkanalen, i hovedsak uendret via gallen og høyst sannsynlig ved direkte sekresjon. Elimineres langsomt fra plasma. Uten akselerert
eliminasjon tar det i gjennomsnitt 8 måneder å oppnå plasmakonsentrasjoner <0,02 mg/literr, men pga. individuelle variasjoner kan det ta opptil 2 år. Akselerert eliminasjon
kan brukes når som helst etter seponering. Pakninger og priser:: 28 stk. (blister) 061112. 84 stk. (blister) 142480. Priser:: 12 259,70 ,- 28 pk, og 36 696,40 84 pk.
Sist endret: 13.11.2014
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ATC-nr: L04AA34

.216(175$7 7,/ ,1)86-21696.( RSSOºVQLQJ b PJPO 1 ml inneh.: Alemtuzumab 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat, dinatriumedetatdihydrat,
kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
,QGLNDVMRQHU 7LO EHKDQGOLQJ DY YRNVQH PHG UHODSVHUHQGH UHPLWWHUHQGH PXOWLSSHO VNOHURVH 5506  PHG DNWLY V\NGRP GHȌQHUW YHG NOLQLVNH HOOHU
bildediagnostiske funn.
'RVHULQJ %HKDQGOLQJHQ VWDUWHV RJ RYHUY§NHV DY QHYURORJ PHG HUIDULQJ PHG EHKDQGOLQJ DY 5506 9RNVQH b PJGDJ L  EHKDQGOLQJVVHNYHQVHU 
EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWbPJ EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWPJ JLWWP§QHGHU
HWWHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV8WHODWWHGRVHUVNDOLNNHJLVVDPPHGDJVRPSODQODJWGRVH3DVLHQWHQEºUIRUEHKDQGOHVPHGNRUWLNRVWHURLGHU LNOLQLVNHVWXGLHU
PHW\OSUHGQLVRORQ b PJ  XPLGGHOEDUWIºU DGPLQLVWUHULQJDY DOHPWX]XPDE S§ KYHUDYGH IºUVWHGDJHQHL KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV )RUEHKDQGOLQJ
PHGDQWLKLVWDPLQHURJHOOHUDQWLS\UHWLNDYXUGHUHV$OOHEºUVWDUWHPHGRUDOSURI\ODNVHPRWKHUSHVLQIHNVMRQ LNOLQLVNHVWXGLHUDFLNORYLUbPJJDQJHU
daglig eller tilsvarende) den 1. dagen av hver behandlingssekvens, og fortsette i minst 1 måned etter behandlingen. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt
le verfunksjon: Data mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos
EDUQ  §U HU LNNH UHOHYDQW ,QJHQ WLOJMHQJHOLJH GDWD (OGUH ȉb §U 'DWD PDQJOHU 7LOEHUHGQLQJ )RUW\QQHV IºU EUXN 5LVW LNNH KHWWHJODVVHW b PO
WUHNNHVRSSIUDKHWWHJODVVHWYHGEUXNDYDVHSWLVNWHNQLNN,QMLVHULbPObPJPO  QDWULXPNORULGRSSOºVQLQJHOOHUJOXNRVHRSSOºVQLQJ0§LNNH
IRUW\QQHVPHGDQGUHRSSOºVQLQJVY¨VNHU3RVHQYHQGHVIRUVLNWLJIRU§EODQGHRSSOºVQLQJHQ,QQHKROGHULQJHQDQWLPLNURELHOOHNRQVHUYHULQJVPLGOHU%ºU
DGPLQLVWUHUHVXPLGGHOEDUW.XQEHUHJQHWWLOHQJDQJVEUXN$GPLQLVWUHULQJ,YLQIXVMRQHWWHUIRUW\QQLQJ,QIXVMRQVWLGFDWLPHU5HVVXUVHUIRUK§QGWHULQJ
DYK\SHUVHQVLWLYLWHWRJHOOHUDQDI\ODNWLVNHUHDNVMRQHUEºUY¨UHWLOJMHQJHOLJ
.RQWUDLQGLNDVMRQHU2YHUIºOVRPKHWIRUQRHQDYLQQKROGVVWRIIHQH+LYLQIHNVMRQ
)RUVLNWLJKHWVUHJOHU Ikke anbefalt ved ikke-aktiv eller stabil sykdom. Spesialister og utstyr for diagnose og behandling av de vanligste bivirkningene,
VSHVLHOW DXWRLPPXQH WLOVWDQGHU RJ LQIHNVMRQHU EºU Y¨UH WLOJMHQJHOLJ 3DVLHQWHQ VNDO IºOJHV RSS L  P§QHGHU HWWHU VLVWH LQIXVMRQ %HKDQGOLQJ PHG
DOHPWX]XPDENDQIºUHWLODQWLVWRIIGDQQHOVHRJºNWULVLNRIRUDXWRLPPXQPHGLHUWHOLGHOVHUVRPLPPXQRORJLVNWURPERF\WRSHQL ,73 WK\UHRLGHDV\NGRPPHU
HOOHU L VMHOGQH WLOIHOOHU QHIURSDWLHU IHNV DQWLJORPHUXO¨U EDVDOPHPEUDQV\NGRP DQWL*%0V\NGRP  )RUVLNWLJKHW YHG WLGOLJHUH DQGUH DXWRLPPXQH
V\NGRPPHU3DVLHQWHQP§Y¨UHRSSPHUNVRPS§V\PSWRPHURJP§HYRSSVºNHº\HEOLNNHOLJPHGLVLQVNKMHOS)RU§RYHUY§NHWLGOLJHWHJQS§DXWRLPPXQ
V\NGRP XWIºUHV WHVWHU MHYQOLJ WLO  P§QHGHU HWWHU VLVWH EHKDQGOLQJVVHNYHQV )XOOVWHQGLJ EORGWHOOLQJ PHG GLIIHUHQVLDOWHOOLQJ VHUXPNUHDWLQLQ RJ
