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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet var att jämföra effekten mellan agomelatin och SSRI/SNRI på 

depressiva symtom och sömnsvårigheter vid egentlig depression hos vuxna. Material 

till arbetet samlades in från databasen Pubmed och åtta randomiserade kontrollerade 

försök inkluderades i arbetet. Genomgång av studierna visade att både agomelatin och 

SSRI/SNRI minskade depressiva symtom på ett statistiskt likartat sätt medan 

agomelatin gav en statistiskt signifikant högre effekt på sömnbesvär jämfört med 

SSRI/SNRI. Slutsatser från arbetet innefattade likartad statistisk effekt av agomelatin 

och SSRI/SNRI på depressiva symtom medan en klinisk relevans påvisades för 

agomelatin gällande respons och remission. Agomelatin gav statistiskt högre effekt på 

sömnbesvär jämfört med SSRI/SNRI men den kliniska relevansen bedömdes som 

likartad mellan behandlingsalternativen utifrån patienternas subjektiva bedömning.  
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Abstract 

 

 

Aim 

The aims of the study were to compare the effects on depressive symptoms and 

insomnia between agomelatine and SSRIs/SNRIs in adult patients with major 

depression disorder. 

 

Method  

Materials were collected from the database Pubmed and selected through the aims of 

the study and certain selection criterias. It was required that the studies fulfilled at 

least one of the study´s aims to be eligible for inclusion. Eight randomised clinical 

trials were included in the study. The results from the studies were compared 

according to statistical and clinical significance. 

 

Results  

Depressive symtoms were reduced both with agomelatin and SSRIs/SNRIs. 

Generally the rates of respone and remission were similar of agomelatine and 

SSRIs/SNRIs. There were advantages for agomelatine in the individual studies 

concerning rates of respone and remission. Six of the included studies investigated 

the effect on insomnia. In a majority of these studies agomelatine caused a 

statistically significant improvement compared to SSRIs/SNRIs. Clinically, both 

agomelatine och SSRIs/SNRIs improved most of the variables related to insomnia 

that were examinated according to patient-reported outcome results. 

 

Conclusion 

Statistically both SSRIs/SNRIs and agomelatine achieved similiar effects on 

depressive symptoms. In the majority of the included studies that examinated effect 

on insomnia agomelatine showed a statistically significant improvement compared to 

SSRIs/SNRIs. Clinically, agomelatine is viewed as a viable option for adult patients 

with major depressive disorder with unsuccessful response or remission from 

SSRIs/SNRIs. A similiar clinical relevance were shown for agomelatine and 

SSRIs/SNRIs concerning improvement of insomnia according to patient-reported 

outcome results. 
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Förkortningar 
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NNT  Number Needed to Treat  

OQESA  Oxford Questionaire on the Emotional Side-Effects of 

  Antidepressants 
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PSG  Polysomnografi 
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SCID-1  Structured Clinical Interview for DSM IV Axis disorders 
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1. Introduktion  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Egentlig depression utgör ett folkhälsoproblem över hela världen. Enligt beräkningar 

från World Health Organisation är omkring 300 000 000 människor drabbade 

världen över. Orsakerna bakom egentlig depression anses vara en samverkan mellan 

sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Egentlig depression är en vanligare 

sjukdom hos kvinnor jämfört med män (1). Sjukdomen kan debutera i alla åldrar men 

den typiska debutåldern är 25 år efter en medicinsk eller psykosocial påfrestning (2). 

 

1.2 Symtom 
 

Symtom vid egentlig depression utgörs av en eller flera episoder med sänkt 

stämningsläge, minskad känslomässig och kognitiv förmåga, skuldkänslor, 

värdelöshetskänslor, ökad suicidrisk, sömnstörningar, ökad irritation och kroppsliga 

symtom (2). Beroende på symtomens svårighetsgrad klassificeras den egentliga 

depressionen som lindrig, medelsvår eller svår. Vid lindrig egentlig depression är 

symptomen mildare, färre och mindre varaktiga än vid medelsvår egentlig 

depression. Vid svår egentlig depression är personens funktionsförmåga och 

livskvalitet nedsatt (3) 

 

1.3 Diagnos 
 

Egentlig depression diagnosticeras utifrån kriterier enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders samt graden av lidande och funktionsförlust hos 

patienten (4). 

Patientens sjukdomshistoria, fysisk undersökning och användandet av diagnostiska 

instrument utgör olika bedömningsmetoder. Några exempel på diagnostiska 

instrument är Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) och Structured 

Clinical Interview for DSM IV Axis disorders (SCID-1). MINI och SCID-1 utgör 

intervjuer och det krävs utbildning hos den genomförande läkaren för att undvika 

felanvändning eller feltolkning av resultaten. MINI och SCID-1 har måttligt 

vetenskapligt underlag och någon av dessa bör erbjudas som komplement till klinisk 
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bedömning vid diagnostik av egentlig depression. De diagnostiska instrumenten kan 

ytterligare ge information om samtidigt missbruk eller beroende (5). 

 

1.4 Behandling 

 

Det finns olika behandlingsmetoder vid egentlig depression men antidepressiv 

läkemedelsbehandling kan ofta erbjudas. I Sverige finns det 20 godkända 

antidepressiva läkemedelssubstanser och ett antal licenspreparat (2). Aktuella 

läkemedelsgrupper utifrån arbetets syfte är selektiva serotonin återupptagshämmare 

(SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och melatonerga 

agonister och serotoninantagonister (agomelatin) Vanliga SSRI preparat är fluoxetin 

(Fontex®), citalopram (Cipramil®), paroxetin (Seroxat®) och sertralin (Zoloft®). 

Ett vanligt SNRI preparat är venlafaxin (Efexor®) (6). Enligt Kloka Listan 

rekommenderas i första hand SSRI (sertralin eller citalopram) vid behandling av 

egentlig depression. I andra hand rekommenderas behandling med SNRI (venlafaxin) 

eller mirtazapin (7) . Ett av de senast tillkomna antidepressiva läkemedlen 

Valdoxan® (agomelatin) godkändes för behandling av egentlig depression år 2009. 

En av verkningsmekanismerna hos agomelatin är att den binder till och stimulerar 

melatoninreceptorer (MT 1 och MT2). Normalt binder melatonin till receptorerna 

och fungerar som kroppens sömnhormon. Effekten blir att dygnsrytmen stabiliseras 

och nattsömnen förbättras. Den antidepressiva effekten hos agomelatin antas bero på 

blockering av 5-HT2C receptorn (8). Behandling med agomelatin kräver normal 

leverfunktion hos patienten och kontroll av levervärden under behandling (9). 

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat sedan år 2006 enligt statistik 

från Socialstyrelsen. Det är högst förskrivning av läkemedel inom SSRI-gruppen som 

uppgick till 3 413 371 uttag år 2017. Förskrivningen av läkemedlet venlafaxin från 

SNRI-gruppen uppgick till 521 465 uttag år 2017. Detta kan jämföras med 

förskrivningen av agomelatin som uppgick till 31 901 uttag år 2017 (10).  

 

1.5 Behandlingseffekt 
 

På engelska används två termer för behandlingseffekt med olika innebörd 

(”efficacy” respektive ”effectiveness”). ”Efficacy” mäter effektskillnad mellan en 

intervention och placebo eller standardbehandling hos en grupp förenliga 

studiedeltagare. ”Effectiveness” mäter effektskillnaden mellan intervention och 

placebo eller standardbehandling i hela befolkningen. Vid den sistnämnda metoden 

krävs en analysmetod som inkluderar resultaten från patienter som i förtid avbryter 

studien (”intention to treat”). Om studien tillämpar en sådan analysmodell ökar 

chanserna för kliniskt relevanta resultat. Ett annat mått på behandlingseffekt är 
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”Number Needed to Treat” (NNT) som anger antalet patienter som behöver 

behandlas för att en patient ska bli frisk. Ett högt NNT-tal motsvarar en låg 

behandlingseffekt (11). 

Utvärdering av behandlingseffekt vid egentlig depression kan genomföras med 

symtomskattningsskalor. Några exempel är Montgomery-Åsberg Depression Rating 

Scale (MADRS) och Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). MADRS 

självskattningsskala består av nio frågor där varje fråga kan graderas mellan 0–6 

poäng. En högre poäng på en fråga indikerar ökad grad av obehag under en 

tidsperiod av de senaste tre dagarna. Den totala poängsumman på MADRS 

självskattningsskala tolkas enligt ett visst system. En totalsumma på 0–11 poäng 

innebär att patienten inte lider av egentlig depression och 12–20 poäng innebär  

måttlig egentlig depression. Om totalsumman är >20 poäng lider patienten med hög 

sannolikhet av egentlig depression om symptomen pågått mer två veckor. 

Totalsumma > 40 poäng betraktas som en allvarlig depression med suicida tankar 

och sjukhusinläggning av patienten bör övervägas (12). Den ursprungliga versionen 

av HDRS består av 17 frågor. Majoriteten av frågorna är graderade mellan 0–4 

poäng medan andra är graderade mellan 0–2 poäng eller 0–3 poäng. Ju högre poäng 

en fråga får desto svårare är symptomen. Tolkningen av patientens totalpoäng sker 

enligt följande: 0–6 poäng anses normalt och patienten lider inte av egentlig 

depression och ≥20 poäng tyder på minst en måttlig egentlig depression (13). 

 

 

1.6 Tolkning av vetenskapliga studier 
 

För att sätta resultaten från vetenskapliga studier i ett sammanhang används begrepp 

som validitet samt statistisk och klinisk signifikans. Om det är relevanta parametrar 

som mäts i en studie kan studien tillskrivas en validitet. Den inre validiteten beror på 

mängden systematiska fel (bias), studiedesign och statistisk analysmetod. Den högsta 

evidensgraden finns hos systematiska utvärderingar följt av randomiserade 

kontrollerade försök. Viktiga aspekter vid värdering av bias är om det finns en tydlig 

beskrivning av studiepopulationen och om studien är randomiserad och blindad. Den 

externa validiteten handlar om studiens generaliserbarhet och kliniska tillämpning. 

Viktiga faktorer för extern validitet är om studien är möjlig att genomföra på nytt 

(reproducerbarhet) och interventionens kostnadseffektivitet. En tydlig beskrivning av 

interventions- och kontrollgrupp är viktigt för både den inre och yttre validiteten (11) 

Vid bearbetning av forskningsresultat är det väsentligt att skilja på statistisk och 

klinisk signifikans. Statistisk signifikans handlar om sannolikheten för en viss 

hypotes om en population. Hypotesen om populationen ska accepteras eller 

förkastas. Det finns två möjliga hypoteser vid utgångsläget av en studie. Dessa 

hypoteser representerar om en skillnad mellan grupperna förväntas (H1-hypotes) eller 

inte (nollhypotes eller H0). Den statistiska signifikansen mellan två grupper beskriver 

om det finns en statistisk skillnad mellan grupperna. Den kan avgöras utifrån en 
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förbestämd signifikansnivå (p-värde eller α) och motsvarar den nivå forskarna är 

beredda att förkasta nollhypotesen trots att den är sann (typ I fel). Generellt gäller 

signifikansnivån 0,05 motsvarande 5 %. Den statistiska signifikansen utgår från ett 

antagande om att studiedeltagarna (stickprovet) är representativ för hela 

befolkningen eller populationen. Vid beräkning antas att en normalfördelning råder 

bland värdena med ett medelvärde och standardavvikelse. En standardavvikelse (SD) 

åt vardera sidan om medelvärdet (± 1SD) inkluderar 68 % av populationen och ± 2 

SD inkluderar 95 % av populationen (11). 

Klinisk signifikans definieras som den minsta förändringen i en utfallsvariabel som 

innebär en meningsfull skillnad för patienten och för den fortsatta behandlingen. Det 

finns ingen standard för beräkning av kliniskt viktiga förändringar. Generellt avgörs 

klinisk signifikans genom förändringen i en utfallsvariabel före och efter en studie i 

kombination med patientens upplevda förändring (11). 

 

1.7 Vetenskapliga studier av antidepressiva läkemedel 
 

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för användning av SSRI och SNRI enligt 

enskilda placebokontrollerade studier. Det har däremot riktats kritik mot den höga 

förskrivningen av SSRI och SNRI pga. kvarstående biverkning i form av förändrat 

sömnmönster och tveksam effekt jämfört med placebo i meta-analyser (14-16). 

Insomnia (sömnlöshet) är en bidragande orsak till återfall eller utebliven remission 

vid egentlig depression och är en riskfaktor för förstagångsinsjuknande (17, 18). En 

förbättring av sömnstörningar hos patienter med egentlig depression kan öka deras 

följsamhet till behandling (19). I fyra placebokontrollerade studier har den 

antidepressiva effekten hos agomelatin studerats. Samtliga studiers resultat var till 

fördel för agomelatin (20-23).  

I två tidigare meta-analyser jämfördes den antidepressiva effekten hos SSRI/SNRI 

och agomelatin. Resultaten från dessa studier visade på en statistiskt likvärdig 

antidepressiv effekt hos SSRI/SNRI och agomelatin (24, 25). I en ytterligare meta-

analys var den antidepressiva effekten statistiskt högre hos agomelatin jämfört med 

SSRI/SNRI (26). 

Egentlig depression bidrar till stor sjukdomsbörda i världen och sedan utvecklingen 

av SSRI och SNRI på 1990-talet har utvecklingen av nya antidepressiva läkemedel 

varit långsam. Det råder en brist på behandlingsalternativ vid egentlig depression om 

behandling med SSRI och SNRI misslyckas (27, 28). Eftersom det riktats kritik mot 

SSRI och SNRI gällande tveksam antidepressiv effekt jämfört med placebo i meta-

analyser och pga. förändrat sömnmönster hos patienterna finns det anledning till 

jämförelse med agomelatin. 
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1.8  Syfte 
 

Syftet med arbetet var att jämföra effekten på depressiva symtom och sömnbesvär 

mellan agomelatin och SSRI/SNRI hos vuxna patienter med egentlig depression. 

