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Disposisjon

• Generelt om lewylegemesykdom og parkinsonisme

• Lewylegemedemens

• Overgang/likheter/sammenheng mellom ulike demenssykdommer

• Kasuistikker
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Lewylegemesykdom

• Parkinsons sykdom (PD)

• Parkinsons sykdom med 

demens (PDD)

• Lewylegeme-demens (LLD)

Karakterisert
ved akkumulering 
av alfa-synuklein 

(påvist 1997) 

i Lewylegemer og av degenerasjon av
nigrostriatale, 

limbiske og 
neokorticale sløyfer
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Hva er Lewylegemedemens?
McKeith-kriterier 2005

Obligat krav: Demens (+/- et år innenfor debut av motoriske symp)

Kjernesymptomer:
• Visuelle hallusinasjoner

• Fluktuasjon av kognitive 

symptomer

• Parkinsonisme

Diagnostiske kriterier:
Demens/kjerne-/supplerende- /støttekriterier

Demens pluss to kjernesymptomer, 

evt demens + ett kjernesymptom + ett supplerende symptom
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Parkinsonisme 

• Karakteristisk bevegelsesforstyrrelse

• Oppstår pga svikt (dopaminmangel) i basalgangliene 

• 7000 - 8000 pasienter i Norge

• Klinisk diagnose

• Kardinaltegn:

• Akinesi

• Rigiditet

• Tremor, primært hviletremor

• Minst to av tre kardinaltegn må være til stede

• Enkelte regner nedsatte posturale reflekser (endret kroppsholdning/dårlig 
balanse) som det fjerde kardinaltegn
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Parkinsonisme, årsaker

• Mb Parkinson (”Shaking palsy”)

• Medikamentindusert parkinsonisme

• Vaskulær parkinsonisme

• Parkinson pluss sykdommer

Progressiv supranuklær parese (PSP)

Corticobasal degenerasjon (CBD)

Multisystematrofi (MSA)

Lewylegemedemens (LLD)

Mb Parkinson:
Fra (før) kompleks motorsykdom 

til (nå) progredierende 
multisystemsykdom
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Kasuistikk, mann 76 år

• En historie om hvor vanskelig 

det kan være…..
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Sykehistorie, mann 76 år

• Innlagt geriatrisk avdeling august -10, Ullevål, grunnet økende forvirring de siste 
ukene, til tider uro, spesielt om natten. 

• Juli -10: MMS: 21/30, klokketest 4/5. 

• Sykdomsdebut juli/ august -10. Rykninger i begge ben. Mye bevegelser i bena om 
natten, medført at han står opp. Forvirring om natten, dekker på bordet, flytter 
møbler

• Tidligere: 

Operert cerbralt aneurisme

Cerebralt insult x flere 

Mangeårig epilepsi, ingen anfall etter 1990. Sep medisiner.

Påvist forhøyet kreatinin siste årene, usikker årsak
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Undersøkelser ved innleggelsen 2010

• Små ristinger i venstre sides ekstremiteter. 

• Venstresidig sentral fasialisparese.

• Kan ikke si hvor han er. Kjenner ikke år, vet at det er august. 

Lavmælt, litt utydelig tale, hypomimi, små skritt, dårlige medbevegelser i 
armene. Litt skjelving høyre ben, litt rykninger i høyre arm, ikke typiske 
myoklonier

• SR 31, Hb 10,7, ellers normale blodprøver
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Undersøkelser

• CSF: hvite 4, protein 531. Isoelektrisk fokusering ua. 
• Negative demensmarkører, inkludert protein 14-3-3

• Thyreoglobulin antistoffer lett forhøyet på 101 (< 50). Normal anti-TPO
• Neuronantistoffer inkludert NMDA-reseptor antistoffer: normale

• EEG 17.08.10: patologisk, for mye langsom aktivitet, godt forenlig med 
diffus utbredt encefalopati, venstresidig overvekt, suspekt epileptiform 
aktivitet venstre side

• EEG 25.09. 10: Uttalt patologisk med langsom aktivitet, noen sekvenser med 
periodiske komplekser med trifasiske komponenter

• CT caput: status etter venstresidig kraniotomi.
• MR/PET kan ikke gjennomføres (klips/uro)
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Journalnotater

• August/september 2010:

• CJD? Skjelvinger/rykninger i høyre arm. Undersøkt av nevrolog som påviser at han 
reiser seg raskt fra stol, normal skrittlengde, lett postural tremor, ingen myokloni. 
Epilepsi?