XULQDQDO\VH PHG PLNURVNRSL IºU RSSVWDUW RJ GHUHWWHU KYHU P§QHG WK\UHRLGHDIXQNVMRQVWHVW XDYKHQJLJ DY DQWL732DQWLVWRIIVWDWXV  IºU RSSVWDUW RJ
deretter hver 3. måned. Etter denne perioden vil tegn på nefropatier, endret thyreoideafunksjon eller kliniske funn som tyder på ITP kreve videre testing
RJHYVSHVLDOLVWKHQYLVQLQJ9HGPLVWDQNHRP,73XWIºUHVIXOOVWHQGLJEORGWHOOLQJXPLGGHOEDUW+YLV,73EHNUHIWHVVNDOPHGLVLQVNHWLOWDNVWDUWHVVWUDNV
inkl. umiddelbar henvisning til spesialist. Risiko knyttet til fortsatt behandling etter forekomst av ITP eller nefropati er ukjent. Kliniske manifestasjoner
DYQHIURSDWLNDQRPIDWWHºNQLQJDYVHUXPNUHDWLQLQKHPDWXULRJHOOHUSURWHLQXUL$QWL*%0V\NGRPNDQIºUHWLOGLDO\VHHOOHUWUDQVSODQWDVMRQVNUHYHQGH
Q\UHVYLNWRJNDQY¨UHOLYVWUXHQGH$OYHRO¨UEOºGQLQJPDQLIHVWHUWVRPKHPRSW\VHNDQIRUHNRPPHYHGDQWL*%0V\NGRP+HPRSW\VHNDQRJV§Y¨UH
HQLQGLNDVMRQS§,73RJGLIIHUHQVLDOGLDJQRVHP§XWIºUHV$XWRLPPXQHWK\UHRLGHDV\NGRPPHULQNOK\SRRJK\SHUW\UHRLGLVPHHUYDQOLJHELYLUNQLQJHU
'LVVHHUYDQOLJYLVDYPLOGWLOPRGHUDWDOYRUOLJKHWVJUDGRJK§QGWHUHVPHGNRQYHQVMRQHOOEHKDQGOLQJ9HGS§J§HQGHWK\UHRLGHDV\NGRPEºUDOHPWX]XPDE
JLVKYLVIRUGHOHQRSSYHLHUULVLNRHQ5HVXOWDWHUDYIXOOVWHQGLJHEORGWHOOLQJHUEUXNHVIRU§NRQWUROOHUHIRUF\WRSHQLHUVRPQº\WURSHQLKHPRO\WLVNDQHPLRJ
SDQF\WRSHQL+YLVF\WRSHQLEHNUHIWHVVNDOUHOHYDQWHPHGLVLQVNHWLOWDNLQNOKHQYLVQLQJWLOVSHVLDOLVWLYHUNVHWWHVVWUDNV'HȍHVWHSDVLHQWHQHRSSOHYHU
PLOGHWLOPRGHUDWHLQIXVMRQVUHODWHUWHUHDNVMRQHU ,$5 XQGHURJHOOHULQQHQWLPHUHWWHUDGPLQLVWUHULQJ$OYRUOLJHUHDNVMRQHULQNOWLOIHOOHUDYIHEHU
XUWLFDULDDWULHȍLPPHUNYDOPHXEHKDJLEU\VWHWRJK\SRWHQVMRQHUVHWWKRV$QDI\ODNVLHUVMHOGHQWUDSSRUWHUWLPRWVHWQLQJWLO,$53DVLHQWHQEºU
SUHPHGLVLQHUHV PHG IHNV DQWLKLVWDPLQHU RJHOOHU DQWLS\UHWLND 2EVHUYDVMRQ IRU ,$5 DQEHIDOHV XQGHU RJ L  WLPHU HWWHU LQIXVMRQ RJ EHKDQGOLQJ JLV
HWWHU EHKRY +YLV LQIXVMRQHQ LNNH WROHUHUHV JRGW NDQ LQIXVMRQVWLGHQ IRUOHQJHV 9HG DOYRUOLJH ,$5 EºU XPLGGHOEDU VWDQV YXUGHUHV /HJHQ EºU NMHQQH
pasientens hjertehistorie, siden IAR kan omfatte hjertesymptomer som takykardi. Ressurser for håndtering av anafylaksi eller alvorlige reaksjoner
EºU Y¨UH WLOJMHQJHOLJ ,QIHNVMRQHU HU VY¨UW YDQOLJ ,QIHNVMRQHQH HU JHQHUHOW PLOGH WLO PRGHUDWH DY W\SLVN YDULJKHW RJ J§U RYHU HWWHU NRQYHQVMRQHOO
EHKDQGOLQJ8WVDWWEHKDQGOLQJYXUGHUHVYHGDNWLYLQIHNVMRQWLOLQIHNVMRQHQHUXQGHUIXOOVWHQGLJNRQWUROO$OYRUOLJHLQIHNVMRQHUHUVHWW$OYRUOLJHYDULFHOOD
]RVWHUYLUXVLQIHNVMRQHU 9=9 LQNOSULP¨UYDULFHOODRJ9=9UHDNWLYHULQJKDUIRUHNRPPHW,QIHNVMRQLOLYPRUKDOVHQPHGKXPDQWSDSLOORPDYLUXV +39 
LQNO OLYPRUKDOVG\VSODVL HU RJV§ UDSSRUWHUW UOLJ +39VFUHHQLQJ DQEHIDOHV 7XEHUNXORVH HU UDSSRUWHUW )ºU EHKDQGOLQJ P§ SDVLHQWHQ HYDOXHUHV IRU
E§GHDNWLYRJODWHQWWXEHUNXORVHLQIHNVMRQLKWUHWQLQJVOLQMHU3URI\ODNVHPHGRUDOWDQWLKHUSHVPLGGHOEºULQQOHGHVEHKDQGOLQJVGDJRJIRUWVHWWHLPLQVW
b P§QHG HWWHU KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV %UXN DY DOHPWX]XPDE VDPWLGLJ PHG HOOHU HWWHU DQWLQHRSODVWLVN HOOHU LPPXQVXSSUHVVLY EHKDQGOLQJ NDQ ºNH
ULVLNRHQIRULPPXQVXSSUHVMRQ6FUHHQLQJDYSDVLHQWHUPHGKº\ULVLNRIRU+%9RJHOOHU+&9LQIHNVMRQYXUGHUHVIºUEHKDQGOLQJRJIRUVLNWLJKHWXWYLVHVKRV
E¨UHUH)RUVLNWLJKHWYHGHNVLVWHUHQGHRJHOOHUS§J§HQGHPDOLJQLWHW3DVLHQWHQEºUKDRSSI\OWYDNVLQDVMRQVNUDYPLQVWXNHUIºUEHKDQGOLQJSJDXVLNNHU
LPPXQUHVSRQV/HYHQGHYDNVLQHUEºULNNHJLVHWWHUQ\OLJEHKDQGOLQJ3DVLHQWHUVRPLNNHKDUKDWWYDQQNRSSHUHOOHUVRPLNNHHUYDNVLQHUWPRW9=9WHVWHV