Frågeställningarna för arbetet var hur effekterna på depressiva symtom och 

sömnbesvär ser ut hos vuxna med egentlig depression vid behandling med 

agomelatin respektive SSRI och SNRI utifrån statistisk och klinisk signifikans?  

 

 

2. Material och metoder 

 

 

Som metod för arbetet har en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar valts. 

Studierna har granskats kritiskt och metodiskt utifrån arbetets syfte. Till arbetet 

inkluderades åtta dubbelblinda randomiserade kontrollerade försök. I majoriteten av 

studierna jämfördes agomelatin mot SSRI (sertralin, fluoxetin eller escitalopram). I 

två av de inkluderade artiklarna jämfördes agomelatin mot SNRI (venlafaxin). 

 

 

2.1 Datainsamling, studiedesign och inklusionskriterier 
 

Samtliga studier som inkluderades i arbetet inhämtades från databasen 

Pubmed/MEDLINE. En kvantitativ studietyp valdes som studiedesign för arbetet. 

Inklusionskriterierna motsvarade relevansbedömningen av de inkluderade studierna.  

Inklusionskriterierna var krav på originalartiklar med studiedesignen randomiserat 

kontrollerat försök. För inklusion i arbetet krävdes att studierna var dubbelblindade 

och jämförde agomelatin mot SSRI eller SNRI vid behandling av egentlig depression 

hos vuxna. Ett ytterligare krav var att antidepressiv effekt och/eller effekt på 

sömnbesvär vid egentlig depression undersöktes i studierna.  
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2.2 Sökstrategi  
 

Utifrån studiens syften konstruerades sökord för fritextsökning i Pubmed/MEDLINE. 

Sökord som användes var ”depressive disorder agomelatin”. Sökfilter för 

studiedesignen randomiserat kontrollerat försök (”randomized controlled trial”) 

aktiverades för att effektivisera sökningen. Sökningen resulterade i 35 resultat varav 

åtta studier uppfyllde inklusionskriterierna för arbetet. Detta säkerställdes genom att 

studiernas titlar och sammanfattningar lästes igenom. För de åtta studier som 

bedömdes som relevanta för arbetet erhölls fulltextversionen från medicinska 

tidskrifters hemsidor länkat från Pubmed/MEDLINE. Två av de inkluderade 

studierna erhölls fulltextversionerna av artiklarna från Linnéuniversitetets söktjänst 

”One Search”. Fulltextversionen av en av de inkluderade studierna erhölls genom 

beställning från Linnéuniversitets bibliotek.  

 

2.3 Databearbetning i de valda studierna 
 

Vetenskapliga artiklar som motsvarade arbetets syfte och inklusionskriterier 

inkluderades i arbetet. Varje studie undersöktes och presenterades enskilt utifrån 

syfte och utfallsvariabler, studiedesign, resultat och slutsats. Därefter genomfördes 

en sammanfattning av samtliga inkluderade studier. Resultat från de inkluderade 

studierna som besvarade arbetets syfte presenterades som huvudresultat. 

Huvudresultat avsåg resultat från de inkluderade studierna avseende antidepressiv 

effekt och effekt på sömnbesvär. Antidepressiv effekt utvärderades genom statistisk 

jämförelse av förändringen av depressiva symtom mellan behandlingsgrupperna 

enligt symtomskattningsverktyg. I majoriteten av studierna tillämpades Hamilton 

Depression Rating Scale (HDRS) och användes vid utvärdering av antidepressiv 

effekt i arbetet. I en av de inkluderade studierna tillämpades Montgomery Åsbergs 

Depression Rating scale (MADRS) och användes vid utvärdering av antidepressiv 

effekt i arbetet. Om ångestsymtom utvärderades i studierna inkluderades dessa 

resultat vid bedömning av antidepressiv effekt i arbetet.  

Den kliniska relevansen av studiernas resultat gällande antidepressiv effekt 

utvärderades genom jämförelse av respons-och remissionsandelar mellan 

behandlingsgrupperna och genom beräkningar av ”Number Needed to Treat” 

(NNT).  

NNT beräknades i majoriteten av de inkluderade studierna utifrån respons- och 

remissionsandelar enligt HDRS. I en av de inkluderade studierna beräknades NNT 

utifrån respons- och remissonsandelar enligt MADRS. NNT beräknades för respons 

och remission för det studieläkemedel med numeriskt högst effekt avseende respons 

respektive remission. 
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NNT beräknades enligt formeln: 

𝑁𝑁𝑇 =
1

𝐴𝑅𝑅
 

 

ARR motsvarade den absoluta riskreduktionen för respons- och remissionsandelarna 

mellan behandlingsgrupperna, se bilaga 1.  

Effekt på sömnbesvär utvärderades utifrån jämförelse av förändringen av 

sömnparametrar mellan agomelatin och SSRI/SNRI. Sömnparametrar som jämfördes 

i arbetet förekom i minst två av de inkluderade studierna. Sömnparameterar som 

utvärderades var insomningstid, sömneffektivitet, nattliga uppvaknanden, trötthet 

och välmående under dagtid, känsla vid uppvaknande, sömnkvalitet och upplevd 

nöjdhet med sömnen. 

 

 

3. Resultat 

 

  

3.1 Studie 1 
 

 

Superior antidepressant efficacy results of agomelatine versus fluoxetine in 

severe MDD patients: a randomized, double-blind study. Hale et al., 2010. 

 

 

Syfte och utfallsvariabler 

 

Den antidepressiva effekten hos agomelatin (25–50 mg/dag) och fluoxetin (20–40 

mg/dag) jämfördes under åtta veckors behandling. Den primära utfallsvariabeln var 

skillnad i totalpoäng enligt HDRS mellan behandlingsstart och efter åtta veckors 

behandling. Sekundära utfallsvariabler var skillnad i totalpoäng enligt Clinical 

Global Impressions-improvement and severity-skalorna (CGI-I och CGI-S), 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Hamilton Depression Rating Scale sleep 

subscore (HAM-D) samt säkerhet.  
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Studiedesign 

 

Studien genomfördes parallellt på 41 kliniker i Argentina, Brasilien, Italien, Spanien 

och Storbritannien mellan 2005 och 2008.  

För inklusion i studien krävdes enstaka eller återkommande episoder av svår 

depression enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Text 

Revision (DSM-IV-TR) och Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI). 

Det krävdes en totalpoäng enligt HDRS≥25 respektive totalpoäng enligt CGI-S≥4. 

Enligt CGI-S krävdes att sju av nio diagnoskriterier för svår depression var 

uppfyllda. Enligt HDRS skulle poäng från åtta av frågorna utgöra minst 55 % av 

totalpoängen. Dessa frågor handlade om nedstämdhet, skuldkänslor, insomnia, 

påverkan på arbetsliv och fritidsaktiviteter, mental hämning och ångest.  

Exlusionskriterier för studien var årstidsbunden depression, psykotisk depression 

eller förlossningsdepression, suicidrisk, bipolär sjukdom, olika ångesttillstånd, 

missbruk eller beroende, överkänslighet mot fluoxetin, tidigare elektrokonvulsiv 

behandling (ECT), psykoterapi eller ljusbehandling, svårbehandlad depression, 

demens, epilepsi, stroke och allvarliga organiska störningar. Medicinering med 

antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel, sömnmedel och neuroleptika var 

inte tillåtet under studien eller en viss tid innan studiens start beroende på 

halveringstiderna. Behandling med ett visst sömnmedel (zolpidem max. 10 mg/dag) 

var tillåtet fram till vecka 2 i studien.  

Enligt en beräkning inför studien krävdes 247 patienter i varje behandlingsgrupp för 

att studien skulle kunna visa på skillnader mellan behandlingsgrupperna med en 

styrka (”power”) på 85 %. 

Det var 77,7 % kvinnor som deltog i studien med en medelålder på 42,3±11,6 år. De 

flesta av studiedeltagarna led av återkommande depressioner (63,5 %). Majoriteten 

av studiedeltagarna diagnosticerade med svår depression enligt DSM-IV-TR (94 %). 

De resterande studiedeltagare var diagnosticerade med medelsvår depression enligt 

DSM-IV-TR.  

Efter tre-sju dagars avbrytande av tidigare läkemedelsbehandling randomiserades 

515 personer till två olika behandlingsgrupper. Under åtta veckor behandlades 252 

patienter med agomelatin (25 mg/dag) och 263 studiedeltagare med fluoxetin (20 

mg/dag). Vid otillräcklig behandlingseffekt ökades dosen för agomelatin till 50 

mg/dag efter två veckor och för fluoxetin till 40 mg/dag efter fyra veckor. 

Antidepressiv effekt enligt HDRS och CGI-S utvärderades vid vecka 2, 4, 6 och 8 

samt vid ett uppföljningsbesök. Effekt på sömnbesvär enligt HAM-D utvärderades 

varannan vecka från den andra behandlingsveckan. Ångestsymtom enligt HAM-A 
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utvärderades vid inklusion och efter åtta veckors behandling eller vid tidigare 

avbrytande av studien. Tillräcklig respons (behandlingssvar) definierades som en 50 

% lägre totalpoäng jämfört med vid behandlingsstarten och tillfrisknande 

definierades som totalpoäng av 6 eller lägre enligt HDRS. Enligt CGI-S-räknades en 

totalpoäng mellan 1–2 som tillräcklig respons och en totalpoäng på 1 som 

tillfrisknande. Säkerhet utvärderades varannan vecka men studiedeltagarna kunde 

spontant rapportera om biverkningar under hela studien. Fysiologiska parametrar 

utvärderades vid veckorna 0 respektive 8 i studien.  

Det fanns tre statistiska analysgrupper i studien. Den första analysgruppen avsåg alla 

randomiserade studiedeltagare (”randomized set”) och den andra innefattade de 

randomiserade studiedeltagare som minst medicinerats en gång och som utvärderats 

vid behandlingsstart och minst vid ett ytterligare tillfälle för studiens primära 

utfallsvariabel (”full analysis set, FAS”). Den tredje analysgruppen inkluderade de 

randomiserade studiedeltagare som medicinerats minst en gång under studiens gång 

(”safety set”). Effektanalyser genomfördes i ”FAS”-gruppen där studiedeltagarnas 

sista utvärdering jämfördes mellan behandlingsgrupperna mot en signifikansnivå på 

5 %. För depressionsymtom enligt CGI-I och CGI-S räknades den första 

utvärderingen i analysen från behandlingsvecka 2. Sömnen hos studiedeltagarna 

utvärderades genom sömnfrågorna i HDRS (HAM-D) och genom mätning av HDRS 

utan dessa frågor. Säkerhetsanalyser genomfördes i analysgruppen ”safety set” för 

hela studietiden. Säkerhet utvärderades genom andelen patienter i varje 

behandlingsgrupp som rapporterat minst en biverkning.  

 

Resultat 

 

”FAS”-gruppen omfattade 97,9 % av de randomiserade studiedeltagare. I denna 

grupp gav agomelatin statistiskt signifikant högre antidepressiv effekt jämfört med 

fluoxetin från vecka 2 enligt HDRS. Vid inledningen av studien var 

studiedeltagarnas genomsnittliga totalpoäng 28,6±2,6. Efter 8 veckor minskade 

patienternas genomsnittliga totalpoäng med 17,3±7,3 i agomelatingruppen. I 

fluoxetingruppen var den genomsnittliga minskningen av patienternas totalpoäng 

16,0±8,4. Resultatet för den primära utfallsvariabeln i studien var statistiskt 

signifikant mellan behandlingsgrupperna med fördel för agomelatin (p=0,024) 

Responsandelen för agomelatin var högre jämfört med fluoxetin utan statistisk 

signifikant skillnad enligt HDRS (71,7 % respektive 63,8 %, p=0,060). 

Remissionsandelarna blev 32 % för agomelatin respektive 28,4 % för fluoxetin enligt 

HDRS. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var inte statistiskt signifikant 

(p=0,381). NNT för respons och remission beräknades till 13 och 28 för agomelatin. 
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Agomelatin gav statistiskt signifikant förbättrad sömn jämfört med fluoxetin enligt 

HAM-D (p=0,018). Vid inledningen av studien var patienternas genomsnittliga 

totalpoäng enligt HAM-D 4,9±1,3. Behandling med agomelatin resulterade i en 

totalpoäng på 1,4±1,7. Resultatet för behandling med fluoxetin blev 1,8±1,9 enligt 

HAM-D.  

Ångestsymtom förbättrades i båda behandlingsgrupperna. I agomelatingruppen var 

patienternas totalpoäng 26,0±7,0 enligt HAM-A vid inledningen av studien. 

Motsvarande siffra i fluoxetingruppen var 26,4±7,0. I genomsnitt minskade 

ångestsymtom med 14,7±9,5 poäng för agomelatin respektive 14,2±10,3 poäng för 

fluoxetin.  

Andelen patienter som rapporterat minst en biverkning var likvärdiga i båda 

behandlingsgrupperna (57,2 % för agomelatin och 56,3 % för fluoxetin). Antalet 

biverkningar som var relaterade till agomelatin var lägre jämfört med för fluoxetin 

(28,4 % och 41,1 %). De vanligaste biverkningarna var huvudvärk, illamående och 

somnolens. Fysiologiska parametrar skilde sig inte kliniskt relevant åt mellan 

behandlingsgrupperna. Antalet studiedeltagare som avbröt studien i förtid var högre 

för fluoxetin (n= 49) jämfört med agomelatin (n= 30).  