• Må ha fastvakt. Slår etter personalet. Svært forvirret. Aggressiv. Svært urolig. 
Postiktal tilstand?

• Armene flektert og tett mot brystet. Armene kan rettes ut, men får da myoklonier. 
Kan svare med enkeltstavelser på tiltale. Mye spontane bevegelser i armer/ben. CJD? 
Rask progredierende demens av annen årsak? Vedvarende delirium?

• Mer våken. Spontane uregelmessige bevegelser i armer og ben, mest høyre side. CJD? 
Pågående status?

• Noe bedre i helgen, satt oppe, igjen synkende bevissthetsnivå. Stadige grovmotoriske 
rykinger i hendene. Endret antiepileptika fra Keppra til pro-epanutin med klar nedgang 
av rykninger. Mest sannsynlig status epilepticus. Rivotrildrypp.

• Rolig, samarbeider i stell.

• Tilnærmet komatøs om morgenen, våkner opp i løpet av dagen. Limbisk encefalitt? 
Starter opp med Solu-Medrol.
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Journalnotater

• September 2010

• Overflyttes nevrologisk avdeling mso limbisk encefalitt

• Nylig avsluttet Solu-Medrol kur og er i tydelig bedring

• ”Professorvisitt”: våken, god blikkontakt, lett dysartri, tydelig kognitiv svikt, lang 
latens, trege bevegelser, vanskeligheter med å utføre bevegelser på kommando, 
antydningsvis lett rigiditet venstre arm, ellers normal tonus. Initialt syklende 
bevegelser hø ben, forsvinner. Tydelig inversjon ved alle tre strøk venstre side, napp 
høyre side. Snout og glabella tap er positive.

• Våken, desorientert med fullstendige setninger med mening til tider

• Lungenoduli av usikker genese. Lite malignitetssuspekte. Sklerotisk forandring TH1, 
metastase? Metabolsk/uremisk encefalopati? Vaskulær encefalopati?

• Hallusinasjoner? Det virker som han ”arbeider” med noe, og sier tall til kona når hun 
spør om hva han gjør.
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Behandling

• Epinat/Keppra /Rivotril

• Solu-Medrol

• ”Behandlet med store mengder tiamin selv om det ikke har vært mistanke 
om Wernicke”
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Videre forløp

Innlagt en måned senere i geriatrisk avdeling

Utskrivningsdiagnose september -10

Annen og uspesifisert demens

Delirium i forbindelse med demens

Uspesifisert nyresvikt

Uspesifisert anemi
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Mulige etiologier

• Metabolsk encefalopati - nyresvikt

• Epilepsi/Status epileptikus - stadige rykninger/postiktal

• Vaskulær encefalopati - tidligere cerebrale insulter

• Metastaser - funn i lunger/skjelett

• Creutzfeldt Jacobs sykdom (CJD) - raskt forløp

• Degenerativ demens (av annen årsak) - raskt forløp

• Delirium - fluktuasjon

• Autoimmun encefalitt/ Limbisk encefalitt  - effekt av Solu-Medrol
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Nevropatologisk rapport

• Lewy-legemer multifokalt i dorsale 
motoriske vaguskjerne, hjernestamme, 
amygdala og neocortex 

• Ikke funnet holdepunkter for CJD, 
AD/tauopati. 
Gamle infarktforandringer i venstre 
insularegion/laterale temporallapp

• Moderat grad av degenerasjon av substansia nigra

Det er således svært sannsynlig at pasientens kognitive svikt 
i hovedsak skyldes demens med Lewylegemer.  
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Lewylegemedemens
Diagnostiske kriterier

Sentralt kriterium: Demens

Kjernesymptomer:

• Visuelle hallusinasjoner, ofte 

livlige, fargerike, 

• Fluktuasjon av kognitive 

symptomer

• Parkinsonisme

Supplerende symptomer:

• REM søvnforstyrrelse

• Nevroleptikahypersensitivitet

• Pos DatScan/PET us

• Støttende symptomer

• Gjentatte fall/syncoper

• Kortvarig uforklart bevissthetstap

• Svær autonom dysfunksjon

• Hallusinasjoner (andre sans.mod.)

