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Sammanfattning 
	  
Bakgrund: Huntingtons sjukdom (HD) är en genetiskt autosomal neurodegenerativ sjukdom 

där orsaken beror på ökade glutamin (CAG)-sekvenser. HD karaktäriserar sig kliniskt med 

motoriska symtom som ofrivilliga rörelser, samt psykologiska och kognitiva symtom. 

Positron emission tomografi har länge används inom olika forskningsområden för att ge en 

bättre förståelse kring patologin hos neurodegenerativa sjukdomar. Metoden möjliggör en tre-

dimensionell visualisering över de metaboliska processerna som sker i hjärnan. De nutida 

experimentella behandlingarna är att bevara de basala gangliernas funktion samt att sakta ner 

progressionen av HD. Syfte: Syftet med examensarbetet är att reda på hur man kan använda 

positronemissionstomografi (PET) som diagnostik vid HD. Metod: Detta examensarbete 

utformades som en litteraturstudie baserad på femton kvantitativa vetenskapliga artiklar som 

behandlade HD och PET för att skapa en översikt inom forskningsområdet. Resultat: 

Resultatet presenteras enligt följande teman: Radiofarmaka vid HD samt Sjukdomspåverkade 

områden i hjärnan vid HD. Samtliga elva analyserade artiklar har påvisat att man med hjälp 

av PET kan diagnostisera HD, vilket bekräftade examensarbetets syfte. Diskussion: PET som 

forskningsområde vid HD är begränsat. Forskning kring den molekylära funktionen vid HD 

inriktas på djur. Slutsats: Detta examensarbete har svarat på att man med hjälp av PET kan 

diagnostisera HD och visualisera sjukdomsförloppet. 
 
Nyckelord: Huntingtons sjukdom, glukosmetabolism, nuklearmedicin, positronemissionstomografi 
	  
  



	  

Positron emission tomography as diagnostics in 
Huntington’s disease. A review. 
 
Summary 
 

Background: Huntington’s disease (HD) is an autosomal neurodegenerative dominant 

disease caused by a glutamine (CAG) repeat expansion. The clinical characteristics are motor 

dysfunction, psychological and cognitive symptoms. Positron emission tomography have 

been used in clinical trials to highlight the underlying pathological cause of neurodegenerative 

diseases. PET enables a three-dimensional visualization of the brain metabolism. The 

experimental treatments nowadays are to maintain the function of the basal ganglia. Aim: The 

aim of this bachelor thesis is to ascertain the diagnostic value of PET in HD. Method: The 

bachelor thesis was designed as a review based on fifteen quantitative articles that involved 

HD and PET to create an overview of the current topic. Results: The results are represented 

in the following topics: radiopharmaceuticals in HD and the disease affected areas of the brain 

in HD. Eleven analysed articles demonstrates that with the help of PET it’s possible to 

diagnose HD, which confirms the thesis purpose. Discussion: The research areas involving 

PET in HD are limited. Researches that includes the molecular function in HD is more limited 

to animal trials than in humans. Conclusion: This bachelor thesis did answer that with PET, 

diagnostics and visualization of HD is possible. 
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Bakgrund 

Länge kallades Huntingtons sjukdom för Huntingtons chorea. Men ”chorea”, som 

kännetecknar sjukdomens ofrivilliga rörelser är bara ett av många symtom. George 

Huntington publicerade en beskrivning 1872 av sjukdomen som uppkallades efter honom 

själv. Men det dröjde mer än ett sekel innan den underliggande genetiska mutationen 

identifierades. (Finkbeiner 2011) 

 

144 år har gått och ännu finns det många frågetecken kring sjukdomen. I nuläget finns inga 

behandlingsmetoder men upptäckten av mutationen har stimulerat till forskningen kring de 

molekylära mekanismerna av sjukdomen. (Walker 2007) 

Huntingtons Sjukdom 
Huntingtons sjukdom (HD) är en genetiskt autosomal dominant neurodegenerativ sjukdom 

där orsaken beror på ökade glutamin (CAG)-sekvenser i huntingtin-genen i kromosom 4. 

Detta leder till bildning av intranukleära inklusioner av muterat huntingtin-protein i hjärnan, 

vilket i sin tur resulterar i förlust av GABA-erga neuroner i striatum samt i kortikala områden 

av hjärnan. HD har typisk debut i 40-55 års ålder med ett progressivt förlopp. HD 

karaktäriserar sig kliniskt med motoriska symtom som ofrivilliga rörelser och parkinsonism, 

men även med psykologiska symtom som depression och apati samt med kognitiva symtom 

som oförmåga att organisera, planera och anpassa sig till olika situationer. (Pagano, Niccolini 

& Politis 2016) 

 

Det finns även en mindre vanligt förekommande form av HD med tidig sjukdomsdebut som 

kallas Juvenil HD och då uppkommer de motoriska symtomen under 20 års ålder med en 

allvarlig klinisk bild som slutar i demens. (Robins Wahlin & Larsson 2008) 

 

Sjukdomens karaktäristiska motoriska symtom innebär ofrivilliga rörelser som startar med 

ofrivilliga rörelser i fingrar och tår. I det tidiga stadiet uppkommer ögonrörelser och individen 

med HD kan få svårt att fästa sin blick. Även ansiktsmuskulaturen påverkas och ofrivilliga 

grimaser uppkommer. Till slut kan individen med HD få gångrubbningar och fallrisken är 

hög. S.k. kaströrelser med armarna drabbar de flesta individer med HD. Cirka 10 % av de 
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sjukdomsdrabbade drabbas av rigiditet och hypokinesi som liknar symtom vid Parkinsons 

sjukdom. (Robins Wahlin & Larsson 2008) 

 

CAG-sekvenserna hos en individ med normal funktion av huntingtin har mellan 9-35 

sekvenser. Medan hos en individ med HD mutationsgenen erhåller över 36 repetitioner av 

CAG-sekvenser. (Robins Wahlin & Larsson 2008) Åldern vid sjukdomens kliniska debut är 

omvänt korrelerat med storleken på CAG-sekvensen. Detta möjliggör en förutsägbarhet när 

sjukdomens motoriska symtom debuterar, vilket i sin tur genererar till klassificering av 

sjukdomen som en premanifest HD som innebär stadiet innan de motoriska symtomen 

uppkommer samt en kliniskt uppenbar HD vilket är när de motoriska symtomen debuterat. 

(Pagano, Niccolini & Politis 2016) Både de kognitiva och psykologiska symtomen har 

observerats hos gen-positiva flera år innan de motoriska symtomen uppkommer. (Poudel et al 

2015) 

 

Cirka hälften av individer med HD mutation debuterar med psykologiska symtom som både 

kan förekomma i hög grand och ibland uppkomma helt dominerande. Suicidbenägenheten är 

dubbelt så hög när man jämfört med normalpopulationen. I samband med sjukdomsdebuten är 

självmordsrisken högst. Sjukdomen kan uttrycka sig genom depressiva och maniska skov. 

Därför är det inte ovanligt med felaktiga diagnoser som Alzheimers sjukdom, schizofreni eller 

manodepressiv sjukdom före DNA-analys. Sjukdomsförloppet uppskattas vara kring 15-20 år 

innan individen med HD avlider av sjukdomens följder. (Robins Wahlin & Larsson 2008) 

 

Unified Huntington's Disease Rating Scale (UHDRS) utvecklades av Huntington Study Group 

(1996) som en klinisk skattningsskala för att värdera sjukdomens motoriska samt kognitiva 

beteende och funktionsförmåga. Skalan lämpar sig till kliniska studier kring HD för att skatta 

sjukdomens grad och progression. 

 

I nuläget används genetiska tester d.v.s. DNA-analys av blodprov för att diagnostisera HD. 