 

Slutsats 

 

Den antidepressiva effekten enligt HDRS var statistiskt signifikant högre för 

agomelatin jämfört med fluoxetin hos patienter med svår egentlig depression. 

Biverkningsprofilen hos agomelatin bedömdes som god (29).  
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3.2 Studie 2 
 

 

Efficacy of the novel antidepressant agomelatine on the circadian rest-activity 

cycle and depressive and anxiety symptoms in patients with major depressive 

disorder: a randomized, double-blind comparison with sertraline. Kasper at al., 

2010. 

 

Syfte och utfallsvariabler 

 

I studien jämfördes agomelatin (25–50 mg/dag) och sertralin (50–100 mg/dag) med 

avseende på dygnsrytm, olika sömnparametrar, antidepressiv effekt och effekt på 

ångestsymtom samt säkerhet. Den primära utfallsvariabeln var skillnad i dygnsrytm 

uttryckt som relativ amplitud (RA) enligt mätning av kroppsvärden med armbandsur 

(aktigrafi) mellan behandlingsstart och efter sex veckors behandling. RA 

definierades som skillnaden eller kvoten mellan de 10 mest aktiva timmarna och de 

fem minst aktiva timmarna av dygnet. De sekundära utfallsvariablerna var förändring 

av sömneffektivitet och insomningstid, depressiva symtom (HDRS, CGI-I och CGI-

S, ångestsymtom (HAM-A), subjektiv sömn samt säkerhet. Sömneffektivitet och 

insomningstid utvärderades genom aktigrafisk mätning och subjektiv sömn genom 

Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LSEQ) och HAM-D. 

 

Studiedesign 

 

Studien genomfördes parallellt på 37 kliniker i Frankrike, Tyskland, Österrike, 

Spanien, Italien och Polen mellan 2005 till 2006.  

Inklusionskriterier var att patienterna var diagnosticerade med måttlig till svår 

depression enligt DSM-IV-TR och MINI. Det krävdes att patientens senaste 

depressionsepisod skulle ha pågått i minst fyra veckor för inklusion. Enligt HDRS-

skalan krävdes en totalpoäng på minst 22 poäng. På de två frågorna som rörde 

insomnia krävdes minst tre poäng på vardera av frågorna.  

Exlusionskriterier för studien var årstidsbunden depression, psykotisk depression, 

förlossningsdepression, katatona symtom, patienten med ökad självmordsrisk eller 

tidigare suicidförsök, bipolär sjukdom, olika ångesttillstånd, missbruk eller beroende, 

tidigare ECT, psykoterapi eller ljusbehandling, svårbehandlad depression, demens, 

epilepsi, stroke, övervikt, allvarliga organiska störningar eller okontrollerad diabetes, 
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sömnapné eller restless legs. Medicinering med antidepressiva eller ångestdämpande 

läkemedel, sömnmedel och neuroleptika var inte tillåtet under studien eller en viss tid 

innan studiens start beroende på halveringstiden hos läkemedlet.  

Studien omfattade ca. 70 % kvinnor med en medelålder på 43,8 ± 10,2 år. Det var ca. 

70 % av studiedeltagarna som led av återkommande depressioner och ca. 75 % hade 

diagnosticerats med måttlig depression.  

Det var 313 patienter som randomiserades till två behandlingsgrupper varav 154 

patienter behandlades med agomelatin (25 mg/dag) och 159 patienter behandlades 

med sertralin (50 mg/dag).  Studien föregicks av en behandlingsfri period mellan 1–5 

veckor som varierade beroende på studiedeltagarnas tidigare 

läkemedelsbehandlingar. Vid otillräcklig effekt genomfördes en doshöjning i studien 

efter två veckor i båda behandlingsgrupperna till 50 mg/dag för agomelatin 

respektive 100 mg/dag för sertralin. Studiedeltagarna skulle spontant rapportera 

biverkningar under studiens gång och biverkningar dokumenterades och 

utvärderades. Vid studiestart och studiens sista vecka mättes vissa hälsoparametrar 

hos samtliga studiedeltagare. 

Studiedeltagarnas dygnsrytm mättes med hjälp av ett aktivitetsur. Aktivitetsuret 

placerades på handleden och behölls på under hela dygnet med undantag för vid 

dusch eller bad. Vid uppvaknande och sänggående tryckte studiedeltagarna på en 

knapp på aktivitetsuret. Studiedeltagarna antecknade dagligen tid för uppvaknande 

respektive sänggående i en sömndagbok. Data från aktivitetsuret omvandlades med 

hjälp av ett datorprogram till ett aktogram. Varje studiedeltagares aktogram och 

sömndagbok utvärderades vid vecka 2, 4 och 6 i studien.  

Det fanns tre olika statistiska analysgrupper i studien. Den första gruppen 

inkluderade alla patienter med minst ett användbart RA-värde vid studiestarten och 

minst ett användbart RA-värde under de kommande veckorna av studien 

(”actigraphy analysis set, AAS”). Patienterna i ”AAS”-gruppen utvärderades mellan 

studiestarten och under hela studiens gång med avseende på skillnaden i deras 

medelvärde för RA. Resultaten från de tre första mätningarna av RA utvärderades 

därtill separat. Den andra gruppen inkluderade alla studiedeltagare som minst tagit en 

dos av studiens läkemedel och hade minst ett resultat avseende sömneffektivitet, 

insomningstid, depressions- eller ångestsymtom under studiens gång och benämndes 

”FAS”. Patienternas sömneffektivitet och insomningstid utvärderades enligt samma 

modell som beskrevs ovan för RA. Depressions- och ångestsymtom utvärderades 

som skillnaden i medeltotalpoäng mellan studiestart och efter 6 veckors behandling. 

Säkerhet utvärderades separat för alla studiedeltagare som tagit minst en dos av 

studieläkemedlen.  
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Resultat 

 

”AAS”-gruppen innefattade ca 74 % av de randomiserade patienterna varav 117 

patienter behandlades med agomelatin och 116 patienter behandlades med sertralin. 

”FAS”-gruppen utgjorde ca 98 % av de randomiserade patienterna varav 150 

patienter behandlades med agomelatin och 157 patienter behandlades med sertralin. 

För den primära utfallsvariabeln var det en statistiskt signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna mellan behandlingsstart till vecka 1 i studien med fördel för 

agomelatin (p=0,010). Under vecka 2 i studien var skillnaden statistiskt signifikant 

med fördel för agomelatin (p= 0,184). Från vecka 3–6 i studien var skillnaden mellan 

behandlingsgrupperna inte statistiskt signifikant. RA var stabilt under hela 

studietiden för agomelatin medan den minskade för sertralin mellan behandlingsstart 

och vecka 1. Från vecka 2 i studien låg RA stabilt för sertralin. 

Enligt aktigrafisk mätning var patienternas sömneffektivitet 77,2 % och 76,5 % i 

agomelatingruppen respektive sertralingruppen vid inledningen av studien. Efter sex 

veckors behandling ökade sömneffektiviteten med 1,59±5,10 % för agomelatin och 

minskade med 1,18±7,09 % för sertralin. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna 

var signifikant (p<0,001). Vid inledningen av studien var patienternas 

insomningstider 23,5 minuter och 22,5 minuter i sertralingruppen respektive 

agomelatingruppen. Efter 6 veckors behandling minskade insomningstiden med 

2,35±15,75 minuter vid behandling med agomelatin. Däremot ökade 

insomningstiden med 6,52±22,57 minuter vid behandling med sertralin. Skillnaden 

mellan behandlingsgrupperna var signifikant (p<0,001). .  

Sekundära sömnparametrar avseende subjektiv sömn förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna. Enligt LSEQ (”getting to sleep”) var resultatet statistiskt 

signifikant högre för agomelatin vid vecka 2 i studien. Vid inledningen av studien 

var patienternas genomsnittliga poäng enligt LSEQ (”getting to sleep) 50 mm i båda 

behandlingsgrupperna. Efter två veckors behandling förbättrades patienternas 

totalpoäng till 61,61±16,63 mm för agomelatin jämfört med 54,21±16,99 mm för 

sertralin (p<0,001). Vid den sista utvärderingen under studien var parametern ca 63 

mm för agomelatin och 62 mm för sertralin utan signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna. Vid inledningen av studien var patienternas genomsnittliga 

poäng enligt LSEQ (”quality of sleep”) 50 mm i båda behandlingsgrupperna. Mellan 

behandlingsstart och vecka 2 förbättrades parametern till 60,60±18,25 mm för 

agomelatin respektive 54,39±19,99 mm för sertralin (p=0,025). Vid den sista 

utvärderingen var parametern ca 67 mm för både agomelatin och sertralin utan 

signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. 

Depressiva symtom minskade i båda behandlingsgrupperna. Vid behandlingsstart i 

studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng 26,3±2,9 enligt HDRS. Efter sex 

veckors behandling var de genomsnittliga minskningarna av totalpoäng enligt HDRS 
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15,8±7,3 för agomelatin respektive 14,4±8,7 för sertralin (p=0,031). Skillnaden 

mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikant avseende effekt på depressiva 

symtom enligt HDRS. Ångestsymtom minskade i båda behandlingsgrupperna. Vid 

den sista utvärderingen minskade patienternas totalpoäng i genomsnitt med 14,5±9,8 

för agomelatin respektive 13,1±11,0 för sertralin enligt HAM-A (p=0,017). 

Skillnaden mellan behandlingsgrupperna avseende effekt på ångestsymtom var 

signifikant. 

Respons- och remissionsandelar enligt HDRS blev 70 % och 32,7 % för agomelatin 

respektive 61,5 % och 28,8 % för sertralin. NNT för respons oh remission 

beräknades till 12 och 26 för agomelatin.  

Det var likartade patientandelar som rapporterat minst en biverkning under studien 

(agomelatin 48 % respektive sertralin 49,1 %). De vanligaste biverkningarna var 

huvudvärk, muntorrhet och diarré.  

 

Slutsats 

 

Agomelatin förbättrade dygnsrytmen, sömnen och funktionsnivån på dagtid hos 

deprimerade patienter i studien. Det var bättre resultat för agomelatin jämfört med 

sertralin avseende förbättring av depressions- och ångestsymtom. Toleransen mot 

agomelatin bedömdes som god (30). 
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3.3 Studie 3 
 

 

Efficacy of agomelatine and escitalopram on depression, subjective sleep and 

emotional experiences in patients with major depressive disorder: a 24-wk 

randomized, controlled, double-blind trial. Corruble et al., 2013. 

 

 

Syfte och utfallsvariabler 

 

Agomelatin (25–50 mg/dag) och escitalopram (10–20 mg/dag) jämfördes primärt 

med avseende effekt på depressionsymtom och subjektiv sömn samt säkerhet. 

Sekundärt studerades känslomässiga upplevelser hos studiedeltagarna. Den primära 

utfallsvariabeln för depressionsymtom var skillnaden i totalpoäng enligt HDRS, 

CGI-I och CGI-S mellan studiestart och vecka 12 respektive vecka 24. Depressiva 

symtom utvärderades därtill genom respons-och remissionsandelar vid vecka 12 och 

24.  Den primära utfallsvariabeln för subjektiv sömn var skillnad av parametern 

”global satisfaction” enligt Visual Analogue Scale (VAS). Den primära 

utfallsvariabeln för säkerhet var andelen patienter som minst rapporterat en 

biverkning under studiens gång. En av de sekundära utfallsvariablerna var 

responsandelen av den primära utfallsvariabeln för subjektiv sömn. Respons 

definierades som en minskning med 50 % jämfört med resultatet vid studiestarten. 

Den andra sekundära utfallsvariabeln var känslomässiga upplevelser enligt Oxford 

Questionaire on the Emotional Side-Effects of Antidepressants (OQESA).  

 

Studiedesign 

 

Studien genomfördes på 51 kliniker i Australien, Brasilien, Kanada, Frankrike, 

Ryssland, Sydafrika och Storbritannien mellan 2007–2008. Studien var dubbelblind 

och omfattade 12 veckor följt av en möjlig förlängningsperiod om 12 veckor.  

Inklusionskriterier för studien var enstaka eller återkommande medelsvår till svår 

depression enligt DSM-IV-TR kriterierna med eller utan melankolisymtom. För 

inklusion krävdes minst en totalpoäng på 22 enligt HDRS-skalan, minst 4 enligt 

CGI-S-skalan och minst 11 enligt skalan Hospital Anxiety Depression Scale. 

Ytterligare inklusionskriterier var krav på fysisk hälsa eller stabila medicinska 

tillstånd. Exklusionskriterier i studien var psykotiska sjukdomar, kronisk depression 
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längre än 2 år, dubbeldepression eller svårbehandlad depression, bipolär sjukdom, 

dystymi, olika ångesttillstånd, neurologiska eller okontrollerade sjukdomstillstånd, 

missbruk eller beroende, personlighetsstörningar eller vid ökad suicidrisk. Andra 

exklusionskriterier var tidigare psykoterapi, ljusbehandling, ECT eller behandling 

med antipsykosläkemedel eller neuroleptika. Tidigare medicinering med 

antidepressiva läkemedel krävde utsättning före studiens start. Under studiens gång 

var medicinering med risk för interaktion med escitalopram inte tillåtet.  

