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Antikolinerge bivirkningssymptomer

SENTRALE
 Delirium-forvirring

 Dårligere hukommelse 
konsentrasjonsvansker

 Svimmelhet-fall

PERIFERE
 Tørr munn-svelgeproblemer

 Urinveisproblemer (retensjon)

 Dilaterte pupiller-synsforstyrrelser-
uforklarlige fall

 Obstipasjon

 Tørr, blek og kald hud

 Økt hjerterytme-arytmier
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Aldersrelatert hypersensitivitet for antikolinerge 
legemiddeleffekter

 Nevrokjemisk reduksjon i det 
kolinerge nervesystemet 

 Økt BBB permeabiltet

 Polyfarmasi-additive antikolinerge effekter og interaksjoner 

 Redusert hepatisk metabolismehastigheten og renal utskillelse (GFR 
synker)

 Redusert fysiologisk reservekapasitet
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Patologiske endringer i kolinerg 
nevrotransmisjon ved Alzheimer 
demens øker sensitiviteten for 
sentral antikolinerg aktivitet

Presenter
Presentation Notes
Det er rapportert om: Redusert aktivitet i actylkolintransferaseRedusert muskarinerg reseptortetthet-muskarinerge reseptorer er bindingssete for nevrotransmittoren acetylkolin og for antikolinerge legemidlerReduksjon i markører for kolinerge nerve terminalerSett at legemiddelkonsentrasjon i hjernen med øker alder. Skyldes trolig reduksjon i efflux transporteren p-glykoprotein som pumper legemidler fra hjernen tilbake til blod. Disse to første punktene gjør at eldre er spesielt sensitive for sentrale antikolinerge legemiddeleffekter. I tillegg vil pasienter med Ad ha en økt sensitivitet for sentral antikolinerg aktivitet grunnet patologiske endringer i det kolinerge nervesystemet hos disse pasienten.Eldre bruker mye medisiner. Pasienter over 65 år utgjør ca 15 % av befolkningen, men bruker over 50 % av reseptbelagte legemidler i Norge. Og de bruker mange legemidler samtidig.  I sykehjem, der jeg har hentet mine pasienter, brukte de gjennomsnittlig 9 faste legemidler daglig. Det er påstått at antikolinerge legemiddeleffekter er additive og resulterer i en total antikolinerg belastning som gir økt risiko for antikolinerge bivirkninger. Dessuten vil  legemiddelinteraksjoner kunne øke risikoen for potensielt uheldige antikolinerge legemiddeleffekter.Eldre har redusert utskillelse av legemidler. Noen av de legemiddelomdannelsene som skjer vhj a CYP-enzymene i lever vil gå saktere og blodflyt til tarm og lever synker noe som reduserer metabolismen ytterligere.  I tillegg gjennomsnittlig 1 % reduksjon i glomerolous filtrasjons raten som fører at blodet renses sajtere for legemidlene og deres metabolitter .Generelt kan vi si at vi blir mer rigide med alderen. De fysiologiske reservekapasitetene til å håndtere overskytende legemiddeleffter avtar hvilket medfører en generell økt sensitivitet for legemiddeleffekter. 



Antikolinerg belastning 
(Antikolinerg drug score, ADS)

-Summen av potensielle antikolinerge effekter av legemidler 
med affinitet for  muskarinerge reseptorer.
eks: 

Diural (ADS = 1, svak antikolinerg aktivitet)
+ Zyprexa (ADS = 2, moderat antikolinerg aktivitet)
+ Vallergan (ADS = 3, høy antikolinerg aktivitet)
= TOTAL ANTIKOLINERG BELASTNING = 6

I USA: Over 600 legemidler med antikolinerg aktivitet
Tollefson GD, Montague-Clouse J and Lancaster SP (1991) The Relationship of Serum Anticholinergic Activity to mental Status performance in an 
Elderly Nursing Home population. J Neuropsychiaty Clin neurosci 3:314-319.

hege.kersten@farmasi.uio.no



Høy antikolinerg belastning:

Observasjonsstudier har vist at høy antikolinerg belastning medfører økt risiko for 

Forvirring-delirium
(The cognitive impact of anticholinergics. A clinical review; 
Clinical Interventions in Aging, 4: 225-233, 2009)

MCI (lavere MMS-skår)
(The cognitive impact of anticholinergics. A clinical review; 
Clinical Interventions in Aging, 4: 225-233, 2009)

Nedsatt oppmerksomhet og hukommelse
(Brebion G. et al Medication and verbal memory impairment in schizophrenia:
the role of anticholinergic drugs;Psychological Medicine, 34:369-374, 2004.)