Tre huvudtyper av genetiska tester finns, där den första huvudtypen är att bekräfta eller 

utesluta sjukdomen. Det andra testet är ett presymtomatiskt test där testet kan göras för att 

fastställa eller utesluta diagnos hos de individer med anhöriga som har en uppenbar HD. Den 

sista huvudtypen av genetiskt test är fosterdiagnostik där syftet är att avgöra om fostret bär på 

anlaget. (Bastepe & Xin 2015) 
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Nuklearmedicinsk historia 
Den världsberömda fysikern Henri Becquerel var först med att upptäcka radioaktivitet och 

radioaktivt sönderfall år 1896. Dock dröjde det till 1930-talet innan radioaktiviteten kom till 

bruk inom medicin och inte förrän under 1950-tales mitt introducerades gammakameran och 

radioaktivitet började användas på allvar i Sverige. (Hietala & Åhlström Riklund 2013) Den 

lämpliga isotopen teknetium 99m blev mera lättillgänglig vilket satte ytterligare fart på de 

nuklearmedicinska metoderna. Nuklearmedicin innefattar avancerade avbildningsmetoder där 

joniserande strålning från radioaktiva isotoper används vilket ger oss kvantitativ och 

funktionell information. Dessa metoder är ytterst sensitiva och av stor betydelse inom terapi 

samt diagnostik. Tack vare större kunskaper inom farmakologi, radiofysik, radiologi och 

fysiologi har utvecklingen inom nuklearmedicin gjort stora framsteg de senaste åren där 

exempelvis olika hybridsystem introducerats. (Hietala & Åhlström Riklund 2013) 

Positron Emission Tomografi 
Utvecklingen av Positron emission tomografi (PET) startade redan på 1950-talet men 

utvecklades sedan snabbt genom införandet av 18F-Fludeoxyglucose i slutet av 1970-talet.  

PET genererade till en helt ny värld av avbildningsmetoder, där exempelvis 

ämnesomsättningen kunde kartläggas i kroppen. Kartläggningen spelar en väsentlig roll vid 

tumördiagnostik samt vid diagnostik av neurologiska sjukdomar. (Ido et al 1978) 

 

PET har används inom ett brett spektrum inom olika forskningsområden för en bättre 

förståelse kring patologin hos neurodegenerativa sjukdomar. Metoden är en funktionell teknik 

inom nuklearmedicin som möjliggör en tre-dimensionell visualisering över de metaboliska 

processerna som sker i hjärnan. För att avbildningen skall vara möjlig märks en specifik 

ligand med en radioaktiv isotop. De specifika liganderna är en aktiv metabolisk förening med 

en unik farmakokinetik som bidrar till en unik uppbyggnad vid den kliniska bildtagningen, 

har en hög affinitet till det organ man vill undersöka samt har förmågan att passera blod-

hjärn-barriären. (Roussakis & Piccini 2015)  

Radionuklider 
Politis et al (2008) beskriver två olika radiofarmaka som påvisats vara av stort värde inom 

PET vid HD. 11C-raclopride (RAC) inom PET diagnostik är ett spårämne som kartlägger 

graden av tillgängliga D2 dopamin receptorer och för mätningar av fullständig striatal 

funktion. Då dessa områden i striatum uttrycker dessa specifika receptorer som påverkas av 

HD. 11C-(R)-PK11195 (PK) är ett spårämne vilket binder selektivt till perifera benzodiazepine 
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receptorer som uttrycks på microglias yta då de aktiveras. Microglia aktiveras då neuronerna 

utsätts för skada, såsom infektioner eller ischemi.  

 
18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG) är ett spårämne som detekterar den funktionella och 

patologiska användningen av glukos. Detta ses vid HD då en minskning av metabolism i 

striatum är ett av sjukdomens patologiska förlopp. (Feigin et al 2001) 

Radiofysik 
Radionukliderna nämnda ovan sönderfaller genom beta-plussönderfall, vilket är specifikt vid 

PET. Beta-plussönderfall baseras på att en positron från atomkärnan sänds ut. Reduktionen av 

en positron resulterar i att ett nytt grundämne bildas, dock är atomkärnans massa oförändrad. 

Positronen som emitterades från atomkärnan växelverkar med en rad elektroner i kroppen, 

vilket reducerar positronens rörelseenergi snabbt. Då positronen nått en tillräckligt låg 

rörelseenergi växelverkar den med en elektron i mediet och annihilationsprocessen startar. 

Positronen är elektronens antipartikel, med samma massa och egenskaper dock positivt 

laddad. Annihilationsprocessen resulterar i att elektronen och positronen förintas och att den 

summerade massan av dessa partiklar bildar två 511 KeV fotoner, vilket innebär att 

rörelsemängden bevaras. De två annihilationsfotoner skickas ut i 180 graders vinkel i motsatt 

riktning. (Hietala & Åhlström Riklund 2013) 

 

PET-kameran består av scintillationsdetektorer som utgör korta cylindrar placerade i ringform 

runt patienten och fungerar som en fotondetektor. Ifall sönderfallet inträffar inom ramen av en 

specifik detektorring detekteras annihilationsfotonerna av scintillationsdetektorer på två olika 

ställen inom detektorringen. Flertalet detekterade impulser genomgår en elektronisk analys 

där tidpunkten då impulsen träffade detektorn registreras, på så sätt erhåller man information 

om vilka två detektorer som registrerade en impuls vid samma tidpunkt, processen benämns 

som koincidensmätning. Fotonerna absorberas och resulterar i emission av ljus vilket leds 

genom scintillationsdetektorerna och mäts med PM-rör. De sönderfall som resulterade i de två 

annihilationsfotonerna som detekterades samtidigt i två motsatta detektorer lägger grunden till 

de PET-bilder som avbildas. (Hietala & Åhlström Riklund 2013) 

 

Forskningsområdet 

Endast symtomatisk behandling finns för närvarande vid HD. Neuroepileptika i små doser har 

använts mot de motoriska symtomen samt medicinsk behandling mot depression och 



	   5	  

psykologiska besvär. Slutskedet av sjukdomen innebär svårigheter att svälja och äta, 

inkontinens samt balanssvårigheter. (Robins Wahlin & Larsson 2008) Huvudsyftet med de 

nutida experimentella behandlingarna är att bevara de basala gangliernas funktion samt att 

sakta ner progressionen av HD. En kombination av gentest för att fastställa ifall individen bär 

på mutationen och PET- undersökningar för att få en bredare och djupare inblick i 

metabolismen och progressionen kring sjukdomen, möjliggör bättre effektivitet gällande olika 

behandlingsmetoder vare sig syftet gäller den symptomatiska sjukdomen eller den 

presymtomatiska fasen hos individen. PET-undersökningar ger ett bredare panorama gällande 

sjukdomens progression som kan ligga till grund för framtida forskning kring 

behandlingsmetoder. (Andrews et al 1999) 

Syfte 

Syftet med studien är att reda på hur man kan använda PET som diagnostik vid HD.  

Frågeställningar: 
1. Vilka patologiska processer visas med hjälp av PET? 

2. Kan man följa progressen av sjukdomen med hjälp PET? 
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Material och metod 

Design 
Detta examensarbete utformades som en allmän litteraturstudie baserad på femton 

kvantitativa vetenskapliga studier (bilaga 1) som behandlade HD och PET. En litteraturstudie 

utförs enligt Forsberg & Wengström (2016) för att skapa en översikt inom ett visst 

forskningsområde. Via Jönköping Universitys bibliotek erhölls tillgång till vetenskapliga 

tidskrifter vid artikelsökningen i databasen Medline. Genom en avancerad sökning med 

inklusionskriterierna: linked full text, abstract available, artiklar publicerade efter år 1999, 

English language och human för att utesluta studier utförda på djur, erhölls relevanta artiklar 

som la grunden till examensarbetet.  