IRU9=9DQWLVWRIIHUIºUEHKDQGOLQJRJYDNVLQHULQJDYDQWLVWRIIQHJDWLYHSDVLHQWHUYXUGHUHV)RUDW9=9YDNVLQDVMRQVNDOI§IXOOHIIHNWEºUEHKDQGOLQJPHG
DOHPWX]XPDEXWVHWWHVLXNHUHWWHUYDNVLQHULQJ,$5IHNVVYLPPHOKHWNDQPLGOHUWLGLJS§YLUNHHYQHQWLO§NMºUHELORJEUXNHPDVNLQHURJIRUVLNWLJKHW
EºUXWYLVHV
*UDYLGLWHW DPPLQJ RJ IHUWLOLWHW *UDYLGLWHW 8NMHQW RP DOHPWX]XPDE NDQ JL IRVWHUVNDGH 6LNNHU SUHYHQVMRQ EºU EUXNHV XQGHU RJ L  P§QHGHU HWWHU
EHKDQGOLQJ%UXNHVHYWLOJUDYLGHNXQGHUVRPIRUGHOHQHRSSYHLHUULVLNRHQ7K\UHRLGHDV\NGRP VH)RUVLNWLJKHWVUHJOHU PHGIºUHUVSHVLHOOULVLNRIRUJUDYLGH
8EHKDQGOHWK\SRW\UHRLGLVPHXQGHUVYDQJHUVNDSHWJLUºNWULVLNRIRUVSRQWDQDERUWRJIRVWHUS§YLUNQLQJVRPSV\NLVNXWYLNOLQJVKHPQLQJRJGYHUJYHNVW9HG
*UDYHV V\NGRP NDQ PRUHQV 76+UHVHSWRUDQWLVWRIIHU RYHUIºUHV WLO IRVWHU L XWYLNOLQJ RJ NDQ JL WUDQVLHQW QHRQDWDO *UDYHV V\NGRP $PPLQJ 8NMHQW RP
DOHPWX]XPDEXWVNLOOHVLPRUVPHON$PPLQJEºURSSKºUHXQGHURJLP§QHGHUHWWHUEHKDQGOLQJ)HUWLOLWHW8NMHQW
%LYLUNQLQJHU 6Y¨UW YDQOLJH ȉ  %ORGO\PIH /\PIRSHQL OHXNRSHQL *DVWURLQWHVWLQDOH .YDOPH +MHUWHNDU 5ºGPLQJ +XG 8UWLFDULD XWVOHWW
NOºH ,QIHNVLºVH YUH OXIWYHLVLQIHNVMRQ XULQYHLVLQIHNVMRQ 1HYURORJLVNH +RGHSLQH YULJH )HEHU XWPDWWHOVH 9DQOLJH ȉ WLO   %ORG
lymfe: Lymfadenopati. Endokrine: Basedows sykdom, hyper- eller hypotyreoidisme, autoimmun tyreoiditt, struma, anti-thyreoideaantistoff-positiv.
*DVWURLQWHVWLQDOH 0DJHVPHUWHU RSSNDVW GLDU« G\VSHSVL VWRPDWLWW +MHUWHNDU 7DN\NDUGL EUDG\NDUGL SDOSLWDVMRQHU K\SR HOOHU K\SHUWHQVMRQ +XG
*HQHUDOLVHUWXWVOHWWHU\WHPHNN\PRVHDORSHVLK\SHUKLGURVHDNQH,PPXQV\VWHPHW&\WRNLQIULJMºULQJVV\QGURP,QIHNVLºVH1HGUHOXIWYHLVLQIHNVMRQ
KHUSHV ]RVWHU JDVWURHQWHULWW RUDO KHUSHV RUDO FDQGLGLDVLV YXOYRYDJLQDO FDQGLGLDVLV LQȍXHQVD ºUHLQIHNVMRQ .MºQQVRUJDQHUEU\VW 0HQRUDJL
uregelmessig menstruasjon. Luftveier: Dyspné, hoste, epistaksis, orofaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, artralgi,
ryggsmerter, smerte i ekstremiteter, muskelspasmer, nakkesmerter. Nevrologiske: MS-relaps, svimmelhet, hypoestesi, parestesi, tremor, dysgeusi.
1\UHXULQYHLHU3URWHLQXULKHPDWXUL3V\NLVNH,QVRPQLDQJVWUH9HUWLJR\H8NODUWV\QYULJH8EHKDJLEU\VWHWIU\VQLQJHUVPHUWHSHULIHUWºGHP
DVWHQLLQȍXHQVDOLJQHQGHV\NGRPV\NGRPVIºOHOVHVPHUWHS§LQIXVMRQVVWHGHWNRQWXVMRQ0LQGUHYDQOLJH ȉWLO %ORGO\PIH,PPXQRORJLVN
WURPERF\WRSHQL WURPERF\WRSHQL UHGXVHUW KHPRJORELQ UHGXVHUW KHPDWRNULW *DVWURLQWHVWLQDOH )RUVWRSSHOVH JDVWURºVRIDJHDO UHȍXNVV\NGRP
WDQQNMºWWEOºGQLQJG\VIDJL+XG%OHPPHUQDWWHVYHWWH,QIHNVLºVH7DQQLQIHNVMRQJHQLWDOKHUSHVRQ\NRP\NRVH.MºQQVRUJDQHUEU\VW&HUYLNDOG\VSODVL
DPHQRU« /HYHUJDOOH NW $6$7 /XIWYHLHU 7UDQJKHW L KDOVHQ KLNNH LUULWDVMRQ L KDOVHQ 1HYURORJLVNH 6HQVRULVN IRUVW\UUHOVH K\SHUHVWHVL 3V\NLVNH
'HSUHVMRQ8QGHUVºNHOVHU9HNWWDS\H.RQMXQNWLYLWW
2YHUGRVHULQJ)RUJLIWQLQJ 6\PSWRPHU NW LQWHQVLWHW RJHOOHU YDULJKHW DY ,$5 HOOHU LPPXQS§YLUNQLQJHU IRUYHQWHV %HKDQGOLQJ ,QWHW DQWLGRW
6WºWWHEHKDQGOLQJ6H*LIWLQIRUPDVMRQHQVDQEHIDOLQJHU.
(JHQVNDSHU .ODVVLȌVHULQJ 5HNRPELQDQW '1$GHULYHUW KXPDQLVHUW PRQRNORQDOW DQWLVWRII UHWWHW PRW &' 9LUNQLQJVPHNDQLVPH 1º\DNWLJ
PHNDQLVPH IRU WHUDSHXWLVN HIIHNW HU LNNH IXOOW XW IRUVW§WW PHQ PHGLHUHV JMHQQRP XWWºPPLQJ RJ UHSRSXODULVHULQJ DY O\PIRF\WWHU $EVRUSVMRQ b PJ
dag gir gjennomsnittlig CmaxS§bQJPOS§GDJDYEHKDQGOLQJVVHNYHQVRJbQJPOS§GDJDYEHKDQGOLQJVVHNYHQV+DOYHULQJVWLGGDJHU
8WVNLOOHOVH/DYHHOOHULNNHGHWHNWHUEDUHVHUXPNRQVHQWUDVMRQHULQQHQFDGDJHUHWWHUKYHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV
3DNQLQJHURJSULVHUVWN KHWWHJODVV .U
Sist endret: 15.11.2013