• Systematiske vrangforestillinger

• Depresjon

• Relativt velbevart medial temporallapp 
(CT/MR)

• Generell hypoperfusjon SPECT/PET 
med nedsatt aktivitet occipitalt

• Abnorm MIBG

• Uttalt lavfrekvent aktivitet på EEG 
med intermitterende temporale sharp 
waves



04.11. 14 18

Kliniske symptomer ved LLD

• Demens: +/- et år innen motoriske symptomer 
Subkorticale og kortikale kognitive utfall
Domineres av: uttalt oppmerksomhetssvikt og visuospatiell dysfunksjon

• Fluktuasjon av kognitive symptomer: Testprofil kan variere!
• Hallusinasjoner: visuelle, fargerike, mennesker og dyr. Reaksjon fra positiv 

oppfatning til indifferens til redsel. 

• Parkisonisme: 70% rigid-akinetisk type, sjeldnere tremor. Gangvansker og 
postural instabilitet kan være uttalt. Ofte mindre effekt av l-dopa, men skal 
prøves!

• Prodromalsymptomer
Autonome symptomer (obstipasjon, vannlatingsplager, ortostatisme, erektil 
dysfunksjon) kan debutere 15-20 år før motoriske/kognitive symptomer
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Lewylegemedemens

Følgende gjør diagnosen LLB mindre sannsynlig:

• Cerebrovaskulær sykdom

• Annen hjernesykdom som kan forklare bildet

• Parkinsonisme kommer langt ute i demensforløpet
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Lewylegemedemens
Nevropatologiske kriterier

• Tidligere (1996 kriterier): kun krav om funn av Lewylegemer et eller annet 
sted i CNS hos en pasient med demens

• Nye kriterier (2005): 
• Inndeles i predominant hjernestamme-, limbisk- eller diffus neocortical type

• Lewylegemer graderes i mild, moderat, uttalt og svært uttalt

• Nytt fra tidligere: gradering av både av Lewylegemer og AD-patologi, og nevropatologi 
ses sammenheng med klinisk profil

• Noe omdiskutert 
ICD –11

Dementia with Lewy bodies is a neurodegenerative disorder 

and the second most common form of dementia in the elderly 

after Alzheimer disease. 
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73 år gammel mann med 
Mb Parkinson fra 2006, 
motorisk velbehandlet. 

Uttalt hukommelsesreduksjon 
fra 2009, er det noe annet enn

Parkinsondemens?

Spinalvæskemarkører:
B-amyloid 473 (ref > 550), 

total-tau 831 (0-500), 
fosfo-tau 98 (> 80). 

Parkinsons sykdom
og

Demens av Alzheimers 
type



04.11. 14 22
03.12. 13 41

73 år gammel mann med 
Mb Parkinson fra 2006, 
motorisk velbehandlet. 

Uttalt hukommelsesreduksjon 
fra 2009, er det noe annet enn

Parkinsondemens?

Spinalvæskemarkører:
B-amyloid 473 (ref > 550), 

total-tau 831 (0-500),
fosfo-tau 98 (> 80). 