323 patienter randomiserades till två behandlingsgrupper. 164 personer 

randomiserades till behandling med agomelatin 25 mg/dag och 160 personer till 

behandling med escitalopram 10 mg/dag. Av studiedeltagarna var 71 % kvinnor med 

en medelålder på 43,2 år och en standardavvikelse på 12,4 år. Hos 75 % av 

studiedeltagarna var depressionen medelsvår och i båda behandlingsgrupperna 

handlade det om återkommande depressioner. Vid otillräcklig behandlingseffekt efter 

två veckor fanns det möjlighet till doshöjning till 50 mg/ dag för agomelatin och 20 

mg/dag för escitalopram. Efter 12 veckors behandling fortsatte studien i ytterligare 

12 veckor förutsatt att totalpoängen enligt CGI-I var 2 eller lägre hos 

studiedeltagarna. Den primära utfallsvariabeln för subjektiv sömn utvärderades varje 

vecka mellan studiestart till vecka 4 i studien. Därefter genomfördes utvärdering 

varannan vecka till vecka 8 och sedan var fjärde vecka till vecka 24.  Den sekundära 

utfallsvariabeln utvärderades hos ett mindre antal studiedeltagare i fyra länder vid 

studiestart samt vid vecka 2, 12 och 24. Säkerhet utvärderades genom 

spontanrapporteringar från studiedeltagarna under studiens gång. Utöver 

spontanrapporteringar genomfördes planerade provtagningar samt läkarundersökning 

vid studiestart samt vid vecka 12 och 24 eller vid tidigare avbrott från studien.  

De primära utfallsvariablerna utom säkerhet jämfördes statistiskt mellan 

behandlingsgrupperna i en definierad grupp av patienter (”FAS”). ”FAS”-gruppen 

innefattade alla randomiserade patienter som tagit minst en dos av studieläkemedlet 

och som hade utvärderats för depressionssymptom enligt HDRS-skalan minst en 

gång efter behandlingsstart i studien. De primära utfallsvariablerna i ”FAS”-gruppen 

utvärderades därtill i två subgrupper av patienter som vid inklusionen hade svår 

depression eller uttalade sömnbesvär. För depressionssymptom enligt HDRS 

genomfördes ingen statistisk jämförelse mellan behandlingsgrupperna. Där 

undersöktes om förändringarna i totalpoäng enligt HDRS i agomelatingruppen inte 

var sämre jämfört med escitalopramgruppen. Säkerhet utvärderades i en statistisk 

grupp (”safety set”) bestående av alla patienter som hade inkluderats i studien och 

minst tagit en dos av studieläkemedlet. Behandlingsgrupperna jämfördes mot 

varandra i fråga om säkerhet. Den sekundära utfallsvariabeln (känslomässiga 

biverkningar) utvärderades hos ett mindre antal patienter och jämfördes mellan 

behandlingsgrupperna. 
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Resultat 

 

Depressionsymtom minskade i båda behandlingsgrupperna vid vecka 12 och 24. Vid 

inledningen av studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng enligt HDRS 

26,8±3,1 i agomelatingruppen. Motsvarande siffra i escitalopramgruppen var 

26,6±2,5 vid inledningen av studien. Efter 12 veckors behandling minskade 

parametern i genomsnitt med 18,7±6,9 för agomelatin respektive 18,3±6,8 för 

escitalopram. Efter 24 veckors behandling minskade totalpoäng enligt HDRS i 

genomsnitt med 19,9±7,6 för agomelatin respektive 19,2±7,2 för escitalopram. 

Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikant avseende ”non-

inferiority” (p=0,003 v.12 respektive p=0,002 v.24). Den genomsnittliga 

totalpoängen enligt HDRS förbättrades på liknande sätt i analysgrupperna med svårt 

deprimerade patienter och patienter med uttalade sömnproblem vid inledningen av 

studien.  

Likartade respons-och remissionsandelar observerades i båda behandlingsgrupperna. 

Respons-och remissionsandelar blev 80% och 69,6 % för agomelatin respektive 

81,3% och 63,1% för escitalopram enligt HDRS. NNT för respons och remission 

beräknades till 77 respektive 15 för escitalopram och agomelatin enligt HDRS.  

Den primära utfallsvariabeln för subjektiv sömn förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna vid vecka 24 utan statistiskt signifikant skillnad. Detta gällde 

för patienter i FAS-guppen som för patienter med svår depression och uttalade 

sömnbesvär. Vid inledningen av studien var patienternas genomsnittliga poäng 

19,9±13,3 mm enligt VAS (”global satisfaction on sleep”) i agomelatingruppen. I 

escitalopramgruppen var motsvarande siffra 21,5±15,4 mm. I FAS-gruppen var den 

genomsnittliga förändringen av parametern 43,5±29,1 mm för agomelatin respektive 

42,7±30,6 mm för escitalopram vid vecka 12 i studien. Vid vecka 24 i studien var 

den genomsnittliga förändringen 47,7± 30,2 mm för agomelatin respektive 43,5±32,0 

mm för escitalopram. Hos patienter med uttalade sömnbesvär förändrades 

parametern 52,6±27,7mm vid vecka 24 i studien. För den sekundära utfallsvariabeln 

avseende subjektiv sömn blev responsandelarna 66,3 % för agomelatin respektive 

59,4 % för escitalopram vid vecka 24 i studien. Vid inledningen av studien var den 

sekundära utfallsvariabeln VAS (”feeling well”) 21,5±15,9 mm och 19,4±13,9 mm i 

agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Efter 24 veckors behandling 

förbättrades parametern i genomsnitt med 40,7±31,9 mm för agomelatin och med 

38,0±34,0 mm för escitalopram utan signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna. Vid inledningen av studien var sekundära utfallsvariabeln 

VAS (”daytime sleepiness”) 65,0±24,0 mm och 66,7±24,2 mm i agomelatingruppen 

respektive escitalopramgruppen. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var inte 

signifikant. Parametern minskade i genomsnitt med 32,3±32,2 mm för agomelatin 

och 29,5±34,2 mm för escitalopram. Vid inledningen av studien var den sekundära 

utfallsvariabeln VAS (”quality of sleep”) 21,8±15,1 mm och 22,6±15,4 mm i 
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agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Parametern förbättrades i 

genomsnitt med 44,2±28,8 mm för agomelatin och 40,4±28,2 mm för escitalopram. 

Det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. Vid inledningen av 

studien var patienternas totalpoäng 18,6±15,4 mm enligt VAS (”feeling on waking”) 

i agomelatingruppen. I escitalopramgruppen var motsvarande siffra 20,7±17,3 mm. 

Efter 24 veckors behandling minskade parametern i genomsnitt med 42,3±29,2 mm 

för agomelatin och 34,7±34,9 mm för escitalopram. Skillnaden mellan 

behandlingsgrupperna var signifikant (p=0,02). 

Gällande säkerhet var 70,6 % av patienterna i agomelatingruppen som rapporterade 

minst en biverkning och motsvarande siffra i escitalopramgruppen var 76,3 %. De 

vanligaste biverkningarna i studien var huvudvärk, illamående och diarré. Däremot 

var andelen patienter som avbröt studien i förtid till följd av biverkningar högre i 

escitalopramgruppen (10,6 % jämfört med 5,5 % i agomelatingruppen). 

 

Slutsats 

 

Agomelatin har gynnsamma långtidseffekter gällande sömnkvalitet och 

känslomässiga biverkningar jämfört med escitalopram (31). 

 

 

3.4 Studie 4 
 

 

A double-blind comparison of sexual functioning, antidepressant efficacy, and 

tolerability between agomelatine and venlafaxine XR. Kennedy et al., 2008. 

 

 

Syfte och utfallsvariabler  

 

I studien jämfördes sexuella biverkningar, antidepressiv effekt och säkerhet vid 

behandling med agomelatin och venlafaxin (75–150 mg/dag). Den primära 

utfallsvariabeln var andelen patienter som försämrat sitt resultat enligt The Sex 

Effects Scale med minst 1 poäng mellan behandlingsstart och vecka 12. De 

sekundära utfallsvariablerna var förändring av depressiva symtom mellan 
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behandlingsstart och efter 12 veckors behandling enligt Montgomery Åsbergs 

depressionsskala (MADRS) samt säkerhet.  

 

Studiedesign 

 

Studien var dubbelblind och randomiserad och genomfördes på 43 kliniker i Kanada, 

Frankrike och Storbritannien.  

Inklusionskriterier i studien var minst totalpoäng 7 enligt MADRS samt att 

patienterna skulle varit sexuellt aktiva de senaste två veckorna och ha en god fysisk 

hälsa. Det krävdes en behandlingsfri period innan studiens start vid viss tidigare 

medicinering. För antidepressiva läkemedel gällde minst sju dagars behandlingsfri 

period innan behandlingsstart i studien med två undantag. Dessa var fluoxetin och 

oselektiva monoaminoxidashämmare som krävde minst tre veckors behandlingsfri 

period innan behandlingsstart i studien.  

Personer med avvikande labvärden eller med neurologiska eller ostabila medicinska 

tillstånd exkluderades. Andra exklusionskriterier var olika ångesttillstånd, missbruk 

eller beroende, bipolär sjukdom, psykotisk depression, katatona symtom, 

förlossningsdepression, känd självmordsrisk de senaste sex månaderna, 

svårbehandlad depression eller oacceptabel samtidig läkemedelsbehandling.  

72 % av studiedeltagarna var kvinnor med en medelålder på 40,9±10,2 år. 

Medelvärdet av studiedeltagarnas totalpoäng på MADRS-skalan var 27,9 mm 

(SD=4,1) i agomelatingruppen och 27,9 mm (SD=4,5) i venlafaxingruppen.  

277 personer randomiserades till endera 6 veckors behandling med agomelatin 50 

mg/dag (n=137) eller venlafaxin XR 150 mg/dag (n=140). I venlafaxingruppen 

avbröt en person studien före den andra behandlingsveckan och 276 studiedeltagare 

kvarstod för utvärdering. Utvärdering av utfallsvariablerna genomfördes vid 

randomiseringen och vid vecka 2, 6, 10 och 12. Två subpopulationer analyserades 

separat. Den ena subpopulationen (”SA-R”) definierades som sexuellt aktiva 

personer vid behandlingsstarten som vid vecka 10 förbättrat sin totalpoäng enligt 

MADRS med minst 50 % och som vid vecka 12 hade högst 12 som totalpoäng enligt 

MADRS. Den andra subpopulationen (”SA-FS”) omfattade alla sexuellt aktiva vid 

behandlingsstarten. I den förstnämnda subpopulationen (”SA-R”) ingick 111 

patienter medan patientantalet i ”SA-FS”-gruppen uppgick till 193 patienter. 

Depressiva symtom utvärderades som förändring från studiestarten, genom andelen 

studiedeltagare som svarat på behandling (respons) och andelen som tillfrisknat 

(remission) vid vecka 12. Respons definierades som minskning av totalpoäng enligt 

MADRS med minst 50 % jämfört med vid behandlingsstarten. Remission 

definierades som en totalpoäng på högst 12 enligt MADRS vid vecka 12. 

Depressionssymptom utvärderades därtill genom skalorna CGI-S och CGI-I. 
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Säkerhet utvärderades genom spontana rapporteringar från studiedeltagarna under 

studiens gång. 

 

Resultat 

 

I den statistiska analysen av depressionsymtom ingick 99 % av de patienter som 

randomiserats till behandlingsgrupperna.  

För den primära utfallsvariabeln var skillnaden mellan agomelatin och venlafaxin 

statistiskt signifikant med fördel för agomelatin. För den primära utfallsvariabeln 

blev andelen patienter som försämrat sin totalpoäng enligt Sex FX 7,3 % för 

agomelatin respektive 15,7% för venlafaxin. Den största försämringen hos män var 

inom området motivation och lust och hos kvinnor inom området orgasm. Det var 

fem gånger större försämring inom dessa områden i venlafaxingruppen.  

Depressionssymptom minskade i båda behandlingsgrupperna utan statistiskt 

signifikant skillnad enligt MADRS. Vid inledningen av studien var patienternas 

genomsnittliga totalpoäng 27,9±4,1 och 27,9±4,6 i agomelatingruppen respektive i 

venlafaxingruppen. Efter 12 veckors behandling var medelvärdet av patienternas 

totalpoäng 10,1±7,8 för agomelatin respektive 9,8±7,9 för venlafaxin.  

Det var inga statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna gällande 

responsandelar (agomelatin 82,5 % och venlafaxin 79,9%) och remissionsandelar 

(agomelatin 73% och venlafaxin 66,9 %). NNT för respons och remission 

beräknades till 39 och 16. 

Det var nära hälften så få biverkningar med agomelatin (20,4%) jämfört med 

venlafaxin (38,1%). De vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk, 

illamående och övre luftvägsinfektioner. Andelen avhopp pga. läkemedelsorsakade 

biverkningar var högre i venlafaxingruppen (8,2 %) jämfört med agomelatingruppen 

(2,2 %). 

 

Slutsats 

 

Den antidepressiva effekten hos agomelatin var likvärdig med venlafaxin. Det var 

färre sexuella biverkningar förknippade med agomelatin jämfört med venlafaxin. 

(32). 
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3.5 Studie 5 
 

 

Comparison of agomelatine and escitalopram on nighttime sleep and daytime 

condition and efficacy in major depressive disorder patients. Quera-Salva et al., 

2011.  

 

Syfte och utfallsvariabler  

 

I studien jämfördes primärt hur agomelatin (25–50 mg/dag) och escitalopram (10–20 

mg/dag) påverkade olika sömnparametrar. De primära utfallsvariablerna var 

insomningstid, sömneffektivitet, total sömntid, total sömnperiod justerat för nattliga 

uppvaknanden (WASO), tid till ”rapid eye movement” sömn (REM), antal 

sömncykler samt deras duration och varje sömnstadiums procentandel av total 

sömnperiod, SC-index (total sömntid/total sömnperiod x 100), SE-index (total 

sömntid/tid liggandes i sängen x 100). Skillnaden i de primära utfallsvariablerna 

mättes mellan behandlingsstart och efter två veckors behandling och jämfördes 

mellan behandlingsgrupperna.  

