
 
 
LÆGEMIDLER til behandling af parkinsonisme 
Levodopa er betegnelsen på det aktive stof i lægemidlerne Stalevo, Madopar og Sinemet. Den 
kemiske betegnelse er l-dopa. Levodopa er naturens egen opfindelse, det forekommer normalt i 
rigelig mængde i kroppen, hvor det syntetiseres på basis af de proteiner, som vi får ind med føden. 
Levodopa omdannes normalt i nervecellen (og mange andre steder) til dopamin. Dopamin er et 
enkelt kemisk stof, som har egenskaber, så det kan påvirke føleceller (receptorer) – det er et 
såkaldt signalstof. Når en nervecelles receptorer påvirkes, reagerer denne celle med at skabe en 
elektrisk impuls (aktionspotentiale), som derefter vandrer langs med nervecellens udløber 
(nerven). Når det kommer frem til nerveenden, frigøres der en lille mængde signalstof, som 
vandrer over den såkaldte synapsekløft (en vej på en titusindendel af en millimeter) til næste 
nervecelle, hvor det fæstner sig på en receptor. Denne anden nervecelle aktiveres da og sender 
en impuls afsted i sin nerve. På denne måde vandrer informationen fra celle til celle i 
nervesystemet, til den til sidst kommer til et andet organ, f.eks. en muskel, som da aktiveres til at 
udvikle kraft og igangsætte bevægelser.  
 
Lægemidlerne som indeholder levodopa 
Stalevo, Madopar og Sinemet indeholder alle levodopa. For at forhindre at tilført levodopa 
nedbrydes til inaktive stoffer allerede i blodet, har man tilsat en såkaldt decarboxylasehæmmer i 
hvert af lægemidlerne. Levodopapræparatet bliver da mere effektivt og kan gives i lavere dosis. 
Stalevo indeholder desuden et stof (entakapon), som yderligere forhindrer nedbrydning og giver 
lægemidlet en forlænget og forstærket effekt. Duodopa er et præparat bestående af levodopa til 
infusion via lægemiddelpumpe direkte til tarmen via en lille “knap” på maven. Duodopa anvendes 
ved svær sygdom, hvis tabletbehandling ikke længere giver tilfredsstillende symptomfrihed om 
dagen. 
COMT-hæmmere (Comtess, Tasmar) 
COMT er en forkortelse for katekol-O-metyltransferase, et såkaldt enzym i kroppen, som 
nedbryder levodopa og dopamin. I Stalevo har man “indbagt” en dosis af COMT-hæmmeren 
entakapon. Man slipper da for at tage to tabletter for at opnå den forstærkede effekt af 
tilsætningsstoffet. Entakapon findes også i en særskilt tablet kaldet Comtess. Denne skal altid 
tages sammen med hver enkelt dosis af Madopar eller Sinemet for at opnå den bedst mulige 
effekt. En anden COMT-hæmmer findes i lægemidlet Tasmar. Indtagelse af Tasmar medfører en 
øget risiko for alvorlige bivirkninger og må derfor kun anvendes af dem, der af en eller anden grund 
ikke kan tage Comtess. 
 
MAO-B-hæmmere (Eldepryl, Selegilin og Azilect) 
MAO-B står for monoaminoxidase type B. Monoaminoxidase er yderligere et enzym, som 
nedbryder levodopa og dopamin til inaktive stoffer. Ved at give et stof, som hæmmer MAO, 
forlænger man levodopas virkningstid. Disse lægemidler forstærker også effekten af levodopa 
(Stalevo, Madopar og Sinemet). Eldepryl og Selegilin indeholder begge nedbrydningshæmmeren 
selegilin. Azilect er et relativt nyt præparat, der indeholder det aktive stof rasagilin. Effekten af 
MAO-B-hæmmerne er i bedste fald sammenlignelig med effekten af COMT-hæmmere. De skal 
anvendes med forsigtighed sammen med visse andre lægemidler, men kan kombineres med 
COMT-hæmmere. Læs omhyggeligt den beskrivelse (indlægsseddel), der følger med dine 
tabletter. 
 
Dopaminagonister (apomorfin, Sifrol, Requip, Cabaser, Neupro) 
Har man en sygdom med mangel på dopamin, så spekulerer man måske over, hvorfor man ikke 
bare kan tilføre kroppen dopamin og ophæve manglen. Forklaringen er, at der findes en spærring 
for transport af dopamin ind til nervesystemet, den såkaldte blodhjernebarriere. Dette er 
sandsynligvis en beskyttelsesfunktion, som skal forhindre os i at blive udsat for overdoser af et så 



kraftigt stof. Lægemiddelindustrien har gennem forskning udviklet flere stoffer, der ligner dopamin i 
effekt, og som kan passere barrieren. De har da en virkning i nervesystemet. Man kalder disse 
lægemidler dopaminagonister/dopaminefterligninger. De kan til en vis grad kompensere for 
manglen på dopamin. Dopaminagonisterne udgør et supplement eller alternativ til levodopa. De 
kan gives som enkeltstående medicin ligesom levodopa. Effekten er dog generelt svagere, og der 
er flere bivirkninger end ved levodopa. 
 