Sentrale bivirkninger som svimmelhet, fall, forvirring og 
perifere bivirkninger som tørrre øyne –og munn og obstipasjon 
(Rudolph JL et la. The anticholinergic Risc Scale and Anticholinergic Adverse Effects in Older Persons; Arch Intern Med. 3:508-513, 2010) 

Nedsatte motoriske funksjoner som ganghastighet, balanse, grepsstyrke og mobilitet.
(Y-J Cao et al, Physical and Cognitive Performance and Burden of Anticholinergics, Sedatives, and ACE Inhibitors in Older Women;

Clinical Pharmacology & Therapeutics 833:422-429)

Større pleiebehov
(Han L et al. Cumulative Anticholinergic Exposure IS Associated with Poor memory and Executive Function in Older Men)
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PRADA-STUDIEN
-Pharmacist initiated Reduction of Anticholineric Drug Activity

FORMÅL OG DESIGN:
PRADA-studien er en randomisert, kontrollert, enkelt 
blindet, multisenter studie i sykehjem der vi undersøkte 
om tverrfaglige legemiddelgjennomganger førte til 
reduksjon av sentrale og perifere antikolinerge 
bivirkninger. 

Veiledere: Prof. Torgeir Bruun Wyller, 
Prof. Knut Engedal 
Prof. Espen Molden 

Finansiering: Helse Sør-øst
(Helsedirektoratet) 
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METODER

Medisinsk informasjon hentet  fra journal og kardeks.
Inklusjonskriterier: ADS over 2 

Eksklusjonskriterier: Alvorlig demens (CDR = 3) eller annen funksjonshemming som 
umuliggjorde gjennomføring av testene.  

Kliniske tester: 

Utført av forskningssykepleier blindet for pasientenes gruppetilhørighet:
 10-ords test for umiddelbar –og utsatt hukommelse samt verbal gjenkjenningstest (CERAD)
 MMSE-NH
 Munntørrhet målt ved oppsugingstest
 Blodprøver 
1. SAA antikolinerg aktivitet i serum med et radioaktivt in-vitro bindingsassay (Måler 

legemidlenes affinitet til muskarinerge reseptorer) 
2. Genotyping -analysere for pasientenes fenotyper av tre relevante nedbrytningsenzymer for 

legemidler og relatere fenotype til SAA og individuell legemiddelrespons

Utført av ansatte på hvert enkelt sykehjem
 Vurdering av psykiatriske symptomer ved NPI-NH
 Vurdering av pleiebehov ved Barthel Index 
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Sampling frame at 
baseline

Clinical characteristics 
at baseline

1101 screened

STUDY POPULATION
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Median 
(IQR)

Age 85 (82-90)

Female gender 69 (79%)

Co-morbidity CCI 4 (3-5)

Scheduled drugs 9 (7-12)

GFR 70 (48.3-85.8)

MMSE 20 (16-30)

CERAD immediate recall 12 (8-15)

CERAD delayed recall 2 (0-4.5)

Clinical significant psychiatric 
symptoms (NPI-NH), n (%)

36 (43 %)

Resting saliva production (g/min) 0.22 (0.12-0.43)

1101 screened

45 with CDR = 3230 with ADS ≥ 3

185 selected
patients

98 not included:
•44 incapable of 
executing the tests
•36 did not consent
•10 kin did not consent
•4 died
•4 moved

N = 87 with 
ADS≥ 3 and 

CDR≤ 2
ADS = Anticholinergic Drug Scale
CDR = Clinical Dementia Rate
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DRUG TRADE NAME ATC FREQUENCY