De sekundära utfallsvariablerna var skillnad i depressiva symtom mellan studiestart 

och efter sex veckors behandling enligt HDRS, CGI-S och CGI-I och patienternas 

psykomotoriska vakenhet, subjektiva upplevelser vid uppvaknande och sömnighet 

under dagtid enligt VAS samt säkerhet. Utfallsvariabeln för säkerhet var procentuell 

andel i varje behandlingsgrupp som rapporterade minst en biverkning eller som 

svarade på behandling (respons). 

 

Studiedesign 

 

Studien var dubbelblind och utfördes på 24 sömnkliniker i Australien, Österrike, 

Brasilien, Finland, Frankrike, Tyskland, Spanien och Taiwan. Det var 30 psykiatriker 

som deltog mellan 2007 till 2008. Patienter som själva sökt sig till sömnklinikerna 

för sömnproblem valdes ut till studien. Inklusionskriterier för studien var ålder 18–60 

år, medelsvår till svår egentlig depression enligt DSM-IV kriterierna bekräftat av 

MINI och en totalpoäng på minst 22 enligt HDRS. Exklusionskriterier i studien var 

årstidsbunden depression, psykotisk depression, katatona symtom, förhöjd suicidrisk, 

svårbehandlad depression, tidigare ECT, sömnbrist eller ljusbehandling de senaste 

två veckorna innan studien, missbruk, beroende eller jet-lagrisk pga. resor, bipolär 
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sjukdom, allvarlig/okontrollerad organisk sjukdom, sömnapné eller restless legs. 

Patienterna exkluderades om antalet apnéer eller benrörelser>10 per timme vid två 

osammanhängande sömnstudier innan studien. Medicinering med sömninducerande 

läkemedel var inte tillåtet under studien. Tidigare behandling med sådana läkemedel 

krävde en behandlingsfri period motsvarande fem halveringstider innan studien.  

Det var 138 patienter som inkluderades i studien varav 71 patienter randomiserades 

till behandling med agomelatin (25 mg/ dag) och 67 patienter till behandling med 

escitalopram (10 mg/dag). Av studiedeltagarna var 65 % kvinnor och 

studiedeltagarnas medelålder var 41,4 år±11,5 år. En majoritet av studiedeltagarna 

var diagnosticerade med medelsvår egentlig depression (67 %) och den 

genomsnittliga totalpoängen uppgick till 26,1 med standardavvikelse på 2,7 enligt 

HDRS. De inkluderade patienterna uppvisade egentlig depression med melankoliska 

inslag och hade tidigare genomgått behandling med antidepressiva läkemedel.  

Det fanns tre statistiska grupper i studien. ”FAS”-gruppen innefattade samtliga 

randomiserade patienter som tagit minst en dos av studieläkemedlen och som utöver 

ett utgångsvärde hade minst en tillförlitlig polysomnografi (PSG) mätning innan 

vecka 6 i studien.  Den andra statistiska gruppen var de patienter i ”FAS”-gruppen 

vars medicinering inte påverkade resultatet av en PSG-mätning och benämndes som 

PSG-gruppen. En tredje grupp som analyserades var de patienter som tagit minst en 

dos av studieläkemedlen (safety set).  

De första två veckorna av studien fick alla studiedeltagare i samma behandlingsgrupp 

samma dos men vid otillräcklig behandlingseffekt kunde doserna ökas. Om 

behandlingseffekten blev otillräcklig fördubblades läkemedelsdoserna fördubblas till 

50 mg/ dag för agomelatin och till 20 mg/dag för escitalopram. De primära 

utfallsvariablerna studerades genom sömnstudier av patienter i PSG-gruppen på 

sömnkliniker. En PSG-mätning motsvarade åtta timmars inspelning av 

studiedeltagarnas sömn. Det genomfördes två osammanhängande PSG-mätningar för 

varje studiedeltagare före vecka 2 i studien. Den andra mätningen fungerade som ett 

utgångsvärde för varje studiedeltagare. Vid dessa mätningar screenades efter vissa 

exklusionskriterier (>10 apnéer eller benrörelser i sömnen per timme). Därefter var 

PSG-mätningar inplanerade dagen innan vecka 2 och 6 och veckan före vecka 24 i 

studien. Innan vecka 24 genomfördes två osammanhängande PSG-mätningar varav 

den andra fungerade som mätvärde. Patienternas PSG-värden analyserades i 30 

sekunders intervall enligt metoden ”Rechtschaffen and Kales”. Morgonen efter 

sömnstudien testades studiedeltagarnas psykomotoriska vaksamhet 30–60 minuter 

efter uppvaknande med hjälp av en viss apparat. Resultatet för varje studiedeltagare 

motsvarade en viss reaktionstid. Därefter genomförde patienterna en självutvärdering 

enligt VAS-skalan där de graderade känslan vid uppvaknande och trötthet under 

dagtid.  

Behandlingseffekten på depressiva symtom utvärderades i FAS-gruppen men bestod 

av två subanalyser. Den ena analysen inkluderade alla patienter i FAS-gruppen och 
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den andra omfattade de svårast deprimerade patienterna (totalpoäng minst 25 poäng 

enligt HDRS-skalan). Utvärdering av depressiva symtom genomfördes vid 

inklusionen i studien och varannan vecka fram till vecka 6. Efter sex veckors 

behandling med agomelatin eller escitalopram uteslöts studiedeltagare vars 

totalpoäng som enligt CGI-I-skalan var 4 eller högre. För de studiedeltagare vars 

CGI-I var lägre än 4 vid vecka 6 utvärderades depressiva symtom var fjärde vecka 

mellan vecka 6–18 och var tredje vecka mellan vecka 18–24. Vid slutet av 

studietiden eller förlängningsperioden (vecka 6 respektive vecka 24) trappades dosen 

av escitalopram gradvis ut under en vecka för att undvika utsättningssymtom. 

Behandling med agomelatin fortsatte ytterligare en vecka utan dosändring efter 

studietiden. 

Patienter uppmanades att spontant rapportera om biverkningar under studien som 

utvärderades vid patienternas inplanerade besök på sömnkliniken. Mellan 

behandlingsgrupperna jämfördes andelen patienter som fått minst en biverkning 

under studiens gång. Undersökning av vitala parametrar och blodprovstagning 

genomfördes vid urvalet till studien och vid slutet av studien och i slutet av 

förlängningsperioden (vecka 6 respektive vecka 24). Patienternas hjärtverksamhet 

utvärderades vid urvalet till studien och vid patientens sista besök (vecka 6 eller 

vecka 24 i studien).  

 

Resultat 

  

SC-index ökade vid vecka 2 och 24 med 0,3 respektive 0,2 minuter i mediantider för 

agomelatin. Vid vecka 6 minskade parametern med 0,6 minuter i mediantid för 

agomelatin. Behandling med escitalopram minskade parametern vid vecka 2 och 6 

med 2,7 respektive 1,3 minuter i mediantider. Vid vecka 24 ökade parametern med 

1,4 minuter i mediantid för escitalopram. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna 

var inte signifikant vid någon mätning.  

Vid inledningen av studien var patienternas mediantider för insomning 25–26 

minuter. Vid vecka 2, 6 och 24 förkortades insomningstiden med 8, 13 respektive 9 

minuter (mediantider) vid behandling med agomelatin. Vid behandling med 

escitalopram förlängdes insomningstiden vid vecka 2 och 6 i studien med 10 

respektive 3 minuter (mediantider) och var därefter oförändrad. Vid samtliga 

mätningar var skillnaden i insomningstid statistiskt signifikant mellan 

behandlingsgrupperna med fördel för agomelatin.  

Vid inledningen av studien var patienternas genomsnittliga totala sömntid 373±71 

minuter i agomelatingruppen. Motsvarande siffra i escitalopramgruppen var 381 

minuter±63 minuter. Den totala sömntiden förbättrades från vecka 2 i studien vid 

behandling med agomelatin. Total sömntid ökade vid vecka 2, 6 och 24 med 2, 7 
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respektive 15 minuter (mediantider) vid behandling med agomelatin. Vid behandling 

med escitalopram förkortades den totala sömntiden vid vecka 2, 6 oh 24 med 19, 8 

respektive 5 minuter (mediantider). Det var en signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna avseende total sömntid med fördel för agomelatin vid vecka 2 

i studien (p=0,023).  

Nattliga uppvaknanden (WASO) uttryckt som procentandel av total sömnperiod 

förbättrades vid vecka 2 och 24 med 0,2 % (median) för agomelatin. Vid vecka 6 

försämrades parametern med 0,6 % vid behandling med agomelatin. Parametern 

försämrades vid vecka 2 och 6 med 2,8 % respektive 1,2 % (median) för 

escitalopram. Vid vecka 24 förbättrades parametern med 1,4 % (median) för 

escitalopram. Det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna 

avseende nattliga uppvaknanden (p=0,064 v 2, p=0,242 v. 6 och p=0,682 v.24).  

Patienternas sömneffektivitet förbättrades från vecka 2 i studien vid behandling med 

agomelatin. Vid inledningen av studien var SE-index 77,3±14,8 % i 

agomelatingruppen. Motsvarande siffra i escitalopramgruppen var 79,6±13,1%. SE-

index förbättrades vid vecka 2, 6 och 24 med 0,8, 1,6 respektive 2,7 % (median) för 

agomelatin. Vid behandling med escitalopram försämrades SE-index vid vecka 2, 6 

och 24 med 4,5, 1,6 och 0,9 % (median). Skillnaden mellan behandlingsgrupperna 

var statistiskt signifikant vid vecka 2 i studien (p=0,012).  

Antalet sömncykler bibehölls vid behandling med agomelatin medan antalet 

sömncykler minskade vid behandling med escitalopram. Antalet sömncykler 

minskade vid vecka 2 med 2 och vid vecka 6 och 24 med 1 för escitalopram. Vid 

samtliga mätningar var skillnaden mellan behandlingsgrupperna statistiskt signifikant 

med fördel för agomelatin. 

I båda behandlingsgrupperna minskade andelen REM-sömn av den totala 

sömnperioden. Vid vecka 2, 6, och 24 minskade andelen REM-sömn med 2,1, 1,8 

respektive 1,0 minuter för agomelatin. Motsvarande siffror för escitalopram var 

minskningar med 6,0, 3,6 respektive 2,1 minuter i mediantider. Procentandelen av 

REM-sömn under natten minskade signifikant mer vid behandling med escitalopram 

jämfört med agomelatin vid vecka 2 och 6 i studien (p<0,001, p=0,049). 

Tiden till REM-sömn var statistiskt signifikant kortare vid behandling med 

agomelatin jämfört med escitalopram vid samtliga mätningar. Vid vecka 2, 6 och 24 

förlängdes tiden till REM-sömn med 11, 5 respektive 6 minuter i mediantider för 

agomelatin. Vid vecka 2, 6 och 24 var motsvarande mediantider 68, 52 respektive 56 

minuter för escitalopram. Den procentuella andelen av ”slow wave sleep” av den 

totala sömnperioden ökade vid vecka 2 och 6 och 24 med 0,3 respektive 0,2 % 

(median) för agomelatin. Däremot minskande parametern med 0,8 % (median) för 

agomelatin vid vecka 24. Samma parameter var vid vecka 2 oförändrad vid 

behandling med escitalopram men minskande vid vecka 6 och 24 och med 2,9 
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respektive 2,5 % (median). Det var ingen signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna.  

För den sekundära utfallsvariabeln psykomotorisk vakenhet var det ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. De genomsnittliga 

reaktionstiderna vid inledningen av studien var 280 ms (SD=48) och 284 ms 

(SD=43) i agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Vid behandling blev 

medelvärdet för 10 % av de långsammaste reaktionstiderna 429 ms (SD=124) och 

474 ms (SD=171) för agomelatin respektive escitalopram.   

Patienternas subjektiva upplevelser av trötthet under dagtid förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna. Vid vecka 2, 6 och 24 minskande parametern med 11, 12 

respektive 26,5 mm i mediantal för agomelatin. Behandling med escitalopram 

minskande parametern med 4,5, 15 respektive 10 mm vid vecka 2, 6 och 24. 

Skillnaden var statistiskt signifikant vid vecka 2 med fördel för agomelatin 

(p=0,047).  

Patienternas subjektiva upplevelser vid uppvaknande förbättrades vid behandling 

med agomelatin vid samtliga mätningar enligt de två parametrarna i VAS (daytime 

condition). Vid utgångsläget av studien var patienternas totalpoäng för parametern 

”wide awake” 38 mm och 47 mm i agomelatingruppen respektive 

escitalopramgruppen. Vid vecka 2, 6 och 24 förbättrades parametern ”wide awake” 

med 6, 20,5 respektive 27 mm (median) för agomelatin. Parametern förändrades 

signifikant för agomelatin vid vecka 6 och 24 jämfört med vid behandlingsstarten i 

studien (p=0,005). Vid behandling med escitalopram försämrades parametern med 

5,5 mm och 5 mm vid vecka 2 respektive vecka 6. Vid vecka 24 ökade parametern 

med 17 mm för escitalopram. Vid utgångsläget av studien var patienternas 

totalpoäng för parametern ”clear thinking” 57 mm och 75 mm i agomelatingruppen 

respektive escitalopramgruppen. Vid vecka 2, 6 och 24 förbättrades parametern med 

7, 15 respektive 20 mm för agomelatin. Vid vecka 6 var förändringen av parametern 

signifikant för agomelatin jämfört med vid behandlingsstarten i studien (p=0,003). 