Datainsamlingsmetod 
Vetenskapliga artiklar erhölls genom tre tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättet var 

genom artikelsökning i Medline där relevanta sökord möjliggjorde en begränsning av antalet 

artiklar. Sökorden som först användes var ”Huntington’s disease, positron emission 

tomography” vilket resulterade i 1493 träffar. För att reducera antalet träffar användes istället 

booleska söktermen AND som enligt Forsberg & Wengström (2016) begränsar sökträffarna 

och genererar till relevanta artiklar. Därefter ändrades sökorden till ”Huntington’s disease 

AND positron emission tomograpy” vilket resulterade i 29 träffar. Från sökträffen lästes 

samtliga 29 artiklars rubriker och abstract. Genom att läsa samtliga abstract skapades en 

uppfattning ifall artikeln i fråga stödjer examensarbetets syfte eller inte samt genererade i 

bortfall av irrelevanta artiklar till examensarbetet. Efter det valdes användbara artiklar ut till 

kvalitetsgranskningen. Se sökmatris för sökkombinationer (tabell 1). Med hjälp av matrisen 

redovisades antalet träffar samt användbara träffar till kvalitetsgranskningen. Nya 

sökkombinationer testades men med negativt utfall vilket genererade till det tredje 

tillvägagångssättet. 

 
Tabell 1. Matris över sökningen som utfördes i Medline.  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Utvalda till 
Kvalitetsgranskningen 

Medline Huntington’s disease, Positron 
emission tomography 

1493 - - - 
 
 
 

Medline Huntington’s disease AND Positron 
emission tomography 

29 29 29 7 
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Det andra tillvägagångssättet där artiklar erhölls var från tidigare kontakt med Torsten 

Danfors, överläkare i nuklearmedicin, bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska 

sjukhuset i Uppsala som genererade i tre relevanta artiklar inom området som även 

inkluderades i granskningen. Det tredje tillvägagångssättet som genererade ytterligare fem 

artiklar till granskning erhölls genom att granska referenslistor i de tio funna artiklar från 

tillvägagångsätt ett och två. De referenser som publicerats tidigare än år 1999 exkluderades. 

Resterande referensrubriker lästes och ifall de inne höll nyckelord ”Huntington’s disease” 

eller ”Positron emission tomography (PET)” letades de upp i Jönköping Universitys bibliotek 

sökfunktion ”Primo”. Av de referensrubriker som gav en träff lästes dess abstract för att skapa 

en uppfattning ifall artikeln i fråga stödjer examensarbetets syfte eller inte, detta ses i 

ytterligare en sökmatris (tabell 2). 
 
Tabell 2. Matris över artikelsökningen i referenslistor. 

*Huntington’s disease progression - PET and clinical observations publicerades år 1999, därför exkluderades artikelns 
referenser till sökningen då de är äldre än år 1999. 
** Benzodiazepine receptor binding in Huntington's disease [11C]flumazenil uptake measured using positron emission 
tomography innehöll artiklar publicerade mellan år 1971-1998, därför exkluderades artikelns referenser.  

Artikel Totala antalet 
referenser 

Antal lästa 
rubriker 

Antal lästa 
abstract 

Artiklar valda till 
granskning 

·    18F-FDG PETuptake in the pre-Huntington disease 
caudate affects the time-to-onset independently of 
CAG expansion size 

37 22 16 0 

Huntington’s disease progression PET and clinical 
observations 

44 0* - - 

·      Microglial activation correlates with severity in 
Huntington disease A clinical and PET study 

35 17 11 1 

Cross sectional PET study of cerebral adenosine A1 
receptors in premanifest and manifest Huntington’s 
disease 
 

46 39 
 

31 2 

Benzodiazepine receptor binding in Huntington's 
disease [11C] flumazenil uptake measured using 
positron emission tomography.** 

20 
 
 

0 0 0 

Microglial activation in regions related to cognitive 
function predicts disease onset in Huntington’s 
Disease: A multimodal imaging study 

38 31 22 1 

Imaging microglial activation in Huntingtons 
Disease. 

29 25 11 0 

Changes in striatal D2 receptor binding in pre-
clinical HD. 

23 14 8 1 

Cortical dopamine dysfunction in symptomatic and 
premanifest Huntingtons disease gene carriers 

19 11 9 0 

Extrastriatal Dopamine D2 receptor binding in 
Huntingtons Disease. 

56 31 26 0 
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Granskning av artiklar:  
Artikelsökningen resulterade i femton vetenskapliga artiklar som gick vidare till 

analysprocessen. Processen bestod av två delmoment där det första momentets avsikt var att 

skapa en uppfattning om artiklarnas innehåll. Detta skedde individuellt. Sexton 

granskningsfrågor nyttjades (bilaga 2) för att lättare kunna tolka artiklarnas kvalité samt för 

att stödja en rättvis och likvärdig granskning av alla artiklar. Därefter diskuterades samtliga 

artiklars innehåll för att jämföra och se om artiklarnas innehåll tolkades likadant.  

 

Andra momentet i analysprocessen skedde med hjälp av ett protokoll för basala 

kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod (bilaga 3), som tillhandahölls från 

Avdelning för omvårdnad (AFO) på Hälsohögskolan i Jönköping för att sätta ett bevisvärde 

på respektive artikel. Protokollets struktur var uppdelat i två delar där del ett krävde samtliga 

fyra frågor besvarade med ”ja” för att artikeln skulle inkluderas till del två. Kvalitetsvärden 

för artiklarna graderades i låg, medel eller hög kvalitet, där artiklar med lågt värde 

exkluderades redan från protokollets första del samt genom krav om att endast inkludera 

artiklar som behandlade etiskt tillstånd eller etiska aspekter i del två. För respektive artikel 

som genomgick kvalitetsprotokollets del två bestämdes att sju av sju uppfyllda ”ja” 

resulterade i ett högt kvalitetsvärde. Mindre än sju ”ja” resulterade i ett medelhögt 

kvalitetsvärde. 

 

Av de femton artiklar som genomgick kvalitetsprotokollet gick elva artiklar vidare till 

examensarbetets resultat, där två artiklar graderades till medelhög kvalité och nio till hög 

kvalité. 

 

De elva analyserade artiklarna granskades noga för att finna samband och skillnader mellan 

dem. Specifika karaktäristiska drag gällande vilket radiofarmaka som användes respektive 

vilket område i hjärnan som var präglat av sjukdomen markerades ut. Detta utfördes genom 

att ställa upp 11C och 18F i varsina dokument för att sedan fylla i vad respektive artikel 

resulterade i. Denna process utfördes även vid sjukdomsdrabbade områden. Dessa faktorer 

resulterade i två huvudteman, Radiofarmaka vid HD samt Sjukdomspåverkade områden vid 

HD.  
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Etiska överväganden: 
Vid en allmän litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen istället för patienter. Enligt 

Forsberg & Wengström (2016) bör etiska överväganden behandla urval och det framställda 

resultatet. Vid en litteraturstudie anses det väsentligt att endast välja artiklar som fått 

godkännande av etisk kommitté eller som grundligt presenterar etiska överväganden. Resultat 

som både stödjer och inte stödjer syftet med litteraturstudien ska presenteras. Att endast 

presentera artiklar som stödjer syftet med litteraturstudien betraktas oetiskt. 
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Resultat 

Resultatet presenteras enligt följande teman: Radiofarmaka vid HD samt Sjukdomspåverkade 

områden i hjärnan vid HD. Samtliga elva kvalitetsbedömda artiklar har påvisat att man med 

hjälp av PET kan diagnostisera HD, vilket bekräftade examensarbetets syfte. 