Parkinsons sykdom
og

Demens av Alzheimers type

03.12. 13 96

Nevropatologisk rapport

• Lewy-legemer multifokalt i dorsale 
motoriske vaguskjerne, hjernestamme, 
amygdala og neocortex 

• Ikke funnet holdepunkter for CJD, 
AD/tauopati. 
Gamle infarktforandringer i venstre 
insularegion/laterale temporallapp
Store mengder beta-amyloid

• Moderat grad av degenerasjon av substansia nigra

Det er således svært sannsynlig at pasientens kognitive svikt 
i hovedsak skyldes demens med Lewylegemer.  
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Nevrodegenerative sykdommer 

• Kjennetegnet ved proteinavleiring av følgende Protein:

• Lewylegemedemens Alpha-synuklein

• Parkinsons sykdom Alpha-synuklein

• Parkinsons sykdom med demens Alpha-synuklein

• Multippel systematrofi Alpha-synuklein

• Frontotemporallappsdemens (FTLD) TDP-43

• Motornevronsykdom (MND)/ALS TDP-43

• Alzheimers sykdom Beta-amyloid, Tau

• Huntington Huntingtin
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Gjennomsnitts-

alder:

88 år



04.11. 14 25

Med 
demens

Uten
demens
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• N= 304, 17% menn, 64% med demens

• Alder ved demensdebut: 87,2 (+/- 4,5)
• Alder ved død: 92,4 (+/- 3,7)

• Lewyrelatert patologi (LRP)  hos 20% uten demens, 38% med 
demens

• Konklusjon: 
Nevropatologiske funn predikerte ikke de vanlige DLB kliniske funn. 
De kliniske funnene var i høyere grad assosiert med uttalt 
nevrofibrillær patologi

Neuropathological findings of dementia with Lew 
bodies (DLB) in a population based Vantaa-study

Oinas M, et al. J Alz dis 2009
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Neuropathological findings of dementia with Lew 
bodies (DLB) in a population based Vantaa-study
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Confluence of 
a-synuclein, 

tau, and 
beta-amyloid 
pathologies in 
dementia with 

Lewy Bodies

Colom-Cadena M, et al,

J Neuropath Exp Neurol

2013

•N=22

•Gj snitt alder 

ved start 66,8 år

•Gje snitts alder 

•ved død 76,3
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Likheter og forskjeller mellom de ulike 
demenssykdommene 

• PD/normal
Pasienter med PD uten kognitiv svikt der nevropatologisk us viste DLB i neocortex (8 av 
17 pas)
Lewy body cortical involvement may not always predict dementia in Parkinson’s disease. Colosimo C,et el. J Neurol 
Neurosur Psychiatry 2003

• DLB/AD
Lav diagnostisk presisjon for LLD (49%). Presisjonen er høyere hos pasienter med lavt 
Braak stadium (nevrofibriller) enn hos pasienter med høyt Braak stadium. Omfanget av 
AD patologi (tangles) har stor påvirkning på kliniske symptomer, og dermed på den 
diagnostiske presisjon av DLB.
Influence of Alzheimer pathology on clinical diagnostic accuracy in dmeentia with Lewy Bodies. Merdes AR. Neurology 
2003

• AD/PD

Pasienter med AD og samtidig ekstrapyramidale symptomer viste raskere 
sykdomsprogresjon enn pasienter kun med AD
Portet F. Extrapyramidal signs before and after diagnosis of incident Alzheimer disease in a prospective population study. 
Arch Neurol 2009 (804) 
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Felles 
underliggende
mekanisme?

PDD

AD

LBD

PD

FTD/
MND

PDD

LBD

AD

PS

FTD/
MND

PS

LBD
PDD

AD

FTD/
MND

?

Gårdsdagens, dagens og 
morgendagens 

oppfatning av forholdet mellom
de ulike nevrodegenerative 

sykdommene?
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Hvordan kan vi forklare resultat av disse funnene?

1) Felles underliggende mekanisme for nevrodegenerative 
sykdommer?

2) «Baner de veien” for hverandre/potenserer de hverandre?

3) Kan det være en felles underliggende mekanisme for 
sykdomsutviklingen?
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Protein aggregation and degradation mechanisms in 

neurodegenerative diseases
Takalo M, Am J Neurodegen 2013 

• Det er estimert at ca 30% av nysyntetiserte proteiner er foldet ukorrekt 
og derfor blir degradert. 