För escitalopram försämrades parametern vid vecka 2 och 6 med 11,5 respektive 4,5 

mm. Däremot förbättrades parametern med 4 mm vid vecka 24 för escitalopram.  

Depressiva symtom minskade i båda behandlingsgrupperna utan statistiskt 

signifikant skillnad vid vecka 6 och 24 i studien enligt samtliga mätskalor. Vid 

inledningen av studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng 26,1±2,3 i 

agomelatingruppen enligt HDRS. Motsvarande siffra i escitalopramgruppen var 

26,0±2,9 mm enligt HDRS. Efter sex veckors behandling med agomelatin minskande 

depressiva symtom med 14,6±6,1 enligt HDRS. Escitalopram minskande depressiva 

symtom med 13,3±7,0 enligt HDRS. Agomelatin var ”non-inferior” jämfört 

escitalopram enligt HDRS (p=0,002) och resultatet var inte signifikant mellan 

behandlingsgrupperna (p=0,506). Efter 24 veckor var patienternas genomsnittliga 

totalpoäng 9,2±7,8 och 9,8±7,6 vid behandling med agomelatin respektive 

escitalopram utan signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. 
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Responsandelarna var 77 % för agomelatin jämfört med 74 % för escitalopram vid 

vecka 24 enligt HDRS. Remissionsandelarna var 48 % för agomelatin och 42 % för 

escitalopram vid vecka 24 i studien enligt HDRS. NNT för respons och remission 

beräknades till 33 och 17 för agomelatin. 

Det var signifikant färre biverkningsrapporteringar i agomelatingruppen jämfört med 

escitalopramgruppen (66 % jämfört med 82 %). De vanligaste biverkningarna i båda 

behandlingsgrupperna var huvudvärk, nasofaryngit och illamående. Sexuella 

biverkningar rapporterades enbart från behandling med escitalopram. Det var 

signifikant färre läkemedelsorsakade biverkningar i agomelatingruppen (25 % 

jämfört med 56 %).  

 

Slutsats 

 

Studien visade att agomelatin och escitalopram påverkade sömnparametrar och 

sömnighet under dagen på olika sätt. Agomelatin minskade insomningstiden tidigt i 

studien och påverkade varken REM-sömn eller antalet sömncykler samt förbättrade 

studiedeltagarnas mående dagtid och vid uppvaknande (33). 

 

 

3.6 Studie 6 
 

 

Comparable efficacy and safety of 8 weeks treatment with agomelatine 25-50mg 

or fluoxetine 20-40mg in Asian out-patients with major depressive disorder. Shu 

et al., 2014. 

 

Syfte och utfallsvariabler  

 

Syftet med studien var att utvärdera den antidepressiva effekten, effekt på subjektiv 

sömn och ångestsymtom, säkerhet och följsamhet till behandling. Den primära 

utfallsvariabeln var skillnad i totalpoäng enligt HDRS från studiestarten och efter åtta 

veckors behandling. Sekundära utfallsvariabler var antidepressiv effekt enligt CGI-S 

och CGI-I, subjektiv sömn enligt Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LSEQ), 

ångestsymtom enligt HAM-A, säkerhet och följsamhet till behandling. Säkerhet 
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utvärderades enligt andelen rapporterade biverkningar och följsamhet enligt antalet 

returnerade kapslar vid studiens slut. 

 

Studiedesign 

 

Studien var dubbelblind och genomfördes parallellt på 39 kliniker i fem länder (Kina, 

Malaysia, Taiwan, Singapore och Korea) mellan 2006–2008. Inklusionskriterier för 

studien var måttlig till svår depression enligt DSM-IV-TR. Det krävdes en totalpoäng 

på minst 22 enligt HDRS och minst 4 enligt CGI-S samt god fysisk hälsa eller stabila 

sjukdomstillstånd för inklusion.  

Exklusionskriterier i studien innefattade årstidsbunden depression, depression med 

duration <4 veckor, psykotisk depression, förlossningsdepression, svårbehandlad 

depression eller kronisk depression> 2 år, andra samtidiga psykiatriska sjukdomar, 

personlighetsstörningar, neurologiska störningar, okontrollerade organiska 

störningar, missbruk, beroende eller ökad suicidrisk. Patienter som tidigare 

genomgått insiktsrelaterad eller strukturerad psykoterapi, ECT, ljusterapi, 

antipsykotisk läkemedelsbehandling exkluderades från studien. Behandling med 

sömnmedel, neuroleptika eller ångestdämpande medel var inte tillåtet under studien. 

Vid tidigare behandling med sådana läkemedel krävdes en behandlingsfri period med 

hänsyn till respektive läkemedels halveringstid innan studien. Undantag från detta 

var behandling med zolpidem som kunde fortsätta som längst till vecka två i studien.  

Det var 628 patienter som randomiserades till studien varav 314 patienter ingick i 

varje behandlingsgrupp. Patienterna randomiserades till behandling med agomelatin 

(25 mg/dag) eller fluoxetin (20 mg/dag). Majoriteten av de randomiserade 

patienterna var kinesiska kvinnor (91,4 %) med måttlig depression (57,3 %). 

Medelåldern för studiedeltagarna var 39 år med en standardavvikelse på 12,7 år. 

Medelvärdet av studiedeltagarnas totalpoäng var 26,8 poäng med standardavvikelse 

på 3,2 enligt HDRS vid inklusion. Patienterna som inkluderades hade i genomsnitt 

haft två depressionsepisoder och en minoritet hade genomgått behandling med 

psykotropa läkemedel (42,8 %). 

I studien utvärderades effektmått i FAS-gruppen som innefattade samtliga 

randomiserade studiedeltagare som tagit minst en dos av studieläkemedlen och som 

hade utvärderats för den primära utfallsvariabeln vid minst ett tillfälle efter 

behandlingsstarten. I första hand syftade studiens analyser till att undersöka om 

agomelatin inte var en sämre behandling än fluoxetin enligt HDRS. Vid utvärdering 

av ”non-inferioty” tillämpades en signifikansnivå på 2,5 %. Vid signifikant skillnad 

mellan behandlingsgrupperna avseende ”non-inferioty” jämfördes agomelatin mot 

fluoxetin enligt HDRS, CGI-S och CGI-I med en signifikansnivå på 5 %. 

Responsandelar jämfördes mellan behandlingsgrupperna och utvärderades enligt 

CGI-I. Respons definierades som en totalpoäng mellan 1–2 enligt CGI-I. Deskriptiv 
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statistik upprättades över studiedeltagarnas subjektiva sömnupplevelse och 

ångestsymtom i båda behandlingsgrupperna. Säkerhetsutvärderingen innefattade 

samtliga inkluderade patienter som tagit minst en dos av studieläkemedlen.  

Vid studiens början var läkemedelsdoserna likvärdiga för deltagare i samma 

behandlingsgrupp. Vid otillräcklig behandlingseffekt fördubblades dosen av 

agomelatin till 50 mg/dag efter två veckor. Efter fyra veckor fördubblades dosen av 

fluoxetin till 40 mg/dag vid otillräcklig behandlingseffekt. Antidepressiv effekt 

utvärderades varje vecka under studien och ångestsymtom utvärderades vid 

behandlingsstart och vid vecka 8 i studien. Subjektiv sömn utvärderades vid vecka 1 

i studien och sedan varannan vecka under resterande studietiden genom 

självskattningstestet LSEQ. Inkluderade patienter kunde avsättas från studien om 

deras sjukdomstillstånd motiverade detta. Studiedeltagarna uppmanades att spontant 

rapportera om biverkningar under studien vilket möjliggjorde säkerhetsutvärdering. 

Vid behandlingsstart och vid vecka 8 i studien genomfördes läkarundersökning och 

provtagning av studiedeltagarna.  

 

Resultat 

 

Doshöjningar pga. otillräcklig effekt genomfördes i högre grad vid behandling med 

agomelatin jämfört med fluoxetin (14,3 % respektive 6,1 %). 

Depressiva symtom enligt HDRS minskade i båda behandlingsgrupperna. Vid 

behandlingsstart i studien var patienternas totalpoäng 26,7±3,2 i agomelatingruppen 

enligt HDRS. I fluoxetingruppen var motsvarande siffra 26,8±3,2 enligt HDRS. Efter 

åtta veckors behandling minskade depressiva symtom med 14,8±7,3 enligt HDRS för 

agomelatin. Vid behandling med fluoxetin under 8 veckor minskade depressiva 

symtom med 15,0±8,1 enligt HDRS. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna 

gällande ”non-inferiority” var signifikant (p=0,015). Vid jämförelse mellan 

behandlingsgrupperna förelåg ingen signifikant skillnad (p=0,669).  

Responsandelarna i behandlingsgrupperna var likartade enligt HDRS (agomelatin 

68,1 % och fluoxetin 67,9 %). NNT för respons beräknades till 500 för agomelatin. 

Ångestsymtom minskade i genomsnitt till hälften i båda behandlingsgrupperna. Vid 

utgångsläget av studien var patienternas totalpoäng 24,8±6,7 och 24,4±6,9 enligt 

HAM-A i agomelatingruppen respektive fluoxetingruppen. Ångestsymtom minskade 

med 13,2±9 vid behandling med agomelatin under åtta veckor. Vid behandling med 

fluoxetin under åtta veckor minskade ångestsymtom med 13,2±9,6 enligt HAM-A. 

Det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna.  

Den subjektiva sömnen förbättrades hos studiedeltagarna i båda 

behandlingsgrupperna utan signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. 
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Patienternas genomsnittliga utgångsvärden var 43,07±14,68 mm och 45,03± 14,08 

mm enligt LSEQ (”getting to sleep” i agomelatingruppen respektive 

fluoxetingruppen vid inledningen av studien. Efter åtta veckors behandling 

förbättrades parametern till 36,41±18,49 mm för agomelatin respektive till 

36,62±19,22 mm för fluoxetin. Vid inledningen av studien var patienternas 

genomsnittliga totalpoäng 43,83 mm±16,17 mm och 45,84±16,89 mm enligt LSEQ 

(”quality of sleep”) i agomelatingruppen respektive fluoxetingruppen. Vid 

behandling med agomelatin minskade parametern till 34,87±20,06 mm och till 

35,62±21,16 mm för fluoxetin. Patienternas genomsnittliga totalpoäng var 

46,20±15,13 mm och 46,47±15,55 mm enligt LSEQ (”sleep awakening”) i 

agomelatingruppen respektive fluoxetingruppen vid inledningen av studien. 

Parametern förbättrades till 38,85±19,27 mm för agomelatin respektive till 37,87± 

19,92 mm för fluoxetin efter åtta veckors behandling. Vid utgångsläget av studien 

var patienternas genomsnittliga totalpoäng 48,66±15,62 mm och 49,83±16,96 mm 

enligt LSEQ (”integrity of behaviour”) i agomelatingruppen respektive 

fluoxetingruppen. Efter åtta veckors behandling förbättrades parametern till 

40,73±20,28 mm för agomelatin respektive 38,50±21,21 mm för fluoxetin. 

Säkerheten var likartad i båda behandlingsgrupperna och andelen rapporterade 

biverkningar var 46,1% för agomelatin och 47,4 % för fluoxetin. Majoriteten av de 

rapporterade biverkningarna var illamående, yrsel och huvudvärk. Det förelåg ingen 

skillnad mellan behandlingsgrupperna avseende vitala parametrar vid 

läkarundersökningar och provtagningar. Följsamhet till behandling var likartad i 

båda behandlingsgrupperna (90,1 %).   

 

Slutsats 

 

Agomelatin och fluoxetin bedömdes ha jämförbara effekter vid behandling av 

egentlig depression hos patienter med asiatiskt ursprung (34).  
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3.7 Studie 7  
 

 

Improvement in subjective sleep in major depressive disorder with a novel 

antidepressant, agomelatine: randomized, double-blind comparison with 

venlafaxine. Lemoine et al., 2007.  

 

Syfte och utfallsvariabler 

 

Syftet med studien var att jämföra effekt på subjektiv sömn mellan agomelatin och 

venlafaxin. Den primära utfallsvariabeln var förändring av parametern getting to 

sleep enligt LSEQ (insomningstid) mellan behandlingsstart och vecka 6 i studien. 

Sekundära utfallsvariabler i studien var sömnparametrarna sömnkvalitet, 

sömnavbrott och beteendeintegritet enligt LSEQ, funktionsnivå på dagtid och 

välmående enligt VAS, sömnfrågor enligt HDRS, antidepressiv effekt enligt HDRS 

och CGI-I och säkerhet enligt spontana rapporteringar från studiedeltagarna.  

 

Studiedesign 

 

Studien var dubbelblind och genomfördes parallellt på 15 kliniker i Spanien och 41 

kliniker i Frankrike mellan 2002–2004. Det var patienter med egentlig depression 

som i samband med tidigare antidepressiv medicinering drabbats av tidiga 

sömnbesvär som inkluderades i studien. Inklusionskriterierna i studien innefattade 

ålder 18–65 år, egentlig depression enligt DSM-IV kriterierna och minst en 

totalpoäng på 20 enligt HDRS (motsvarande medelsvår till svår egentlig depression).  