Radiofarmaka vid HD  
 

Av de elva analyserade artiklarna dominerade radiofarmakaanvändningen av [11C]-raclopride 

(RAC), [11C]-(R)-PK11195 (PK) samt [18F]-flourodeoxyglucose (FDG) för att visualisera 

sjukdomsförloppet av HD i de olika stadierna jämfört med friska kontrollgrupper.  

[11C]-raclopride 
Enligt Politis et al (2008) kan tillgängligheten av dopamin D2 receptorer samt striatums 

funktion mätas med hjälp av bärarsubstansen RAC. Esmaeilzadeh et al (2011) och Pavese et 

al (2003) har utförligt visat att med hjälp av RAC ses en progressiv förlust av dopamin D2 

receptorer i striatum samt att RAC är en väldigt sensitiv markör för både det prekliniska och 

kliniska sjukdomsstadiet.  

 

Hos genpositiva individer var tillgängligheten av dopamin D2 receptorer lägre i putamen än 

hos friska kontroller i Van Oostrom et al (2009) kohortstudie. Detta fynd sågs både vid första 

PET undersökningen samt vid två års kontroll. Den låga RAC bindningsaktiviteten 

korrelerade svagt med ökad sannolikhet för uppkomst av entydiga tecken på HD. 

[11C]-(R)-PK11195 
Tillskillnad från RAC binder PK med selektiv bindning till perifera benzodiasepine receptorer 

som detekterar tillgängligheten av aktiverad mikroglia. (Politis et al 2008) 

 

Trots att PK inte är sjukdomsspecifik vid HD visade Pavese et al (2006) att PK var en pålitlig 

markör för detektering av den uppkomna aktiveringen i mikroglia vid HD. Deras kohort 

påvisar att PK kan vara en värdefull markör vid uppföljning av tänkbara neurologiska 

läkemedel vid HD. Även Tai et al (2007) visar i sitt studiematerial att PK kan användas som 

värdefull markör för studier som omfattar tänkbara neurologiska läkemedel vid HD. 

 



	   11	  

Både Tai et al (2007) och Politis et al (2008) påvisar att PK bindningarna i striatum hos pre- 

och symtomatiska patienter var signifikant högre än hos de friska kontrollerna medan RAC 

bindningarna i striatum var signifikant lägre i bägge studierna.  

[11C]FLB 457 
Esmaeilzadeh et al (2011) var unika genom att undersöka tätheten hos dopamin D2 receptorer 

extrastriatalt i hjärnan hos individer med HD. Med radioliganden [11C]FLB 457 vars höga 

affinitet till dopamin D2 receptorer lämpar sig denna till undersökning av låg dopamintäthet, 

bekräftade de förlusten av striatala D2 receptorer hos individer med HD.  

 

[11C]SCH 23390 

Thomasin et al (1999) var de enda som använde radiofarmakat [11C]SCH 23390, vilket binder 

till dopamin D1 receptorer i hjärnan. Mätningar med radiofarmakat visades vara till nytta vid 

identifiering av premanifesta HD patienter med en aktiv progression och som skulle kunna 

tänkas vara delaktiga i neurologiska behandlingar. En genomsnittlig årlig reduktion på 2 % av 

dopamin D1 bindningar hos premanifesta HD patienter kunde ses. 

[18F]-flourodeoxyglucose 
De artiklar som innefattade FDG påvisade att bärarsubstansen är användbar vid visualisering 

av metabolismprogression vid HD (Ciarmiello et al 2012; Feigin et al 2007; Feigin et al 

2001). Ciarmiello et al (2012) påvisar även att den nedsatta metabolismen i de basala 

ganglierna syns i sjukdomens premanifesta stadie med hjälp av FDG. Trots detta kan man inte 

förutse när sjukdomens motoriska symtom uppkommer, förens glukosmetabolismnivån 

understiger en viss nivå.  

 

Kvantifieringsanalyser i kombination med FDG tillämpades av Feigin et al (2007) för att 

identifiera specifika funktionella patologiska mönster i hjärnan inom de premanifesta stadiet. 

Detta gav en mycket användbar kvantifiering som speglar graden av sjukdomsprogressionen 

inom det tidigare stadiet av HD.  

 

Feigin (2007) påvisade därmed en möjlig detektering av signifikanta metaboliska förändringar 

i hjärnan med hjälp av FDG under en 1,5 års period. Dessa förändringar karaktäriserade sig i 

ett mönster med minskad metabolism i striatum och anterior cingulate cortex i samband med 

ökad metabolism i ventrolaterala och posterolaterala talamus.  
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[18F]-CPFPX 
Matusch et al (2014) är unika genom att studera de cerebrala adenosin A1 receptorer i de 

prekliniska och kliniska stadierna hos patienter med HD. Med hjälp av [18F]-CPFPX och PET 

påvisade de att adenosinreceptorer växlar från höga till normala nivåer mellan sjukdomens pre 

-och manifesta stadie. Denna reglering kan ha en betydande roll hos patofysiologin vid HD. 

Sjukdomspåverkade områden i hjärnan vid HD.  

STRIATUM 
Pavese et al (2003) påvisade en linjär förlust över tre år på cirka 4,3 % av dopamin D2 

receptorer i striatum tidigt hos de kliniskt drabbade patienterna jämfört mot friska kontroller.  

 

Både Feigin et al (2001) och Ven Oostrom et al (2009) påvisade att hos vissa patienter i det 

premanifesta stadiet av HD kan en normal metabolism samt opåverkade dopamin D2 

receptorer i striatum ses. Feigin et al (2001) belyste även att ingen signifikant skillnad i 

metabolism inom striatums uppdelning, caudatum och putamen kunde urskiljas mellan 

premanifesta samt friska kontroller. 

 

Andrews et al (1999) konstaterade att man med hjälp av PET kunde följa förlusten av 

funktion inom striatum. Där den årliga förlusten av dopamin D2 receptorer uppskattades vara 

-4,0 % samt -2,0 % för dopamin D1 receptorer för de premanifesta HD patienterna. 

PUTAMEN 
Som tidigare nämnt av Van Oostrom et al (2009) kunde en lägre dopamin D2 receptor 

tillgänglighet ses hos prekliniska HD patienter jämfört med friska kontroller i putamen. 

Därmed uppskattades en årlig reduktion av dopamin D2 receptorer i putamen till 2,6 % hos 

prekliniska patienter samt till 1,8 % hos friska kontroller. Även dopamin D2 receptor tätheten 

i putamen påvisades vara mer känslig för förändringar hos prekliniska patienter jämfört med 

dopamin D2 receptorerna i caudatum.  

 

Enligt Feigin et al (2001) har prekliniska samt kliniskt sjuka patienter med minskade dopamin 

D2 receptor bindningar en signifikant minskning av glukosmetabolism i putamen samt 

caudatum jämfört med de prekliniska patienterna med normalt dopamin D2 receptor 

bindningar samt friska kontroller. Det kunde emellertid inte ses en signifikant skillnad i 

glukosmetabolismen inom putamen och caudatum mellan prekliniska patienter med normalt 

dopamin D2 bindningar samt friska kontroller. 
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CAUDATUM 
Van Oostrom et al (2009) konstaterade att dopamin D2 receptor tillgängligheten i caudatum 

var mindre reducerad än i putamen hos prekliniska patienter, detta motsägs då Andrews et al 

(1999) inte visade någon signifikant skillnad mellan reduktion av dopamin D2 receptor 

tillgängligheten i caudatum jämfört med putamen. Enligt Pavese et al (2003) kunde en högre 

årlig reduktion av dopamin D2 receptortätheten ses i caudatum än vid putamen hos kliniskt 

sjuka patienter. Ingen korrelation gällande dopamin D2 receptortätheten i områdena samt 

sjukdomsdurationen kunde ses.  