Reviderte retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi

enda ffleree

enda flere

**MRR¾MQQIV¯WXSTTWPEK
MRR¾MQQIV¯WXSTTW
Hver dag får 9 personer i Norge slag på grunn av atrieflimmer
Slag er ofte det fførst
ørste symptomet på atrieflimmerr, og mange slagpasienter får aldri
forklaring på hvorfor
o nettopp de ble rammet.
ä
äen for
Mange av disse pasientene har stumme, udiagnostisert atrieflimmer og får derfor
ikke riktig behandling. Det er stor risiko ffor
or å få et nytt slag hvis ikke atrieflimmeret
diagnostiseres og behandles.

Kvalitetsutvalget i Norsk forening
for klinisk nevrofysiologi har revidert kapittel 8 i metodeboken for
klinisk nevrofysiologi. Dette er en
samling anbefalinger for hvilke
nevrofysiologiske undersøkelser,
og omfanget av disse, som bør gjøres ved utredning av skade og sykdom i perifere nerver og muskler.
Anbefalingene er basert på en litteraturgjennomgang og et påfølgende konsensusmøte hvor nær
sagt alle landets KNF-laboratorier
deltok.
Dette gir en unik mulighet til å
samordne laboratoriene i landet når
det gjelder disse tilstandene slik at
det blir lettere å sammenligne
resultatene fra lab til lab. Arbeidet
vil trolig få størst betydning for
pasienter som utredes for polynevropati og pasienter som utredes for
karpal tunnel-syndrom.

