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Allvarlig överdoseringsrisk med pramipexol
Dopaminagonisten pmmipexol ordinetas ofta vid RLS, Resdess Legs Slmdrome. Yår erfarenhet
är att den ofta ger bra hjdlp, me{r att det som kallas augmentation lätt uppstär när dosen blir för
hög. Många patienter konaktar oss med svåra besvdr som avhjälps av dossänknin& trots att dems
doser redan ligger vil under maxrekommendationema i FÅSS. Problemen med augmentation
diskuteras också intensivt i det internationella forskarsamhdllet. Yår sarnlade bild är atr
dosrekommendationema i FASS är for höga.

Vi har därför skrir,it till företagen som i Sverige tillhandahåller ptamipexol med indikationen Rts.
Orion Pharma och KRKA som sdljer generiska variaflter hänvisar till Boehringer Ingelheim AB
som producerar originalprodukten Sifrol@. Boehringer Ingelheim ÅB hänvisar i sin tur till studier
som giordes i samband med lanseringen.

Men kunskapen har utrrecklats sedan godkännandet, och dosrekommendationema fuån de
studiema är idag starkt ifrågasatta. Yår erfarenhet att dosema ska vara lägre stöds idag av de flesta
forskare, även av dem som svam.de för de studier som giordes då:

- Walter Paulus och Claudia Trenlsralder skrev i Lancet Neurology redan 2006 om
problemet i err artikel rn-ed teryrat l'Less is more'l.

- Diego Garcia-Borreguero alar ofta om riskema med höga doser av pramipexol.
- John §finkelman iämförde vid ett symposium ar,rangetatav Neurocenter of Southem

Switzedand i oktober 2A2A att dopaminagonister vid RLS kan vära som att hzilla bensin
på en eld.

Flera av de berorda forskama deltar nu i ett nvstartat arbete inom European Alliance of
§eurolog;r där rnan ska ta fram fömyade rekommendationer kring RlS-behandling. Men
eftersom det är ett omfattande arbete kan det dröla ganska lälge innan resuhaten är klara.

Hur kan vi så snart som möjligt ä mindre riskabla dosrekommeadationer? Vem tar änsvar nu när
patentet gatt ut?
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