 

Vid analyser kring glukosmetabolismen i hjärnan konstaterades en större förväntad 

ombildning från de prekliniska till kliniska stadiet av HD i caudatum än hos putamen. Dessa 

fynd kan vara av stor betydelse vid förutsägelse av sjukdomsdebut. (Ciarmiello et al 2012) 

 

HYPOTHALAMUS 
Hos prekliniska patienter kunde en lägre bindningspotential till dopamin D2 receptorer ses 

med hjälp av RAC. Detta korrelerar med sjukdomens ökade CAG-sekvenser vilket antyder en 

relation mellan reducerad tillgänglighet av dopamin D2 receptorer i hypothalamus och 

sjukdomens kliniska symtom. Hypothalamus dysfunktion kan i viss mån vara orsak för de 

icke motoriska symtomen vid HD. (Politis et al 2008)  

 

Matusch et al (2014) var först att komma med en artikel som redogör ett fas- och 

regionspecifikt mönster över adenosin A1 receptorer i HD där prekliniska patienter hade 

generellt högre värde i hypothalamus än vid friska kontroller samt sågs ett samband mellan 

adenosin A1 receptorer och antal år tills kliniska symtom uppkommer.  
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Diskussion 

Metod  

Vårt examensarbete baserades på femton analyserade kvantitativa studier och är utformat som 

en litteraturstudie. En sammanställning av de analyserade artiklarnas resultat redovisades och 

där examensarbetets syfte bekräftades. Vi valde att endast inkludera kvantitativa studier då vi 

främst ville undersöka PET undersökningars funktion vid diagnostik av HD.  

 

Många tillvägagångssätt och beslut författarna emellan påverkar studiens validitet och 

reliabilitet. Då vårt examensarbete endast behandlade 15 vetenskapliga artiklar kan detta 

anses som en mager plattform för att dra valida slutsatser om gällande utfallet. Ämnesvalet i 

fråga saknar mycket praktik samt forskning vilket bör expanderas. Ett större urval att jobba 

med hade antingen styrkt eller förkastat vårt syfte. Dock ansåg vi att de granskade artiklarnas 

innehåll hade högt bevisvärde och kunde därmed utforma en relativt valid slutsatsformulering. 

Artiklarna som inkluderades i examensarbetet speglade syftet på ett representativt sätt då 

tillvägagångssättet vid granskningen omfattade samt belyste ett brett spektrum av relativa 

faktorer som påverkar utfallet.  

 

Tillvägagångssätten som lade grunden till de funna artiklarna presenterades på tre skilda sätt. 

Första tillvägagångssättet fann vi uppfylla valida krav på artikelsökningen då flera relevanta 

exklusions samt inklusionskriterier utformades för ett relevant utfall av artiklar. Den 

noggranna överblicken av de titlar samt abstract vid sökträffarna möjliggjorde en pålitlig och 

relevant sållning av de artiklar som ansågs spegla examensarbetet på ett bra sätt. Baserat på 

alla de faktorerna anser vi att tillvägagångssätt ett uppfyller en bra validitet.  

 

Gällande det andra tillvägagångssättet där tre artiklar erhölls från tidigare kontrakt med Dr 

Torsten Danfors ansåg vi att artiklarna var relevanta och efter granskning inkluderades även 

dessa i examensarbetet. Dock finns det en risk som gör detta tillvägagångssätt mindre 

rättsgiltigt då dessa artiklar inte återfanns via tillvägagångssätt ett, samt kan ett eventuellt bias 

vara att den tidiga kontakten med Danfors formade våra krav kring artiklarnas 

forskningsområde. Trots detta inkluderades dessa artiklar eftersom innehållet var relevant och 

informativt för oss.  
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Det tredje tillvägagångssättet då referenslistorna i de redan funna artiklarna från 

tillvägagångssätt ett och två granskades och resulterade i ytterligare relevanta artiklar. Detta 

tillvägagångssätt ansåg vi vara en bra och valid manöver då majoriteten av artiklarna speglade 

vårt ämnesval. Även här sattes ytterligare ett kriterium då titeln skulle innehålla något av 

nyckelorden HD eller PET. Detta möjliggjorde en effektiv och valid sållning av de artiklar 

som inte speglade examensarbetets syfte på bästa möjliga sätt.  

 

Analysprocessen som vi valde att jobba med baserades på en noggrann individuell granskning 

som byggde på 16 granskningsfrågor. Detta för att erhålla en så god inblick i respektive 

artikels innehåll. Vi valde att granska dessa individuellt för att senare diskutera varje artikel 

enskilt vilket möjliggjorde att flera perspektiv kring de vetenskapliga artiklarnas innehåll 

erhölls. Del två i analysprocessen följde ett kvalitetsprotokoll och ytterligare kriterier 

tillämpades då vi ansåg att artiklar som belyste etiska aspekter var utav värde för att nå ett 

högt bevisvärde som vårt resultat kunde bygga på. Genom detta ansåg vi att validiteten av 

examensarbetet kunde stärkas ytterligare samt bibehölls de etiska aspekterna då en 

litteraturstudie tar hänsyn till litteraturen och inte till personerna i fråga.  

 

Vid sökningen ville vi exkludera artiklar utförda på djur då det inte lämpades vårt område. 

Mycket forskning kring den molekylära funktionen vid HD görs just på djur vilket gjorde att 

många artiklar föll bort för oss. Även forskningsområdet med PET vid HD är begränsat vilket 

blev en svaghet för vårt arbete vid upplägget av sökkombinationer. Ännu en begränsning för 

vårt arbete blev publiceringsåret av artiklarna. Enligt Forsberg & Wengström (2016) ger 

respektive vetenskaplig artikels publiceringsår viktig information, då det är färskvara som 

behandlas. Artiklar som både studerade PET och HD inom ett fem års spann märkte vi var 

begränsat, därför valde vi att inkludera artiklar från 1999 för ha ett bra urval att jobba med. 

 

Då alla artiklarna var skrivna på engelska samt omfattade ett komplext forskningsområde 

kunde viss text vara komplicerad och leda till misstolkningar. Men med hjälp av kontakt med 

handledare kunde svårigheter med detta hanteras.  

 

Styrkan med vårt examensarbete var den noggranna granskningen av de 15 utvalda artiklarna.  

Den noggranna granskningen resulterade i en rättvis kvalitetsbedömning vilket ledde till 11 

artiklar med medelhögt eller högt bevisvärde som därmed inkluderades i resultatet. Med tanke 
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på det komplexa forskningsområdet blev vi positiva till antalet artiklar som uppfyllde 

kvalitetsbedömningen samt att alla 11 artiklar stärkte examensarbetets syfte. 

 

Resultat 

Motivationen till varför olika teman togs fram var för att erhålla en representativ och enkel 

uppbyggnad av resultatet. Eftersom flera artiklar behandlades ansåg vi att genom detta 

tillvägagångssätt så skulle det vara lättare för läsarna att orientera sig i resultatet och samtidigt 

belysa de viktiga gemensamma faktorerna som tas upp i artiklarna. Införandet av teman 

möjliggjorde även en begränsning där endast de väsentligaste radiofarmakan samt områdena i 

hjärnan belystes och sattes i fokus vilket speglade examensarbetets syfte på ett adekvat sätt.  

I resultatet belystes speciellt tre lämpliga radiofarmaka (RAC, PK samt FDG) med olika 

affinitetsegenskaper. Med hjälp av dessa radiofarmaka erhålls en helhetsbild över hur 

progressionen av sjukdomen ter sig samt en visualisering över de specifika mönster som 

uppkommer.  