Exlusionskriterier i studien var psykotisk eller svårbehandlad depression, katatona 

symtom, förlossningsdepression, uttalad suicidrisk, bipolär sjukdom, ångest- eller 

tvångsrelaterade störningar, missbruk eller beroende, nyligen genomförd ECT eller 

psykoterapi, sömnapné eller restless legs, planerade transmeridiana resor eller 

fototerapi, neurologiska eller instabila organiska störningar och övervikt med 

funktionsnedsättning. Samtidig behandling med andra antidepressiva läkemedel, 

sömnmedel, ångestdämpande läkemedel eller neuroleptika under studien var inte 

tillåtet. Tidigare behandling med sådana läkemedel krävde utsättning en viss tid före 

studiens start beroende på halveringstiden hos läkemedlet. Före studiens start togs 

urinprov för att verifiera frånvaro av benzodiazepiner. 
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Det var 332 patienter som randomiserades till två behandlingsgrupper. Fördelningen 

mellan behandlingsgrupperna var likartad och 165 patienter behandlades med 

agomelatin (25 mg/dag) och 167 patienter behandlades med venlafaxin (75 mg/dag). 

Majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor (71%) med en medelålder på 40,1±10,5 

år. En övervägande andel av de inkluderade patienterna hade tidigare genomgått 

varierande antidepressiv medicinering och var diagnosticerade med svår egentlig 

depression. Det var en relativt jämn fördelning mellan patienter med återkommande 

depressioner (56%) och patienter med förstagångsinsjuknande i egentlig depression 

(44 %). 

Effektmått i studien utvärderades i FAS-gruppen som innefattade randomiserade 

studiedeltagare som tagit minst en dos av studieläkemedlen. Den statistiska analysen 

av den primära utfallsvariabeln genomfördes för varje studiedeltagares sista 

mätvärde under studien. Resultatet för den primära utfallsvariabeln jämfördes mellan 

behandlingsgrupperna med en signifikansnivå på 5 %. De sekundära 

utfallsvariablerna analyserades enligt samma mätprincip men analyserades i första 

hand enligt ”non-inferiority” som utgångspunkt med en signifikansnivå på 2,5 %. 

Om denna jämförelse inte var signifikant genomfördes en jämförelse mellan 

behandlingsgrupperna med en signifikansnivå på 5 %. Både den primära 

utfallsvariabeln och de sekundära utfallsvariablerna analyserades separat för 

studiedeltagare med svår egentlig depression med totalpoäng >25 enligt HDRS.  

Vid utgångsläget av studien behandlades patienter i samma behandlingsgrupp med 

likvärdiga läkemedelsdoser (agomelatin 25 mg/dag respektive venlafaxin 75 

mg/dag). Vid otillräcklig behandlingseffekt fördubblades doserna av 

studieläkemedlen vid vecka två i studien. Det fanns definierade gränser enligt HDRS 

och CGI-I för otillräcklig behandlingseffekt i studien. Förändring av subjektiv 

sömnupplevelse enligt LSEQ och funktionsnivå dagtid samt välmående enligt VAS 

utvärderades vid varje vecka. Självutvärderingsinstrumentet LSEQ innehöll 10 frågor 

där varje fråga graderades mellan 0–100 av studiedeltagarna, vilket motsvarade 

VAS. Den primära utfallsvariabeln var sammansatt av tre frågor i LSEQ. De 

sekundära utfallsvariablerna var på liknande sätt sammansatta av flera frågor i 

LSEQ. Från inklusion till vecka 3 i studien förde studiedeltagarna sömndagbok. 

Depressiva symtom utvärderades från behandlingsstart till vecka 6 i studien enligt 

HDRS och CGI-I. Respons definierades som en minskning av studiedeltagarens 

totalpoäng med 50 % enligt HDRS jämfört med vid behandlingsstart i studien. 

Säkerhet utvärderades genom spontana rapporteringar från studiedeltagarna och 

genom mätning av hjärtfrekvens och blodtryck vid varje vecka under studien. Vid 

inklusion och mellan vecka 4–6 i studien genomfördes blodprovstagning. Mätning av 

studiedeltagarnas ”body mass index” genomfördes vid behandlingsstart och vid 

vecka 6 i studien.  
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Resultat 

 

Den primära utfallsvariabeln avseende subjektiv sömn förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna. Patienternas totalpoäng var vid inledningen av studien ca 61 

mm och ca 56 mm enligt LSEQ (”getting to sleep”) i agomelatingruppen respektive 

venlafaxingruppen. Vid den sista utvärderingen hade parametern förbättrats till 

70,5±16,8 mm för agomelatin respektive till 64,1±18,2 mm för venlafaxin. 

Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikant (p=0,001).  

Samtliga sekundära sömnparametrar enligt LSEQ förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna och skillnaden mellan behandlingsgrupperna var signifikanta 

vid sista utvärderingen i studien. Vid utvärdering av LSEQ (”quality of sleep”) vid 

vecka 1 i studien var patienternas totalpoäng 61,2±19,6 mm i agomelatingruppen. I 

venlafaxingruppen var patienternas totalpoäng 55,7±19,8 mm vid vecka 1 i studien. 

Vid den sista utvärderingen var patienternas genomsnittliga totalpoäng enligt LSEQ 

(”quality of sleep”) 72,5±21,4 mm för agomelatin och 66,9±22,3 mm för venlafaxin. 

Vid den första utvärderingen av LSEQ (”sleep awakening”) vid vecka 1 i studien var 

patienternas totalpoäng 57,4±18,9 mm i agomelatingruppen. Motsvarande 

utgångsvärde för parametern i venlafaxingruppen var 53,8±18,2 mm. Patienternas 

totalpoäng för parametern var vid den sista utvärderingen 66,9±20,5 mm vid 

behandling med agomelatin. Vid den sista utvärderingen var totalpoäng för patienter 

som behandlats med venlafaxin 62,0±21,8 mm. Utgångsvärden för LSEQ (”integrity 

of behaviour”) var 58,6±17,8 mm och 48,4±18,5 i agomelatingruppen respektive 

venlafaxingruppen vid vecka 1. Vid den sista utvärderingen var patienternas 

totalpoäng för parametern 66,2± 20,1 mm i agomelatingruppen respektive 61,0±20,9 

mm för patienter i venlafaxingruppen.  

Patienternas trötthet och välmående förbättrades i båda behandlingsgrupperna utan 

någon signifikant skillnad enligt VAS. Vid inledningen av studien var patienternas 

totalpoäng avseende VAS (”daytime sleepiness”) 53,1±29,5 mm och 46,9±28,2 mm 

i agomelatingruppen respektive venlafaxingruppen. Efter sex veckors behandling 

förbättrades parametern till ca. 33 mm för agomelatin respektive till ca. 31 mm för 

venlafaxin. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var signifikant vid vecka 1 i 

studien (p<0,001). Patienternas utgångsvärden för VAS (”feeling well”) var 

24,4±20,1 mm och 24,6±17,3 mm i agomelatingruppen respektive 

venlafaxingruppen. Vid den sista utvärderingen var patienternas totalpoäng ca 63 

mm vid behandling med agomelatin respektive ca 59 mm vid behandling med 

venlafaxin. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var signifikant vid vecka 1 

(p=0,001) och vid 2 (p=0,044). 

Vid inledningen av studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng enligt HAM-D 

4,6±1,2 och 4,6±1,4 i agomelatingruppen respektive venlafaxingruppen. Vid den 

sista utvärderingen hade patienternas totalpoäng förbättrats till 1,4±1,6 vid 
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behandling med agomelatin respektive till 1,8±1,7 mm vid behandling med 

venlafaxin. Det var en signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna med fördel 

för agomelatin (p=0,044). 

Depressiva symtom förbättrades i båda behandlingsgrupperna. Vid inledningen av 

studien var patienternas totalpoäng 25,9±3,2 och 26,0±3,3 enligt HDRS i 

agomelatingruppen respektive venlafaxingruppen. Vid den sista utvärderingen hade 

patienternas totalpoäng förbättrats till 9,9±6,6 vid behandling med agomelatin 

respektive 11,0±7,4 vid behandling venlafaxin. Skillnaden mellan 

behandlingsgrupperna var inte signifikant. 

 Responsandelarna i behandlingsgrupperna var likartade enligt HDRS (agomelatin 

76,4 % och venlafaxin 70,6 %). NNT för respons beräknades till 17 för agomelatin. 

Enligt patienternas sömndagböcker förbättrades insomningstid och nattliga 

uppvaknanden i båda behandlingsgrupperna utan signifikant skillnad. 

De rapporterade biverkningsandelarna i behandlingsgrupperna var 52,1 % för 

agomelatin och 57,1 % för venlafaxin. De två vanligast förekommande 

biverkningarna i båda behandlingsgrupperna var huvudvärk och illamående. 

 

Slutsats 
 

Den antidepressiva effekten var likartad mellan agomelatin och venlafaxin. 

Agomelatin gav i jämförelse med venlafaxin en tidigare och större effekt avseende 

förbättring av subjektiv sömn hos vuxna patienter med egentlig depression (35). 

 

 

 

3.8 Studie 8 
 

 

Early effect on general interest, and short-term antidepressant efficacy and 

safety of agomelatine (25-50mg/day) and escitalopram (10-20mg/day) in 

outpatients with Major Depressive Disorder. Udristoiu et al., 2016.  

 

Syfte och utfallsvariabler 

 

Studien syftade till att undersöka hur den generella intressenivån påverkades av 

behandling med agomelatin jämfört med escitalopram hos patienter med medelsvår 

till svår egentlig depression. Den primära utfallsvariabeln var generell intressenivå 
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enligt VAS (motsvarande fråga 13 på skalan Quick Inventory of Depressive 

Symptomatology 16-item Self-Report (QIDS-SR16) i båda behandlingsgrupperna 

under vecka 1 i studien. Sekundära utfallsvariabler i studien var antidepressiv effekt 

enligt den intervjubaserade versionen av QIDS, HDRS, CGI-I och CGI-S, 

patienternas funktionsnivå enligt Sheehan Disability Scale (SDS) och säkerhet. 

Säkerhet utvärderades genom spontana biverkningsrapporteringar från 

studiedeltagarna. 

 

Studiedesign 

 

Studien tillämpade en dubbelblind studiedesign och genomfördes på 29 kliniker i 

Rumänien mellan 2011–2013. Inklusionskriterier i studien var ålder 18–65 år, 

medelsvår till svår egentlig depression enligt DSM-IV kriterierna, poäng på fråga 13 

enligt QIDS-SR16≥2, totalpoäng enligt HDRS≥22, CGI-S≥4, Hospital Anxiety 

Depression Scale≥11 och SDS≥12 alternativt SDS≥8 förutsatt att frågan om arbete 

inte kunde utvärderas. Det fanns en begränsning gällande den egentliga 

depressionens duration på mellan 4 veckor till 12 månader. Patienter med egentlig 

depression med melankoliska inslag inkluderades i studien.  

Exklusionskriterier i studien var säsongsbunden, svårbehandlad, kronisk, 

förlossnings eller atypisk depression, katatona symtom, andra psykiatriska diagnoser 

utöver egentlig depression enligt MINI, instabila/okontrollerade sjukdomstillstånd, 

fysisk ohälsa eller avvikande labvärden, missbruk eller beroende, förhöjd suicidrisk, 

tidigare psykoterapi, ljusterapi, antipsykotisk medicinering, ECT eller transkraniell 

magnetstimulering. Vid tidigare antidepressiv medicinering krävdes mellan en till två 

veckors behandlingsfri period innan studien beroende på halveringstiden hos 

respektive läkemedel. Under studien var behandling med sömnmedel, 

ångestdämpande eller humörstabiliserande medel, antiepileptika eller neuroleptika 

inte tillåtet. Vissa behandlingar var tillåtna under studien om doseringen var stabil 

och innefattade läkemedelsbehandling med β- blockare, bensodiazepiner och 

hormonbehandlingar (sköldkörtelhormon eller östrogen).  

Det var totalt 287 patienter som randomiserades till två behandlingsgrupper. Det var 

144 patienter som behandlades med agomelatin (25 mg/dag) och 143 patienter 

behandlades med escitalopram (10 mg/dag). Studiedeltagarna var övervägande 

kvinnor (82,2 %) med en medelålder på 46,7±9,6 år. Det var mestadels patienter med 

återkommande egentlig depression och majoriteten var diagnosticerade med svår 

egentlig depression enligt DSM-IV. Studiedeltagarnas genomsnittliga totalpoäng vid 

inledningen av studien var 26,1±2,4 mm enligt HDRS. En minoritet av 

studiedeltagarna var diagnosticerade med egentlig depression med melankoliska 

inslag.  
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Det fanns två statistiska analysgrupper i studien, ”FAS”-gruppen och en ytterligare 

grupp som innefattade andelen patienter i ”FAS”-gruppen som svarat på behandling. 

Respons definierades som en minskning av studiedeltagarens totalpoäng med 50 % 

enligt HDRS jämfört med vid behandlingsstarten. För jämförelser i studien var 

signifikansnivån 5 %. För den primära utfallsvariabeln jämfördes ”FAS”-grupperna 

utifrån antal poäng på fråga 13 enligt QIDS-SR16 genom en två-vägs 

kovariansanalys under studiens första vecka. Sekundära statistiska analyser 

innefattade jämförelse av förändring av totalpoäng enligt QIDS-SR16 samt 

jämförelse av de sekundära utfallsvariablerna i ”FAS”-grupperna under hela 

studietiden. Förändringen av de sekundära utfallsvariablerna i båda 

behandlingsgrupperna utvärderades för andelen patienter grupperna uppnått respons i 

”FAS”-gruppen.  