• Under normale forhold, tar Protein quality kontrol systemet (PQC) hånd om 
dette og opprettholder homøostase. Samarbeider med ubiquitinsystemet og 
lysosomsystemet.

• Mange av proteinene som er assosiert med nevrodegenerative sykdommer er 
også identifisert som sentrale regulatorer av PQC
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Felles underliggende mekanisme for 
nevrodegenerative sykdommer?

• Abnorm akkumulering og aggregering av sykdomsspesifikke proteiner er vanlig ved 
mange nevrodegenerative sykdommer

• Aggregatene inneholder oftest uløselige fibrillære aggregater som innholder feilfoldet 
protein (”Beta-sheet dannelse”)

• Disse aggregatene representerer mulig et endestadium i en molekylær kaskade av 
kompliserte hendelser

• Mulig at et tidligere stadium kan være bundet opp til en - hittil ukjent-
sykdomspatogenese 

• Mulig dette er de løslige oligomere? Medvirker til synaptisk dysfunksjon?
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Hvordan kan vi forklare resultat av disse 
tildels motstridende funnene?

1) Felles underliggende mekanisme for nevrodegenerative 
sykdommer?

2) «Baner de veien” for hverandre/potenserer de 
hverandre?

3) Kan det være en felles underliggende mekanisme for 
sykdomsutvikling
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Confluence of alfa-synuclein, Tau and beta-amyloid 
pathologies in dementia with Lewy Bodies

Colom-Cadena M, et al. J Neuropathol Exp Neurol 2013

• N = 22 pasienter med klinisk og nevropatologisk DLB

• Total beta-amyloid korrelerte med alfa-synuclein skåre og MAPT haplotype 

• Ko-lokalisasjon også av tau og alfa-synuklein (limbiske områder)

• Diskusjon/hypotese: Beta-amyloid spiller en aktiv rolle i sykdomsutviklingen 
i DLB enten

• 1) direkte effekt av beta-amyloid på alfa-synuklein?

• 2) indirekte effekt via tau?
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”En patologisk binding 
mellom tau og alfa-synuklein 

kan forhindre binding av tau til MT 
og medvirke til degradering”
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Hvordan kan vi forklare resultat av disse 
tildels motstridende funnene?

1)   Felles underliggende mekanisme for nevrodegenerative   
sykdommer?

2) «Baner de veien” for hverandre/potenserer de hverandre?

3)  Kan det være en felles underliggende mekanisme for 
sykdomsutviklingen?
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Utvikling av nevrodegenerative sykdommer

• Ny forskning foreslår at celle-til-celle overføring av patogene 
proteiner slik som tau og alfa-synuklein spiller en rolle i utvikling av 
nevrodegenerative sykdommmer (”prion-lignende”)

• Det er uklart hvordan de ulike proteinene interagerer for å 
indusere degenerasjon av selekterte grupper av nevroner



04.11. 14 41

Demens med lewylegemesykdom, en 
egen sykdom   - eller?

• «Amyloid and Tau: neither chicken nor egg but two partners in 
crime!» 

– (Attems/Jellinger, Acta Neuropatologica 2013)

– ….The strict categorization into distinct diseases such as AD, 
DLB or Vad seems to become less helpful if we want to 
elucidate the complex pathogenic mechanisms of age-associated 
dementia..
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Felles mekanisme?
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Demens med Lewylegemer, en egen sykdom  -
eller?

• Ja takk, begge deler

• Økende alder        desto større sannsynlighet er det for at 
symptomene skyldes en kombinasjon av flere patologier  
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Kan en felles underliggende mekanisme 
forklare sykdommene?
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Lewylegemer
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Lewylegemer
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Lewylegemedemens
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Lewylegemedemens
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Lewylegemedemens
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Amyloid and glocose…. (768)



04.11. 14 52



04.11. 14 53

Brain amyloid and cognition in Lewy 
body disease (761)
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Tremor
Rigiditet

Postural instabilitet
Bradykinesi
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• Sammenhengen mellom de ulike typene med inklusjon og 
sykdomsprosessen er kontroversiell. 