 

[11C]RAC har påvisats vara mera lämplig vid undersökningar av områden med hög 

tillgänglighet av dopamin D2 receptorer. [11C]FLB 457 har däremot påvisats vara mera 

lämplig vid undersökningar av områden i hjärnan med lägre tillgänglighet av dopamin D2 

receptorer och tillämpas därför främst vid undersökningar av områden utanför striatum. 

Studier utförda på områden utanför striatum såsom de kortikala delarna av hjärnan samt 

thalamus påvisade ingen signifikant reduktion av dopamin D2 receptor tillgänglighet hos 

kliniskt sjuka HD patienter. (Esmaeilzadeh et al 2011) Striatum samt dess två delområden 

putamen och caudatum har påvisats vara de områden som är mest involverade i HD. Detta 

beror på den höga tillgängligheten av dopamin D1 och D2 receptorer som redan vid tidigt 

skede av sjukdomen visats bli påverkade.  

 

Sammanställningen av de vetenskapliga artiklarna belyste en reduktion av dopamin receptorer 

samt en ökad metabolism i samtliga sjukdomspåverkade områden i hjärnan. Som tidigare 

nämnts ansågs RAC vara en valid biomarkör för detektering av dopamin receptor 

tillgängligheten vilket i sin tur speglar reduktionsförloppet av dessa som uppkommer vid HD. 

HD uttrycker sig i en ökad aktivering av mikroglia. PK är en biomarkör som på ett brilijant 

sätt detekterar den ökade aktiveringen av mikroglia i hjärnan vid HD, då PK har en hög 

affinitet till de benzodiazepin receptorerna som uttrycks på de aktiverade mikroglias yta. FDG 

är den tredje biomarkören som lämpar sig vid detektering av metabolismprogressionen. Då 
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metabolismen successivt reduceras hos HD patienter anses FDG vara men suverän markör vid 

uppföljning av progressionen mellan de olika stadierna av HD.   

 

I flera av de elva analyserade vetenskapliga artiklarna användes relativt små kohorter, detta 

kan påverka validiteten av studierna och därför bör ett större urval av deltagande inkluderas i 

de analyserade artiklarna för mera pålitliga mätvärden. Men då examensarbetets syfte har 

blivit uppnått från samtliga artiklar anser vi själva att validiteten för vårt arbete är god.  

 

Examensarbetet bygger även på två frågeställningar, vilket tillämpades som en vägledning 

genom examensarbetet och möjliggjorde en specificering av den information som 

behandlades samt de vetenskapliga artiklarna som erhölls. Dessa frågeställningar speglar även 

examensarbetet syfte på ett adekvat sätt och möjliggör en solid och väl struktuerad 

uppbyggnad av resultatet. Frågeställningarna speglade även de teman som utformade 

resultatet detta ansåg vi skapa en röd tråd genom hela examensarbetet samt styrktes 

validiteten. Med examensarbetet kunde vi svara på de två frågeställningarna, då olika 

patologiska processer kunde ses med hjälp av PET och de olika radiofarmakan samt 

markörerna som tillämpades. Exempelvis sågs förändringar i metabolismen samt ökningar 

respektive reduktioner av de olika receptorerna i fråga. Vi kom även fram till att 

progressionen sannerligen kunde följas upp då de granskade vetenskapliga artiklarna 

studerade och visualiserade de olika stadierna i HD.  

 

I nuläget används DNA-analys för att fastställa diagnos. Genom att införa den 

nuklearmedicinska tekniken PET vid diagnostik av HD och visualisering av 

sjukdomsförloppet ser vi att det erhålls en mera detaljerad visualisering över de patologiska 

samt de metaboliska processerna vilket sjukdomen bygger på. PET möjliggör en ytterligare 

förklaring till sjukdomens progressiva förlopp samt är en möjlighet till forskning att ta reda på 

hur sjukdomen ter sig i de olika stadierna. Detta lägger grunden till precisering över 

sjukdomsangripna områden i hjärnan samt vart möjliga behandlingsmetoder mot den kliniska 

sjukdomen kan angripa. 

 

Ännu saknas det mycket forskning kring HD och därmed återstår frågan ifall PET är en 

evidensbaserad metod vid diagnostik av HD. En ökad forskning kring den nuklearmedicinska 

metodens betydelse vid HD behövs. Detta anser vi kan bana vägen för en helt ny avbildning 
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och diagnostik vid HD som kan komma att generera till en ny metod med en väsentlig och 

informativ grund.  
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Slutsatser 

Vårt examensarbete har belyst nutidens experimentella forskning till att följa sjukdomens 

förlopp och undersöka dess progression. Forskningen har indikerat till potentiella försök till 

att tillämpa farmaka mot sjukdomens förlopp, men mer forskning krävs inom området. Den 

kliniska betydelsen av att tillämpa PET vid HD anser vi vara grunden till att förstå 

sjukdomens patologi. Patologiska mönster inom HD har visualiserats med hjälp av PET. 

Forskningsområdet kan bli brett om fler sjukhus skulle ägna sig åt denna typ av forskning. 

Marknaden för PET diagnostik är eftertraktad samt lättillgängligheten för olika radiofarmaka 

blir bara större. Med detta verkar forskning av bromsmedicin eller läkemedel mot HD lovande 

inför framtiden.  

 

Ett tack till 

Vi skulle först vilja tacka Torsten Danfors, överläkare i nuklearmedicin, bild- och 

funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala som tidigt visade intresse för 

vårt examensarbete och hjälpte oss leta fram vetenskapliga artiklar.  

Sedan vill vi tacka vår handledare Sven-Åke Stark, sjukhusfysiker vid onkologkliniken på 

Länssjukhuset Ryhov för all hjälp vi fått samt för ett trevligt och professionellt samarbete. 
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Bilaga 1 – Sammanställning av de femton analyserade artiklarna 

Artikel  Författare  Syfte  Design  Deltagare  Bortfall
  

Urval  Metod  Resultat  Kvalitet
  

  Huntington's disease 
progression.  PET and 
clinical observations.  

Andews T., 
Weeks R., 
Turjanski N., 
Gunn R., 
Watkins L., 
Sahakian B., 
Hodges J., 
Rosser A., 
Wood N., 
Brooks D. 

1: Jämföra värdet av PET 
mätningar av D1 och D2 
receptorbindningar i striatum 
för att objektivt övervaka 
sjukdomens progression för 
både asytmptomatiker och 
kliniskt sjuka patienter. 2: Att 
jämföra om tillgängligheten 
av D1 och D2 
receptorbindningarna i HD 
korrelerar kliniskt med 
sjukdomens svårighetsgrad 
med hjälp av UHDRS.    

Delvis 
prospektiv 
samt 
delvis 
retrospekti
v.  

20 risk 
patienter 1
0 kliniska 
patienter  

6 
bortfall i 
den 
kliniska 
gruppen
.    

Konsekut
ivt urval 

 

PET  Att PET mätningar kan 
identifiera asymptomatiker 
samt för objektiva 
mätningar av reduktionen 
av dopamin 
receptorbindningar samt 
progressionen av HD.  

Hög  

  18 F-FDG 
PET  uptake  in thepre-
Huntington disease 
caudate affects the 
time-to-onset 
independently of CAG 
expansion size  

 Ciaramello, 
A., 
Giovacchini 
G,. Orobello 
S,. Bruselli 
L., Elifani F., 
Squtieri F. 

Att se med longitudinell 
uppföljning om den basala 
glukos metabolismen hos 
individer med en genetisk 
risk för HD kan påverka 
uppkomsten av uppenbara 
symptom.     

Longitudin
ell 
uppföljnin
gsstudie.  

43 
prekliniska 
HD 
patienter 2
1 
friskakontr
oller  

Inga 
bortfall 

Stratifiera
t urval - 
Friska 
kontroller
na erhölls 
från en 
databas.  