En nylig publisert studie ¹ fra Skövde, Sverige viser at en utredning med Zenicor-EKG
i tre uker oppdager stumme atrieflimmer hos 11,4 % av slagpasientene sammenlignet
med 2,8 % med 48-timers Holter-monitorering.
Zenicor-EK
KG er en velutprøvd metode som i dag brukes på over 200 klinikker i Norden,
Tyskland og Storbritannia samt på over 20 slagenheter i Norge og Sverige.
For mer informasjon: www.zenicor.no, inffo@z
o@zenicor.no, +47 21 62 88 38

1) Orrsjö et.al. “Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48Hour Holter Monitoring versus
16
Prolonged
Intermittent ECG recording”. ISRN Stroke 2014

Anbefalingene er tilgjengelige
på forenings hjemmeside:
www.nevrofysiologi.no.
Formatet på anbefalingene er nå
slik at en kan lenke direkte til hver
enkelt side/problemstilling fra andre
nettsider (eks. NevroNEL).
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Nevroklipp
Nevroklipp
Nevrologi er den nye vin(d)en. Aldri har det vært skrevet, sagt og reklamert så mye
for og om nevrobiologiske temaer som nå. Nevroviten kan både misforstås og misbrukes, for lite er så effektivt som lange uforståelige ord når noe skal selges eller
noen skal overtales. Av og til går det helt galt, både i sykehusjournaler, i redaksjoner
og i reklame. Finner du nevromorsomheter på din vei? Send dem til redaktøren på
are.brean@legeforeningen.no.

Når han møter henne?
Dette gir nytt innhold til begrepet «å sluke med øynene» (fra journal ved OUS).

Revidér hjerneatlaset, del 2
«Ubalansert hjernefunksjon – asymmetri. Figuren illustrerer en tilstand der det er
for lite signaler til lillehjernen på høyre side, og dermed også til venstre storehjerne.
Som en konsekvens blir det for lite signaler til hjernestammen, og dette kan føre til
ulike symptomer eller plager. Faktorer som kan bidra til redusert signalfrekvens i
hjernen og dermed asymmetri:
• Fysisk stress som skade, for mye jobbing, for lite søvn, støy, eller dehydrering.
• Emosjonelt stress som bekymringer om økonomi, forhold, familie forpliktelser
eller jobb.
• Kjemisk stress som forurensing, e-stoffer, konserveringsmidler, sprøytemidler,
forurenset vann, røyking, alkohol, sukker osv.
Når systemet er i ubalanse kan vi utvikle en hel del sensoriske og motoriske symtomer som svimmelhet, skjelvinger, kvalme, øresus, synsforstyrrelser, hodepine,
balanseproblemer, svakhet eller spastisitet i muskulaturen, lærevansker og atferdsproblemer for å nevne noen.»
Utdrag fra «Nevrokiropraktikk og funksjonell nevrologi», «OK-klinikkens» hjemmeside: http://www.okklinikken.no/Nevrokiropraktikk-funksjonell-nevrologi

Revidér hjerneatlaset, del 3
Revidér hjerneatlaset, del 1
Nei, dette er ikke en MP3-spiller. Produktet lover effekt på depresjon ved å sende lys
rett til hjernen via øregangen – for derfra er det som kjent kort vei inn til cortex. Man
sier det er forskjell på et åpent sinn og hull i hodet. Vel, med hull i hodet får i hvert
fall hjernen lys nok. Etter at Elkjøp og XXL tidligere har gått på limpinnen, er det nå
bare EnklereLiv som markedsfører den lysende svindelen til kun kr. 1 499,-.

Dette skjelettet fra en nylig utstilling fra The Wellcome Trust i
London setter gamle anatomiske sannheter bokstavelig talt på
hodet. Hva tenker vi egentlig med? Bør nevrologer erstattes
av proktologer, eller er det omvendt?

N e v r o k l i p p
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Fra leserne

Vårmøte 2015

Som vanlig er det en fornøyelse å få
et nytt nummer av "Axonet" hendene
Den avtroppende redaktøren har gjort bladet både mer lesverdig og gitt det en stilfull
lay-out. Tillat meg et par kommentarer til siste nummer (2014 nr 3):
"Axonet" kommer til å være en viktig kilde for fremtidige nevrohistorikere. Da er det
viktig at bilder har en tekst som forteller om hva dette er og ikke minst hvem som er
avbildet. "Presentasjonen" er forbilledlig på denne måte, men også andre begivenheter bør utstyres med noen få ord tekst og helst navn. Bildene fra midnattsolsymposiet
om parkinsonisme mangler dette.
Arnulf Hestnes finurlige kommentar til Roy Jacobsens bok "De usynlige"er både nevrohistorisk interessant og et skoleeksempel på hvordan den litterært interesserte nevrolog leser uten å la sin faglige bakgrunn hvile. Navnet Egas Moniz var et "nom de
guerre". Han var portugisisk adelsmann, het Antonio Caetano de Abreu Freire, og
hele familien på begge sider var fulle av navn med "do", "de", "e" og "y".
Slike navn kunne ikke knyttes til noe så plebeiisk som legearbeid. Han var god venn
med professorene Monrad-Krohn og Refsum. Hans kontakter med Norge illustreres
av at han fikk Monrad-Krohns pris i 1946 -den tredje utdelingen av denne prisen.

Bodø skyline

Nordlandssommer

Velkommen til vårmøtet 2015!
Nevrologisk avdeling Nordlandssykehuset ønsker velkommen til Bodø og
Norsk Nevrologisk Forenings vårmøte 2015. Vårmøtet arrangeres hvert annet
år, og går på omgang mellom avdelinger i de ulike regionene. Sist gang vårmøtet var i nord var i 2005, da avdelingen i Tromsø var vertskap. I 2015 er
tiden igjen kommet til vår landsdel, og arrangementet blir denne gang avholdt i
Bodø. Vi har laget et faglig program som vi håper vil vekke interesse, og vi er
fornøyde med at alle foredragsholdere har sitt daglige virke i Bodø. Selv om vi
først og fremst er en klinisk rettet avdeling, forsøker vi også å holde en viss
vitenskapelig profil som avspeiles i programmet.
Den (nevro)kulturelt interesserte vil kunne glede
seg over Hamsun-innslaget på fredag, og denne
del av programmet kan avrundes med en liten
vandring i nærområdet i forbindelse med middag
på Kjerringøy.