Apomorfin er den kraftigste “dopaminefterligning”. Desværre kan den ikke gives i tabletform, men 
skal injiceres. I dag har vi et registreret lægemiddel – Apo-Go – som dels findes i en 
engangssprøjte, dels i en lille lægemiddelpumpe. I begge tilfælde tilføres apomorfinet under huden 
(subkutant). Effekten af apomorfin sætter hurtigt ind (5-10 minutter), eftersom lægemidlet optages 
direkte i blodet uden at passere mavetarmkanalen. Ved at injicere en passende dosis under huden 
ved hjælp af en injektionspen kan man hurtigt ophæve en aftagende effekt. Er det nødvendigt at 
injicere mange gange pr. dag, kan det være en god idé i stedet at prøve en injektionspumpe. 
Fordelen her er en meget jævn lægemiddeleffekt og kraftigt mindsket nedsat effekt. 
 
Sifrol er en “dopaminefterligning”, som indeholder det aktive stof pramipexol. En tablet har effekt i 
6-8 timer. Det normale dosisområde er 0,5-2 mg per dag, oftest opdelt på 3-6 doseringer. 
Requip indeholder stoffet ropinirol. Effekten og virkningstiden ligner meget Sifrol. Bivirkningerne 
minder om levodopas. Det gælder primært en diskret kvalme, men sommetider også træthed. 
Disse bivirkninger plejer at blive mindre med tiden – kroppen vænner sig til midlet. 
 
Cabaser (indeholder kabergolin) og Parlodel (indeholder bromokriptin) har en anden kemisk 
kerne. Man plejer at sige at de er “ergot-derivater”, det vil sige i familie med ergotamin. De har 
samme bivirkninger som de ovenstående præparater, men i højere dosis er der desuden risiko for 
fibrosedannelse i lungerne og på hjerteklapperne. Disse præparater må ikke anvendes, hvis man 
har lunge- eller hjerteproblemer. Lægen bør også lytte på hjerte og lunger cirka en gang om året. 
Cabaser har meget lang virketid. Normalt dosisområde er 1-6 mg per dag for Cabaser og 10-20 
mg per dag for Parlodel. 
 
Neupro er en middellangt virkende dopaminefterligning, men fordi den tilføres via et plaster på 
huden, får den langtidsvirkning. Effekten påvirkes sandsynligvis heller ikke så meget af måltider. 
Dette gør, at det kan prøves, hvis man har ujævn effekt af de forskellige typer lægemidler, f.eks. 
for de, der har svært ved at bevæge sig i sengen om natten. Man har endnu ikke opnået så stor 
erfaring med dette lægemiddel. 
 
Pumpebehandling med Duodopa kan benyttes til behandling af parkinsonramte, hvis sygdom er 
langt fremskreden og som oplever udprægede motoriske svingninger i løbet af døgnet. Hverdagen 
kan eksempelvis være præget af længerevarende offperioder, hvor virkningen af medicinen 
aftager, og fødderne nærmest ’klistrer til gulvet’. Der kan også være perioder med 
overbevægelser, som viser sig ved ufrivillige bevægelser af hele eller dele af kroppen. Disse 
svingninger, der på fagsprog kaldes fluktuationer, opstår fordi koncentrationen af dopamin i blodet 
varierer. Har man haft Parkinsons sygdom igennem længere tid, kan perioder med aftagende 
effekt blive stadigt hyppigere, og man kan opleve, at bevægeligheden pludselig kan forsvinde, og 
først vende tilbage efter indtagelse af en ny dosis medicin. Omvendt kan der være ufarlige, men - 
for nogen - voldsomme overbevægelser, når medicinen virker ’for godt’. Forskellene i 
bevægelsesevnen kan komme så pludseligt, at det ligner en ’strømafbrydereffekt’, hvilket for 
mange påvirker livskvaliteten markant. 
Pumpebehandling med Duodopa har den fordel, at levodopa-medicinen her gives kontinuerligt. 
Medicinen doseres via en pumpe til tyndtarmen. Pumpen kan bæres på forskellige måder med et 
bælte eller en taske, og anvendes typisk i døgnets vågne timer. Medicinen leveres i små kassetter 
på 100 ml, der klikkes fast på pumpen og skiftes efter behov, men dagligt. Den kontinuerlige 
optagelse og frigivelse af levodopa giver en mere jævn stimulering af dopaminreceptorerne i 



hjernen. Det betyder, at svingningerne mellem overbevægelser og on/offperioderne kan udjævnes, 
hvilket for mange minimerer de motoriske svingninger.  
 
Neurokirurgisk behandling - DBS er en forkortelse for Deep Brain Stimulation. Operationen er en 
avanceret behandling af parkinsonramte, der har fremskredne symptomer, hvor den mediciske 
behandling ikke rigtig slår til mere. I korte træk DBS-operationen er en teknik, hvor der indopereres 
stimulationselektroder i en kerne i basalganglierne i hjernen. I Danmark placeres elektroderne i 
Nucleus subthalamicus, der normalt kaldes STN-kernen ref. billede. Stimulationselektroderne får 
strøm fra et stimulationsbatteri, der placeres under huden på brystkassen og ligner et 
pacemakerbatteri til hjertet. Elektroderne er forbundet til stimulationsbatteriet, som giver en 
konstant strøm. Man mener, at denne strøm kan dæmpe overaktivitet i det ønskede område i 
hjernen. Efter operationen justeres strømindstillinger- og styrke efter behov. Illustration af pumpe. 

 
 