• 1) Direkte årsak (kausal hypotese)
• 2) Reaksjon hypotese (konsekvens av den nevrodegenerative 

prosess, men ikke relatert til årsaken)
• 3) Konsekvens av den nevrodegenrative prosessen

• Enkelt nevrongrupper er affisert i tidlig stadium, etter 
hvert affiseres flere nevrongrupper

• Tain T, et al, Int J Biol Sci 2011 TDP-43 potensierer alfa-synuklein 
toksisitet for dopaminerge nevroner i transgene mus
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Braaks 
stadieinndeling
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Lewylegemedemens

• Kan forveksles med 

andre tilstander

N=178
Us 2001-2006

62% CJD
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90 pasienter
Gj. alder 79,3 (66-91)

Sannsynlig DLB,
diagnostisert iht 
2005-kriterier
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Dementia with Lewy Body: Early 
diagnostic challenge, resultater(759)

Fujishiro H, et al, Psychogeriatrics 2013

Obstipasjon 9,3 år
Anosmi 8,7 år
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Forekomst av parkinsonisme, Parkinsons sykdom 
og Lewylegemedemens

Perez et al, 2010
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Likheter og forskjeller mellom de ulike 
demenssykdommene 

• PDD/AD

• 30% av  parkinsonpasientene som utvikler demens fyller nevropatologiske kriterier for 
AD (281)

• Vanskelig å skille PDD-AD og PDD+AD klinisk, PDD kan utvikles i fravær av AD-patologi 
(281)

• PDD+AD : eldre ved PD debut, kortere tid til demensdebut enn PD-AD

• PDD+AD signifikant flere plakk, neuritic plakk, tangles, Braak stadium sammenlignet 
med PDD-AD.

• Amyloid har en tidlig og sentral rolle i patologi og klinisk manifestasjon av 
demens som er spesiell for DLB, og hjelper til med å skille fra PDD (761)

• Different pattern of impairment occur in AD and PDD ”
Comparing clinical profiles in AD and PDD. Farlow MR, et al.Dementia and Geriatr Cogn Dis 2013
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Patofysiologi

Anatomi/fysiologi

Synuklein er et naturlig forekommende protein i presynaptisk terminal og i 
nukleus som (sannsynligvis) bidrar til regulering av signaloverføring i 
synapsen .

Patologi/patofysiologi

Synuklein bindes til vesikler presynaptisk og interagerer med lipider i 
vesikkelmembranen slik at sammensmeltingen av vesiklene med presynaptisk 
membran hemmes 

Uttømmingen av transmittersubstans fra vesiklene forsinkes/hemmes 
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Likheter og forskjeller mellom de ulike 
demenssykdommene 

• AD/PD
• Pasienter med AD og samtidig ekstrapyramidale symptomer viste 

raskere sykdomsprogresjon enn pasienter kun med AD
Portet F. Extrapyramidal signs before and after diagnosis of incident Alzheimer 
disease in a prospective population study. Arch Neurol 2009 (804) 

FTD/LBD
• 33% FTD pas hadde patologisk Datscan, 10% av AD pas, og 90% DLB pasienter

Morgan et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012 (794)

• Dat-scan er ikke et reliabelt verktøy for å skille mellom FTLD og LBD
Arsland D, et al.Biomarkers for dementia diagnosis: differating DLB and FTD may be 
difficult. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012
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Neuropathological findings of dementia with Lew 
bodies (DLB) in a population based Vantaa-study 

(805)
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Debutsymptom ved LLD
Geser F, How to diagnose Dementia with Lewy Bodies: State of the Art, Movement disorders 2005
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LLD nevropatologi

• Tap av dopaminproduserende nevroner (substansia nigra)  

• Tap av acethylcholinproduserende nevroner (bl a nucleus basalis Meynert) 

• Cerebral atrofi

 PDD og LLD viser like nevropatologiske profiler, 

med utbredt kortikale 

alfasynukleinpositive Lewylegemer. 