Ragnar Stien

Arrangementet vil foregå på Scandic Havet
Hotel, Bodø 29.05 - 31.05. 2015, sannsynligvis
i strålende sol.
For arrangementskomiteen
Espen Benjaminsen

Elektronisk påmelding til

https://easyfact.no/reply/cjtaxwggna
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Program

Kjerringøy
Handelssted
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Faglig program vårmøte 2015
Fredag 29.05.15
Lunch fra 11.30

IV
Multippel sklerose (09.00 – 11.00)

12.30 Velkommen

Epidemiologiske aspekter ved MS i Nordland
overlege Espen Benjaminsen, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø

I
Nevro-onkologi (13.00 – 14.30)

MS og psykose
overlege og PhD Francis Odeh

Behandlingsmuligheter ved glioblastom
overlege og professor Carsten Nieder, Kreftavdelingen, NLSH Bodø

MS og epilepsi
overlege Espen Benjaminsen

Behandlingsmuligheter ved hjernemetastaser
overlege Astrid Dalhaug, Kreftavdelingen, NLSH Bodø

En fenomenologisk tilnærming til forståelsen av fysioterapi ved MS
fysioterapeut og PhD Britt Normann, Fysikalsk avdeling, NLSH Bodø og UiT

Lambert-Eaton myastent syndrom
overlege Svetlana Rasic, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø
II
Sporløse reiser med hjernen og hjertet, selsomme nervevirksomheter, blodets
hvisken, benpipenes bønn, hele det ubevisste sjeleliv (15.00 – 16.30)

Progressiv multifokal leukoencefalopati ved behandling med natalizumab
overlege Nina Øksendal, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø
Lunch (11.30)
V
Cerebrovaskulært (14.00 – 17.00)

Et riss av Bodø på Hamsuns tid
Førsteamanuensis dr.art. Wilhelm Karlsen, Universitetet i Nordland, Bodø

Trombolyse av hjerneinfarkt ved Nordlandssykehuset Bodø
lege Ida Bakke, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø

Hamsun i Bodø
Litteraturviter Ronald Nystad-Rusaanes

Atrieflimmer og cerebrovaskulære hendelser
avd.overlege og professor Rolf Salvesen, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø og UiT

Det vilde kor
Musiker Arve Gunnar Heløy

Bakre kretsløp – oklusjon og stenose i det vertebrobasilare system
lege Ane Sjulstad, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø

III
Motonevronsykdom (17.00 – 18.30)
ALS i Nordland, en epidemiologisk studie
overlege og PhD Francis Odeh, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø og UiT
Etiske aspekter ved bruk av hjemmerespirator
sykepleier og PhD Knut Dybwig, Intensivavdelingen, NLSH Bodø
Middag Bjørk, Bodø sentrum

22

Lørdag 30.05.15

Hjerneblødning, epidemiologi og tidstrender
overlege og PhD-stipendiat Maria Carlsson, Nevrologisk avdeling Bodø og UiT
Retinal mikrosirkulasjon
overlege og PhD Therese von Hanno, Øyeavdelingen, NLSH Bodø og UiT
Clusterhodepine
lege og PhD-student Hilde Ofte, Nevrologisk avdeling, NLSH Bodø

Middag Kjerringøy, busstransport

23

Nevrolitterært

Til slutt står plutselig minnet klart for ham. Kaken og teen er den samme han har
fått av sin tante i barndommens Combray. Og Proust presiserer at det var smaksopplevelsen som var avgjørende:

Nobelprisen, hippocampus og
"det andre Proust-fenomenet"

Synet av den lille madeleine-kaken hadde ikke talt til min erindring før
jeg hadde puttet den i munnen.
Marcel Proust (1871-1922)

Av Lasse Pihlstrøm

Hva knytter Marcel Proust til ekteparet Moser?
Mirakelet skjer på side 59. Vi snakker om en av litteraturhistoriens mest sagnomsuste passasjer, og kanskje den aller mest berømte der det også inngår et klart nevrolitterært element. Verket er Marcel Prousts "På sporet av den tapte tid", og bokens jegstemme har introdusert leseren for et barndommens univers i byen Combray. Men
minnene om Combray fremstår fragmenterte, vage og døde, så lenge de beror på
"den frivillige erindring", "intelligensens erindring". Inntil han en vinterdag kommer
forfrossen inn til sin mor og lar seg overtale til å ta en kopp varm te:
Hun sendte da bud etter en av disse små og butte kaker som kalles "petites madeleines", og som ser ut som om de er laget av et muslingskjells riflede form.
Og nedtrykt av den mørke dag og utsikten til en like trist morgendag førte jeg snart
mekanisk mot munnen en skjefull te hvor jeg hadde latt en bit av madeleine-kaken
løse seg opp. Men i samme øyeblikk som denne te blandet med kake berørte min
gane, fór jeg sammen, slått av det usedvanlige som plutselig fant sted. En vidunderlig glede hadde grepet meg, en glede som ikke visste om sin egen årsak.
Over fire hele sider maler Proust ut øyeblikket, hvordan han
strever med å gripe det som berører ham så sterkt. Han skjønner at det må dreie seg om et fjernt minne, men det krever en
åndelig kamp å mane det frem:

Petites Madeleines

24

Vil det kunne nå helt opp til overflaten av min klare bevissthet, dette minne, dette svundne øyeblikk som et identisk
øyeblikk i nutiden er komme så langt borte fra for å kalle til
live igjen, for å heve opp fra dypet av mitt jeg?