PET  

MR  

Påvisade en metabolisk 
förändring i hjärnan som 
kan förutse en tidig klinisk 
omvandlig från det 
preklinika stadiet.  

Hög  

  Extrastriatal  dopamine 
D2 receptorbinding in 
Huntington'sdisease  

Esmaeilzade
hM. Farde, 
L.Karlsson, 
P.Varrone, 
A.Halldin, 
C.Waters, 
S.Tedroff, J.  

1:Att undersöka extra striatala 
dopamin D2 receptorer 
detaljerat hos en 
kontrollgrupp och en 
fallgrupp med milt till måttlig 
HD. 2:Undersöka relationerna 
mellan det fenotypiska 
uttryckandet av HD och 
tillgängligheten av dopamin 
D2 receptorer i striatum samt 
i extra straitalaområden.    

Prospektiv 
kohortstud
ie.  

9 patienter 
med mild 
till måttlig 
HD. 9 
friska 
kontroller.  

Inga 
bortfall.  

Konsekut
ivt urval 

 

PET  

UHDRS  

Det fanns ingen signifikant 
skillnad i extra striatala D2 
bindningar hos de friska 
samt HD individerna. Det 
fanns en korrelation mellan 
D2 receptor tillgängligheten 
och det fenotypiska 
uttryckandet av HD.  

Medel  

Metabolic network 
abnormalities in early 
Huntington's disease: 
An [(18)F]FDG PET 
study  

Feigin, 
A.Leenders, 
K.Moeller, 
J.Missimer, 
J.Kuenig, 
G.Spetsieris, 
P. Antonini, 
A.Eidelberg, 
D.  

Att med hjälp av PET över 
den regionala cerebrala 
glukosmetabolismen 
identifiera patologiska 
nätverk över områden i 
hjärnan som är specifikt 
relaterade till den prekliniska 
fasen av HD.    

Kohortstud
ie.  

18preklini
ska. 13 
symptomat
iker i det 
tidiga 
stadiet av 
HD. 8 
friska 
kontroller.  

 Inga 
bortfall 

8 
kontroller
na var 
släktingar 
till HD 
patientern
a.  

PET  Att PET (FDG) med 
nätverksanalyser kan 
identifiera specifika 
patologiska mönster hos 
prekliniska HD patienter.  

Medel 

Thalamic metabolism 
and symptom on set in 
preclinical 
Huntington's  disease  

Feigin,A.Tan
g, C. Ma, 
Y.Mattis, 
P.Zgaljardic, 
Z.Guttman, 
M.Paulsen, 
J.S.Dhawan, 
V.Eidelberg, 
D.  

 Att visualisera HD specifika 
mönster med FDG. 
Uppföljning från ovanstående 
artikel. 

Kohortstud
ie.  

12 
prekliniska 
HD 
patienter.  

Inga 
bortfall.  

 Urvalet 
kommer 
från 
ovanståen
de studie. 

PET  

MR  

Att PET med FDG eller 
RAC kan upptäcka 
betydande förändringar över 
en relativt kort tidsperiod 
hos en relativt liten kohort. 
Och att prekliniska stadiet 
kännetecknas av ett unikt 
mönster av metabolismen.  

Hög  

  Cross sectional PET 
study of cerebral 
adenosine A1 receptors 
in  premanifest  and 
manifest Huntington’s 
disease  

Matusch, 
A.Saft, 
C.Elmenhors
t, D. Kraus, 
P. Gold, 
R.Hartung, 
H.P.Bauer, 
A.  

Att studera cerebrala 
adenosin receptorer i 
premanifest och manifest fas i 
HD.  

Tvärsnittss
tudie.  

26 
genbärare. 
36 
friskakontr
oller.  

5 
genbärar
e föll 
bort.  

Stratifiera
t urval 

PET  

UHDRS.  

Upptäckte att adenosin 
receptorer omvandlas från 
ett supranormalt stadie till 
ett subnormalt stadie när 
sjukdomen övergår från den 
prekliniska fasen till den 
kliniska fasen.    

Hög  

Progressive striatal and 
cortical dopamine 
receptor dysfunction 
in  Huntingtons  disease: 
A PETstudy  

Pavese, 
N.Andrews, 
T. Brooks, 
D. Ho, 
K.Rosser, A. 
Barker, R. 
Robbins, 
T.Sahakian, 
B.Dunnett, 
S. Piccini, P.  

För att verifiera ifall PET 
med RAC ger en objektiv och 
exakt metod för 
longitudinella bedömningar 
av reduktionen av D2 
dopamin receptorbindningar i 
striatum. Och ifall 
reduktionen av D2 receptorer 
i striatum korrelerar med de 
mototriska förändringarna.    

-
Longitudin
ell 
uppföljnin
gsstudie 

12 HD 
patienter. 
10 
friskakontr
oller.  

Inga 
bortfall.  

Konsekut
ivt urval 

 

PET  Studien indikerar att D2 
receptor reduktionen i 
striatum i det tidiga stadiet 
av den kliniska fasen har en 
linjär progression under tre 
år och att RAC är en 
passande biomarkör för 
detektering av D2 receptor 
tillgängligheten.    

Hög 
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Microglial activation 
correlates with severity 
in  Huntington 
disease.  A clinical and 
PET study.  

Pavese, N. 
Gerhard, 
A.Tai, Y.F. 
Ho, 
A.K.Turkhei
mer, F. 
Barker, A. 
Brooks, D.J. 
Piccini, P.  

Att fastställa in vivo 
omfattningen av mikroglia 
aktivitet i hjärnan vid HD 
samt att utreda sambandet 
mellan striatal mikroglia 
aktivitet, neurologisk 
dysfunktion som framgår av 
förlusten av D2 
receptorbindningar och 
kliniska graderingar av 
sjukdomens svårighetsgrad.  

Kohortstud
ie.  

11 kliniska 
HD 
patienter. 
20 friska 
kontroller.  

Inga 
bortfall.  

Konsekut
ivt urval 

 

PET.  Påvisar att trots PK inte är 
sjukdoms specifik så är det 
en användbar och pålitlig 
biomarkör vid detektering 
av tillgängligheten av 
aktiverad mikroglia i HD. 
Samt en nära korrelation 
mellan aktiverad mikroglia 
och kliniska symptomen.  

Hög 

  Hypothalamic 
involvement in 
Huntington's disease: 
An in vivo PET  study  

Politis, M. 
Pavese, 
N.Tai, 
Y.F.Tabrizi, 
S.J. Barker, 
R.A. Piccini, 
P.  

Att bedöma in vivo D2 
receptor dysfunktion och 
ökning av aktiverinen av 
mikroglia i hypothalamus hos 
kliniska samt prekliniska HD 
patienter med hjälp av RAC 
PET.  

Prospektiv 
kohortstud
ie.  

9 kliniska 
och 10 
prekliniska 
HD 
patienter. 
19 friska 
kontroller.  

Inga 
bortfall.  

Stratifiera
t urval 

PET  Studien demonstrerar en 
signifikant D2 
receptroreduktion och 
aktivering av mikroglia i 
hypothalamus i HD. Dessa 
förändringar uppkommer 
tidigt hos HD patienterna.    

Hög 

Microglial activation 
in  presymptomatic 
Huntington's disease 
gene carriers  

Tai, Y.F. 
Pavese, 
N.Gergard, 
A.Tabrizi, 
S.J. Barker, 
R.A. Brooks, 
D.J. Piccini, 
P.  

Att undersöka in vivo med 
PK PET omfattningen av 
aktiveringen av mikroglia och 
subklinisk striatal 
neurondysfunktion, som 
reflekteras av reduktionen av 
D2 bindningar mätta med 
RAC PET.  

Tvärsnittst
udie.  

20 friska 
kontroller. 
11 
prekliniska 
patienter.  