Hydroxycine Atarax N05BB01 13

Clorprotixen Truxal N05AF03 12

Alimemazin Vallergan R06AD01 12

Tolterodine Detrusitol G04BD07 8

Amitriptyline Sarotex N06AA09 5

Dexchlorpheninamine Polaramin
Phenamin

R06AB02 5

Solifenacine Vesicare G04BD08 4

Levomepromazine Nozinan N05AA02 3

Trimipramine Surmontil N06AA06 2

Promethazine Phenergan R06AD02 1

ADS = 3 65

Olanzapine Zyprexa N05AH01 5

Nortriptyline Noritren N06AA10 3

Paroxetine
Paroxetin
Seroxat N06AB05 1

Oxacarbacepine Trileptal N03AF02 1

ADS = 2 10

DRUG TRADE NAME                     ATC            FREQUENCY

Furosemid
Furosemid Diural 
Furix Lasix ret C013CA01 27

Prednisolon Prednisolon H02AB06 14

Ecitalopram Cipralex N06AB10 14

Digitoxin Digitoxin C01AA05 13

Ipatropiumbromid Atrovent R03BB01 12

Citalopram Citalopram Cipramil N06AB04 9

Mirtazapine Mirtazepin Remeron N06AX11 9

Fentanyl

Fentanyl pl 
Durogesic pl  
Actiq sug N02AB03 8

Oxycodone Oxy Contin Oxy Norm N02AA05 6

Quetiapine Seroquel N05AH04 3

Diazepam
Stesolid Valium     
Vival N05BA01 3

Ranitidin
Ranitidin Zantac 
Innside A02BA02 2

Captopril Capoten Captopril C09AA01 2

Clonazepam Rivotril N03AE01 2

Theophyllin
Nuelin              
Theo Dur R03DA04 2

Clindamycin Dalacin Clindamycin J01FF01 1

Zuclopenthixol Cisordinol N05AF05 1

Fluoxetine Fluoxetine Fontex N06AB03 1

Paroxetine Paroxetin Seroxat N06AB05 1

ADS = 1 130

TOTALT 205

ANTIKOLINERGE LEGEMIDLER 

I PRADA-STUDIEN

21% hadde høy antikolinerg 
legemiddelbelastning vurdert etter 
antikolinerg legemiddelskala (ADS)



RESULTATER

Baseline resultatene: (submitted)
Are anticholinergic Drug Effects Additive?

Association between Anticholinergic Drug Score, Serum Anticholinergic 
Activity and Clinical Effects in nursing home residents

Konklusjon: En økning i legemiddelindusert antikolinerg belastning hos 
gamle, skrøpelige pasienter er assosiert med økende perifere, men ikke 
sentrale bivirkninger eller SAA. Dette indikerer at sentrale 
antikolinerge legemiddeleffekter ikke er additive når antikolinerg 
belastning er høy.   
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RESULTATER

Intervensjonen:
Median ADS: Redusert fra 4 (3-5) til 2 (1-3) i intervensjonsgruppen, ingen endring 
i kontrollgruppen = 4 (3-5).  
5 pasienter med ADS = 0. 

Primært endepunkt: Umiddelbar hukommelse etter 8 uker:
Forbedringen i intervensjonsgruppen er generelt litt høyere enn i 
kontrollgruppen, men det er ikke signifikant forskjell mellom gruppene i 
umiddelbar hukommelse eller i noen av de andre kliniske variablene for sentrale 
og perifere bivirkninger eller SAA. 

Åpenbare begrensninger med ADS som gjør at redusert ADS  ikke fører til bedring 
av kognitive funksjoner eller mindre munntørrhet?  
Eller: For få pasienter med ADS = 0?  Reseptormetning? Testsensitivitet?  
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UTFORDRINGER
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• Logistikk

• Informasjon-
samarbeid-motivasjon

• Inklusjon (37 %) 

• Mange drop-outs
-statistisk styrke, n

• Adverse events



VITENSKAPLIG BETYDNING

 Prosjektet vil kunne bidra til økt kunnskap om 
legemiddelbehandling av skrøpelige gamle pasienter med 
polyfarmasi og multimorbiditet. 

 Prosjektet vil undersøke den kliniske betydningen av en 
postulert, men dårlig dokumentert uheldig antikolinerg 
belastning. (Tidligere bare gjort observasjonsstudier)

 Studien vil dessuten være den første i Norge, og en av få 
studier internasjonalt, som måler effekten av klinisk 
farmasi på pasientnivå og vil således gi et betydningsfullt 
bidrag til evalueringen av klinisk farmasi som helsetjeneste. 
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! !TA
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