Passasjen om madeleine-kaken beskriver et fenomen de fleste vil kunne kjenne
seg igjen i. Lukt og smak har en egen evne til å fremkalle plutselige og intense
minner, gjerne fra tidlig barndom. Denne observasjonen har fått navnet "Proustfenomenet" og er i nyere tid blitt systematisk undersøkt i flere vitenskapelige
studier. Resultatene peker i retning av at duft-stimuli virker mer aktiverende på
selvbiografisk hukommelse enn visuelle stimuli. Det er også holdepunkter for at
dette gjelder aller sterkest for minner vi har fra 6-10-års alder.
Vitenskapen ser altså ut til å støtte Proust-fenomenet. Men Prousts verk rommer
mye mer enn bare madeleine-kake. Romanen er også kjent for å være usedvanlig
lang, hele syv bind. Forfatteren fremstår på mange måter som en innadvendt, følsom sjelegransker og samtidig en skarp og nysgjerrig observatør. Psykologiske
fenomener beskrives i poetiske bilder, men også med høy presisjon. Dermed byr
lesingen på en rekke små og store "Proust-fenomener", selv for den som ikke
kommer gjennom alle syv bindene. Et av disse øyeblikkene kommer tidlig i
romanen, allerede før madeleine-kaken, og peker frem mot en Nobelpris,
nøyaktig 101 år etter bokens første utgivelse.
I 2014 mottok norske forskere for første gang Nobelprisen i medisin eller fysiologi, da May-Britt og Edvard Moser delte prisen med John O'Keefe. Dermed ble
alle interesserte nordmenn introdusert for stedceller, gitterceller og hjernens
navigasjonssystem i hippocampus. Fra før vet vi at hippocampus er en viktig
struktur for hukommelse. På spørsmål om den kliniske nytten av deres forskning
trakk ekteparet Moser linjer mot Alzheimers sykdom, der både hukommelse og
stedsans rammes tidlig.
Som bilde på hjernens navigasjonssystem snakker man gjerne om en "indre
GPS". En GPS gir deg informasjon om din posisjon til enhver tid. Man kan også
loggføre hvor man har vært tidligere, men hva som skjedde der, registreres ikke.
Sammenhengen mellom hukommelse og stedsans er ikke nødvendigvis umiddelbart intuitiv for folk flest.
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Det er her Proust kommer inn. Allerede på side 11 i "På sporet av den tapte tid"
finner vi et avsnitt som etter min oppfatning godt kunne konkurrere med selveste
madeleine-kaken. Igjen skildrer Proust et distinkt fenomen som mange vil kjenne
seg igjen i.
Denne gangen dreier det seg om opplevelsen av å våkne og ikke vite hvor man er. I
en inngående beskrivelse av sansenes spill vever forfatteren sammen elementer av
romopplevelse og hukommelse til nærmest et sømløst hele:
Mitt legeme, som ennu ikke orket å røre seg, forsøkte, på grunnlag av
selve sin tretthets natur, å bli klar over i hvilken stilling dets lemmer befant seg, for
derav å kunne slutte i hvilken retning veggen gikk hvorledes møblene var plassert og
således gjenoppbygge og identifisere det sted hvor det befant seg. Dets hukommelse
- ribbenes, knærnes og skuldrenes hukommelse - foreslo efter tur en rekke av de rom
det hadde sovet i, og alt etter formen på angjeldende rom hvirvlet i stadig skiftende
posisjon usynlige vegger rundt det i mørket. Og før min tanke, som nølte på terskelen av tider og former, hadde klart å sammenholde de enkelte faktorer og således
gjenkjenne rommet, så hadde mitt legeme for hvert av de skiftende steders vedkommende husket hvordan sengen hadde vært, hvorledes dørene hadde vært plassert og
lyset hadde falt inn gjennom vinduet, det husket korridoren utenfor og likeledes de
tanker jeg hadde hatt da jeg sovnet der og som jeg fant igjen da jeg våknet neste
morgen.
Det er verd å merke seg hvordan forestillingen om å være i et rom, er uavhengig av
det visuelle elementet. Hukommelsen trenger ikke "se seg rundt i rommet". Tvert
om, det er usynlige vegger som stilles opp rundt kroppen i mørket. Samtidig beskrives denne stedsansen som en forutsetning for andre minner. Det er gjenkallelse av
rommene som fremkaller tankene han hadde der.
I en fersk oversiktsartikkel fra februar
2015 oppsummerer May-Britt og Edvard
Moser kunnskap om hvordan cellenettverk i hippocampus bidrar til hukommelse. De detaljerte mekanismene er ikke
kjent, men tilgjengelige data tyder på at
stedsans og hukommelse er tett integrerte
prosesser. Blant annet gjør Moser og
Moser rede for hvordan fyringsmønstre i
hippocampus repeteres, i en prosess kalt
May-Britt og Edvard Moser
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En forskningshistorisk begivenhet: May-Britt og Edvard Moser
får Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2014.

replay, når man forestiller seg eller husker bestemte hendelser. Er dette det
nevrobiologiske substratet for Prousts skildring? En raskt påfølgende avspilling av tidligere opplevde romscenarier i hippocampus?
En lang rekke sykdommer og biologiske fenomener er beskrevet i skjønnlitteraturen lenge før de dukker opp i vitenskapelig litteratur. Marcel Proust ble på
tidlig 1900-tall eksponent for en fornyelse av romansjangeren, som brakte med
seg en mer innoverskuende, subjektiv fortellerform. En inngående granskning
av hukommelsens natur er et sentralt element i Prousts litterære prosjekt.
Madelene-kaken har lenge hatt ikonisk status som symbol på forfatterens
psykologiske treffsikkerhet. Med bakgrunn i ekteparet Mosers Nobelpris er
det på tide å lansere "det andre Proust-fenomenet"!