1bortfall
.  

Konsekut
ivt urval 

 

PET  Resultaten demonstrerar en 
utspridd aktivering av 
mikroglia hos prekliniska 
HD patienter som korrelerar 
med neruron 
dysfunktionen.  

Hög 

Changes in striatal 
dopamine D2 receptor 
binding in pre‐clinical 
Huntington’s disease  

VanOstrom, 
J.C.H.Dekke
r, 
M.Willemse
n, A.T.M. De 
Jong, 
B.M.Roos, 
R.A.C.Leend
ers, K.L.  

Att kartlägga/belysa 
förändringar kring D2 
receptor bindningarna i 
striatum hos prekliniska HD 
patienter och bedöma ifall 
dessa förändringar kan vara 
ett tecken till omvandling av 
prekliniska stadiet till det 
kliniska stadiet.     

Prospektiv 
kohortstud
ie.  

14 friska 
kontroller 
och 
27preklini
ska HD 
patienter.  

9 
bortfall 
av HD 
patienter
na. 3 
kontroll
er föll 
bort.  

Stratifiera
t urval 

PET  Studien demonstrerade att 
många prekliniska HD 
patienter har en striatala 
abnormalitetet dock hittades 
inte någon klar ökning av 
D2 receptor förändringar 
runt den kliniska debuten av 
HD.    

Hög 

Cortical dopamine 
dysfunction in 
symptomatic and 
premanifest 
Huntington's disease 
gene carriers.  

Pavese, 
N.Politis, 
M.Tai, Y.F. 
Barker, 
R.A.Tabrizi, 
S.J. Mason, 
S.L. Brooks, 
D.J. Piccini, 
P.  

Att undersöka 
tillgängligheten av kortikala 
D2 dopamin receptorer hos 
HD patienter och hos 
prekliniska patienter samt 
relationen mellan förlusten av 
kortikala och striatala D2 
receptorbindningar och 
neuropsykologiska test.    

Prospektiv 
kohortstud
ie.  

16 kliniska 
patienter 
och 11 
prekliniska
. 13 
mätvärden 
över friska 
kontroller.  

Inga 
bortfall.  

Konsekut
ivt urval 

 

PET  Resultaten indikerar att 
kortikala D2 
receptordysfunktioner är 
vanliga hos det prekliniska 
samt kliniska stadiet av HD. 
Dessa förändringar 
uppkommer tidigt hos 
patienterna och kan leda till 
försvagningarna inom de 
neuropsykologiska 
beteendena.      

Låg  

Microglial activation in 
regions related to 
cognitive function 
predicts disease onset 
in Huntington's 
Disease: A multi modal 
imaging study.  

Politis, M. 
Pavese, 
N.Tai, 
Y.F.Kiferle, 
L. Mason, 
S.L. Brooks, 
D.J.Tabrizi, 
S.J. Barker, 
R.A. Piccini, 
P.  

Att bedöma in vivo 
defunktionella och struktuella 
integriteten av regionala 
nätverk kopplad med 
motoriska, kognetiva och 
psykiska funktioner.  

Kohortstud
ie.  

16 friska 
kontroller. 
16 
genbärare.  

Inga 
bortfall 

Stratifiera
t urval 

PET  Resultaten demonstrerar att 
patologisk aktiverade 
mikroglia i striatum och 
andra områden relaterade 
till kognitiv funktion kan 
vara faktorer som bättre 
förutser debuten av den 
kliniska fasen.  

Låg  

Imaging microglial 
activation in 
Huntington's disease.  

Tai, Y.F. 
Pavese, N. 
Gerhard, 
A.Tabrizi, 
S.J. Barker, 
R.A. Brooks, 
D.J. Piccini, 
P.  

Att belysa betydelsen av 
aktiverad mikroglia vid tidigt 
stadium av HD med hjälp av 
RAC PET.  

Experimen
tell 
fallkontroll
studie.  

11 HD 
patienter.  

Inga 
bortfall.  

Stratifiera
t urval 

PET.  Resultaten demonstrerar att 
aktiveringen av mikroglia är 
en tidig process inom HD 
som uppkommer innan de 
kliniska symptomen.    

Låg 

Benzodiazepine 
receptor binding in 
Huntington's Disease 
[11C]flumazenil uptake 
measured using 
Positron emission 
tomography  

Kunig, 
G.Leenders, 
K.L. 
Sanchez-
Pernaute, R. 
Antonini, 
A.Vontobel, 
P.Verhagen, 
A.Gunther, 
I.  

Att undersöka 
[11C]flumazenil bindning till 
GABA-receptorer i  striatala 
regionerna av patienter med 
HD och patienter i risk för 
HD med och utan patologiskt 
reducerad striatal RAC 
bindning till D2-receptorer.  

Kohortstud
ie.  

10 kliniska 
HD 
patienter 
samt 13 
prekliniska
. 46 
kontroller.  

Inga 
bortfall 

Stratifiera
t urval 

PET.  En omvänd relation mellan 
RAC och [11C]flumazenil 
bindning i putamen hos 
kliniska HD patienter 
påvisades.    

Låg 
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Bilaga 2 - Granskningsfrågor 

1. Ange titel, författare, tidskrift och hemland för studiens genomförande. 

2. Vilken vetenskaplig ansats har studien? Motivera ansatsen! 

3. Beskriv varför man har gjort studien. 

4. Beskriv kort vilka kunskapskällor bakgrunden bygger på. Är informationen tillräcklig för 

att sätta sig in i forskningsområdet som studeras? 

5. Vilket är syftet? Är syftet klart och koncist? Finns eventuella frågeställningar eller 

hypoteser? 

6. Metod: Hur ser studiens uppläggning ut, d.v.s. studiens design? 

7. Metod och material: Vilken är populationen och hur har urval gjorts, alternativt vilka 

metoder skall testas och hur har man valt ut dessa? 

8. Metod: Vilka mätinstrument har använts? Beskriv kort tillvägagångssättet för 

datainsamlingen. Är beskrivningen klar? 

9. Metod Granska eventuell statistik som använts. Försök definiera de variabler som 

statistiska beräkningar gjorts på. Vilka statistiska beräkningar används? 

10. Metod: Skrivs något om studiens validitet/trovärdighet och reliabilitet? 

11. Etik: Finns eventuella etiska aspekter redovisade? Är det tillräckligt belyst? 

12. Resultat: Hur redovisas resultaten? Är redovisningen tydlig och begriplig? Granska 

rubriker och underrubriker. Är eventuella tabeller och figurer tydliga och nödvändiga 

13. Titta igen på syftet och fundera över om resultatet speglar syftet. 

14. Diskussion: Hur är diskussionen upplagd? Finns en metod- och resultatdiskussion? Vad 

diskuteras i respektive delar? 

15. Finns det slutsatser? Kliniska implikationer? Är de rimliga? 

16. Granska referenserna. Vilket referenssystem har använts? 
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Bilaga 3 – Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvantitativ metod 

Titel: 
Författare: 
Årtal:  
Tidskrift: 
 
Del I. Beskrivning av studien 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? JA NEJ 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  JA NEJ 
beskrivet?  
Är syftet relevant till ert examensarbete?  JA NEJ 
Är urvalet beskrivet?   JA NEJ 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid 
Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II. Kvalitetsfrågor 
Hänger metod och syfte ihop?  JA NEJ 
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 
Beskrivs statistiska metoder/analys?  JA NEJ 
Beskrivs datainsamlingen?   JA NEJ 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  JA NEJ 
ställningstagande? 
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp  
validitet och reliabilitet i diskussionen?  JA NEJ 
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? JA NEJ 
Sker återkoppling till nyare forskning i relation  
till huvudfynden i diskussionen?  JA NEJ 
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