Utvalgte kilder:
Marcel Proust. På sporet av den tapte tid. Veien til Swann.
Gyldendal 1999
Chu S, Downes JJ. Long live Proust: the odor-cued
autobiographical memory bump. Cognition. 2000, 75: B41-50
Chu S, Downes JJ. Proust nose best: odors are better cues
of autobiographical memory. Mem Cognit. 2002, 30:511-8.
Place Cells, Grid Cells, and Memory. Moser MB, Rowland DC,
Moser EI. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2015, 7(2).
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Nevrolitterær quiz nr. 16

?

Nevrolitterær quiz nr. 17

?

Så er det ikke mer. Historien om Kurt Wallander tar ugjenkallelig slutt. …

I de mange nevrologiske eponymer skjuler det seg både stolte og mindre stolte deler av
nevrohistorien. Til sistnevnte kategori hører Herman Bernhard Lundborg (1868-1943),
som har gitt navn til Unverricht-Lundborgs sykdom – en form for progressiv myoklonus
epilepsi. Lundborg var dosent i psykiatri og nevrologi i Uppsala, og beskrev i detalj arvegangen ved sykdommen som Heinrich Unverricht hadde førstegangsbeskrevet noen år
tidligere. Lundborg ble i 1922 professor og sjef ved den svenske statens Institutt for rasebiologi, og den fremste svenske talsmannen for rasehygiene og tvangssterilisering av
«mindreverdige» individer. I 1934 gikk han også ut med støtte til Tysklands nybakte regime
under Adolf Hitler. Ikke en mann for våre dagers nevrologiske festtaler, med andre ord.

Det var slik Henning Mankell valgte å avslutte Kurt Wallanders politikarriere i
boken «Den urolige mannen». I ettertid er det riktig nok utgitt enda en bok med
Wallander, men den ble lagt til et langt tidligere tidspunkt i livet hans.

Men en slik person kan egne seg godt som bifigur i en roman. Romanen det her er
snakk om har mange slike historiske bifigurer, der Lundborg er blant de minst kjente.
Ja de færreste av leserne vil nok vite at han er en virkelig historisk person. Lundborg
kommer inn tidlig i historien:

Raskest på tastaturet denne gangen var Sigrid Svalheim - denne gang med bare
minutters margin. Vi applauderer både Sigrid og de øvrige som klarte en plass blant
de seks beste.

«Dette med steriliseringen gjorde ikke XX noe, han syntes tvert imot at han ble godt
mottatt på professor Lundborgs klinikk. Der måtte han av og til svare på spørsmål om
alt mulig, blant annet om hvilke behov han hadde for å sprenge folk og ting i luften, og
om det, så vidt han visste, fantes noe negerblod i ham.»

Undertegnede quiz-master avsluttet sin redaktørperiode i Axonet med en nevrolitterær quiz innen en usedvanlig populær, men allikevel ikke så høyt ansett sjanger.
Populariteten ble gjenspeilet i en mengde raske svar, og de fleste hadde også fått
med seg korrekt navn på romanen.
Og langsomt kom Kurt Wallander nå til å forsvinne inn i et mørke som noen år
senere definitivt sendte ham ut i det tomme universet som heter Alzheimers.

Gull: Sigrid Svalheim
Sølv: Espen Saxhaug Kristoffersen
Bronse: Ole-Petter Dahl
Fjerdeplass: Trygve Holmøy
Femteplass: Mathias Toft
Sjetteplass: Veslemøy Krohn Kjærvik
Gullvinner Sigrid Svalheim

Axonet hyller prisvinnerne!

ed red emeritus

Løsningen på forrige
nummers Nevrolitterære
quiz, fantes i Henning
Mankell «Den urolige
mannen»

Bokens hovedperson, her benevnt XX, er en besynderlig skrue med et realistisk livsmotto; «det er som det er, og det blir som det blir». Det viser seg at han slår seg til rette hos
Lundborg:
«XX trivdes godt med å være tvangsinnlagt. Bare en gang ble stemningen litt dårlig, og
det var da XX nysgjerrig spurte professoren om det kunne være så farlig å være neger
eller jøde. For én gangs skyld svarte ikke professoren med taushet, men brølte at herr
xx skulle passe sine egne saker og ikke blande seg i andres.»
I fire år er vår hovedperson tvangsinnlagt hos Lundborg før historien tar ham videre. Slik
ender oppholdet:
«Årene gikk, og det ble lenger og lenger mellom avhørene av XX. Så iverksatte Riksdagen
en undersøkelse om sterilisering av «i biologisk forstand mindreverdige», og da rapporten kom, ga den professor Lundborg en slik oppsving i virksomheten at det plutselig var
andre som trengte XXs seng. Forsommeren 1929 ble XX derfor erklært rehabilitert og klar
for å returneres til samfunnet og ble satt på gaten med nok lommepenger til at det med
nød og neppe rakk til en togbillett til Flen».
Romanen ble en internasjonal bestselger, og har også vært filmet. Men hvilken roman?
Og hvem er forfatteren?
Mailadressen er ny, men gevinsten er like attraktiv som alltid: Stor heder, ære og hyggelig
omtale i neste nummer av Axonet til de første som kommer med riktig svar. Adressen er:
are.brean@legeforeningen.no
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Antje Sundseth, som1/12 2014 disputerte for graden ph.d. med avhandlingen “Acute cerebrovascular disease – A study of the effect of very early mobilisation after stroke and patients’ knowledge of stroke”. Veileder
var Bente Thommesen.
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