Vid inledningen av studien behandlades patienter i samma behandlingsgrupp med 

samma dosering av läkemedlena (25 mg/dag för agomelatin respektive 10 mg/dag för 

escitalopram). Efter två veckors behandling fördubblades läkemedelsdoserna vid 

otillräcklig behandlingseffekt. Doshöjningen genomfördes enligt definierade kriterier 

för otillräcklig behandlingseffekt. Under studien utvärderade studiedeltagarna själva 

deras generella intressenivå enligt VAS (motsvarande fråga 13 enligt QIDS-SR16). 

Dessa utvärderingar genomfördes under vecka 1, 2, 6 och 12. Antidepressiv effekt 

enligt den intervjubaserade versionen av QIDS samt depressiv svårighetsgrad enligt 

CGI-S mättes vid inklusion och vid vecka 12 i studien. Studiedeltagarna utvärderade 

funktionsnivå enligt SDS vid urval, inklusion och vecka 12 i studien. Resterande 

sekundära utfallsvariablerna utvärderades under vecka 2, 6 och 12 i studien. 

Antidepressiv effekt enligt HDRS och säkerhet utvärderades ytterligare under en 

uppföljningsvecka efter studien (vecka 13). Respons definierades som minskning av 

totalpoäng med 50 % enligt HDRS jämfört med vid behandlingsstart i studien. 

 

Resultat 

 

Den primära utfallsvariabeln ökade i båda behandlingsgrupperna utan någon 

statistiskt signifikant skillnad. Vid inledningen av studien var patienternas 

genomsnittliga totalpoäng för fråga 13 på QIDS-SR16 (motsvarande VAS (”general 

interest”) 2,4±0,5 mm och 2,3±0,5 mm i agomelatingruppen respektive 

escitalopramgruppen. Den generella intressenivån ökade till 49,6±16,9 mm för 

agomelatin respektive till 49,4 mm±17,9 mm för escitalopram enligt VAS (”general 

interest”) vid vecka 1 i studien. Under studietiden fortsatte den generella 

intressenivån i båda behandlingsgrupperna att öka. Vid den sista utvärderingen var 

patienternas genomsnittliga totalpoäng 70,9±21,3 mm vid behandling med 

agomelatin respektive 74,6±19,2 mm för escitalopram.  
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Den sekundära utfallsvariabeln, antidepressiv effekt enligt den intervjubaserade 

versionen av QIDS (QIDS-C16), förbättrades i båda behandlingsgrupperna. Vid 

inledningen av studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng 17,1±2,6 mm och 

16,9±2,4 mm i agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Vid den sista 

utvärderingen var medelvärdesminskningarna 9,9±4,6 mm för agomelatin jämfört 

med 10,2± 4,5 mm för escitalopram. Patienternas totalpoäng enligt QIDS-SR16 

förbättrades i båda behandlingsgrupperna. Vid inledningen av studien var 

patienternas genomsnittliga totalpoäng 17,4±2,5 mm och 17,3±2,6 mm i 

agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Vid den sista utvärderingen 

minskade parametern i genomsnitt med 10,0±4,8 mm för agomelatin respektive 

10,0±5,1 mm för escitalopram avseende totalpoäng enligt QIDS-SR16. 

Det var signifikanta förbättringar av antidepressiv effekt enligt HDRS i båda 

behandlingsgrupperna jämfört med vid behandlingsstarten i studien (p<0,0001). Vid 

inledningen av studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng 26,1±2,2 och 

26,1±2,6 i agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Efter 12 veckors 

behandling minskade parametern i genomsnitt med 14,2±6,8 för agomelatin 

respektive 14,9±7,2 för escitalopram.  

Responsandelarna i behandlingsgrupperna blev 62,9 % för agomelatin och 68,4 % 

för escitalopram enligt HDRS. NNT för respons beräknades till 15 för agomelatin. 

Funktionsnivån enligt SDS förbättrades likartat i båda behandlingsgrupperna. 

Patienternas utgångsvärden för SDS (”work”) 6,8±1,4 mm och 6,7±1,2 mm i 

agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Under 12 veckors behandling 

minskade parametern i genomsnitt med 3,7±2,3 mm för agomelatin respektive 

3,8±2,2 mm för escitalopram. Vid inledningen av studien var patienternas 

genomsnittliga totalpoäng avseende parametern SDS (”social life”) var 6,9±1,4 mm 

i båda behandlingsgrupperna.  Parametern minskade i genomsnitt med 3,8±2,5 mm 

för agomelatin respektive 3,9±2,4 mm för escitalopram. Vid behandlingsstart i 

studien var patienternas genomsnittliga totalpoäng för SDS (”family life) 6,6±1,4 

mm och 6,7±1,3 mm i agomelatingruppen respektive escitalopramgruppen. Efter 12 

veckors behandling minskade parametern i genomsnitt med 3,8±2,6 mm för 

agomelatin respektive med 3,9±2,4 mm för escitalopram.  

Biverkningsandelarna var 30,6 % för agomelatin och 39 % för escitalopram. De mest 

frekvent rapporterade biverkningarna var huvudvärk, illamående och yrsel.  

 

Slutsats 

 

Agomelatin minskade depressiva symtom, förbättrade funktionsnivån, ökade tidigt 

den generella intressenivån och uppvisade relativt god säkerhet (36).  
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3.9 Sammanfattning av inkluderade studier 
 

Till studien inkluderades åtta dubbelblinda randomiserade kontrollerade försök. 

Studierna genomfördes huvudsakligen i europeiska länder mellan åren 2005–2013. I 

studierna administrerades agomelatin i doser mellan 25–50 mg/dag. 

Jämförelseläkemedel var escitalopram (10–20 mg/dag), sertralin (50–100 mg/dag) 

och fluoxetin (20–40 mg/dag) inom SSRI-gruppen. Inom SNRI-gruppen var 

jämförelseläkemedlet venlafaxin (75–150 mg/dag).  

I majoriteten av de inkluderade studier undersöktes korttidseffekter av behandling 

mellan 6–12 veckor. I två av studierna undersöktes långtidseffekter med 

studiedurationer upp till 24 veckor (15, 17), se tabell 1. Sex av de inkluderade 

studierna var direkt finansierade av läkemedelsföretaget Servier (Valdoxan®).  

För inklusion i studierna var det lägsta ålderskravet 18 år och maximiåldern uppgick 

till mellan 60–70 år. Till studierna inkluderades patienter med medelsvår till svår 

egentlig depression. Exklusionskriterier i studierna innefattade fysisk ohälsa och 

andra psykiatriska sjukdomar. Patienter med säsongsbunden depression, 

förlossningsdepression, kronisk depression och svårbehandlad depression 

exkluderades från studierna. Patienter som tidigare genomgått behandling av egentlig 

depression en definierad tid före studien exkluderades från studierna.  

Antalet studiedeltagare varierade mellan 138–628 patienter i de inkluderade 

studierna, se tabell 1. I samtliga studier var majoriteten av studiedeltagarna kvinnor 

(65–82%). Medelåldern för studiedeltagarna varierade mellan 39–47 med en 

standardavvikelse på 10 år. 

Utvärdering av antidepressiv effekt i studierna genomfördes huvudsakligen genom 

tillämpning av HDRS, CGI-I och CGI-S. Utvärdering av sömnbesvär vid egentlig 

depression genomfördes på varierande sett i studierna. Utvärderingsmodeller som 

förekom i studierna var VAS, HAM-D, LSEQ, aktigrafi och polysomnografi.  

I majoriteten av studierna var den primära utfallsvariabeln antidepressiv effekt 

och/eller effekt på sömnbesvär vid egentlig depression. Det var det relativt jämn 

fördelning mellan statistiskt signifikanta respektive icke-signifikanta resultat i dessa 

studier. I de studier där resultatet mellan behandlingsgrupperna var statistiskt 

signifikant påvisades en fördel för agomelatin jämfört SSRI/SNRI. I tre av de 

inkluderade studierna var de primära utfallsvariablerna dygnsrytm, sexuell 

dysfunktion respektive generell intressenivå (30, 32, 36). Det var en statistiskt 

signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna i en av dessa studier med fördel för 

agomelatin (32), se tabell I. 
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Tabell I. Sammanfattning av inkluderade studier 

 

Författare   Läkemedel Primär 

utfallsvariabel 

Studieduration 

deltagare och 

länder 

Resultat för primär 

utfallsvariabel 

Hale et al. 

2010 (29) 

Agomelatin 

Fluoxetin 

Förändring av 

depressionssymtom 

8 v./ 515 pers./ 

Argentina, 

Spanien, 

Brasilien,  

Italien, 

Storbritannien. 

 

HDRS start: 28,6±2,6 

Agomelatin v.8:  

-17,3±7,3* 

Fluoxetin v.8:  

-16,0±8,4 

Kasper et 

al. 

2010 (30) 

Agomelatin 

Sertralin 

Förändring av 

dygnsrytm   

6 v./ 313 pers./ 

Frankrike, 

Tyskland, 

Österrike, 

Spanien, 

Italien, 

Polen. 

 

Ingen signifikant skillnad 

mellan 

behandlingsgrupperna  

Corruble et 

al. 

2013 (31) 

Agomelatin 

Escitalopram 

Förändring av 

depressionssymtom 

samt subjektiv sömn  

12–24 v./ 324 

pers./Australien. 

Brasilien, 

Kanada, 

Frankrike, 

Ryssland,  

Sydafrika  

Storbritannien. 

HDRS start: 26,8±3,1 

respektive 26,6±2,5 

Agomelatin v.24:  

-19,9±7,6b 

Escitalopram v.24:  

-19,2±7,2 

Ingen signifikant skillnad 

avseende VAS global 

satisfaction on sleep  

Kennedy et 

al. 

2008 (32) 

Agomelatin 

Venlafaxin 

Andel patienter som 

upplevde försämring 

av sexuell 

dysfunktion  

12 v./ 276 pers./ 

Kanada, 

Frankrike samt 

Storbritannien. 

Sex FX-skalan 

Agomelatin v.12: 7,3 %* 

Venlafaxin v.12: 15,7% 

Quera-

Salva et al. 

2011 (33) 

Agomelatin 

Escitalopram 

Förändring av 

sömnparametrar 

enligt polysomnografi 

6–18 v./ 138 

pers./ Australien, 

Österrike, 

Taiwan, Finland, 

Brasilien, 

Spanien. 

 

Insomningstid, start: 25 

min respektive 26 min 

Agomelatin: -8 min*, -9 

min* och -13 min* 

Escitalopram: +10 min, 

+3 min och ±0 min. 

Sömneffektivitet, start: 

77,3 % respektive 79,6 % 

Agomelatin: +0,8 %*, 

+1,6 % och +2,7 % 

Escitalopram: -4,5 %,  

-1,6 % och -0,9 % 

 

Shu et al. 

2014 (34) 

Agomelatin 

Fluoxetin 

Förändring av 

depressionssymtom  

8 v./ 628 pers./ 

Malaysia,  

Kina,  

Ingen signifikant skillnad 

enligt HDRS 
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* p-värde att jämföra med, p=0,05   

b p-värde att jämföra med, p=0,025 (”non-inferioty”) 

 

 

 

3.10 Huvudresultat 

 

 

3.10.1 Antidepressiv effekt 

 

Både agomelatin, SSRI (escitalopram, sertralin och fluoxetin) och SNRI (venlafaxin) 

minskade depressiva symtom i samtliga studier sett till förändringen av 

utvärderingsinstrument. I studierna förekom mestadels en kombination av objektiva 

utvärderingsinstrument (HDRS, CGI-I och CGI-S). Förbättringen av den 

antidepressiva effekten var numeriskt högre för agomelatin i samtliga studier enligt 

HDRS. Däremot förelåg det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna avseende antidepressiv effekt i majoriteten av de inkluderade 

studierna enligt HDRS (31-36). I två av studierna var det en statistiskt signifikant 

skillnad mellan agomelatin och SSRI (fluoxetin respektive sertralin) avseende 

antidepressiv effekt med fördel för agomelatin enligt HDRS (29, 30), se tabell II. 

Samtliga inkluderade studier utvärderade andelen patienter som svarat på 

behandling. Respons definierades som en minskning av totalpoäng enligt HDRS≥50 

% jämfört med totalpoäng vid behandlingsstarten i majoriteten av studierna. I 

majoriteten av de inkluderade studierna var responsandelen högre för agomelatin 

Singapore, Korea 

Taiwan. 

Lemoine et 

al. 

2007 (35) 

Agomelatin 

Venlafaxin 

Förändring av 

subjektiv sömn  

6 v./ 332 pers./ 

Frankrike, 

Spanien. 

LSEQ getting to sleep 

start: 61 mm respektive 

56 mm 

Agomelatin sista värde: 

70,5±16,8* 

Venlafaxin sista värde: 

64,1±18,2 mm 

 

Udristoiu et 

al. 

2016 (36) 

Agomelatin 

Escitalopram 

Förändring av 

generell intressenivå 

12 v./ 287 pers./  

Rumänien. 

Ingen signifikant skillnad 

enligt VAS general 

interest 
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jämfört med SSRI och SNRI (29-35). Responsandelen för agomelatin varierade 

mellan ca 63 %–83 % i studierna. Responsandelarna för SSRI och SNRI var ca 62 

%–81 %. I sex av åtta inkluderade studier var responsandelen> 70 % för agomelatin. 

I en av de inkluderade studierna var responsandelen högre för SSRI (escitalopram 

10–20 mg/dag) jämfört med agomelatin (36).   

I fem av de inkluderade studierna utvärderades andelen patienter som uppnått 

sjukdomsfrihet (29-33). Remission definierades som en totalpoäng mellan 6–7 eller 

lägre enligt HDRS i fyra av dessa studier (29-31, 33). Remissionsandelen för 

agomelatin varierade mellan 32 %–73 % i studierna. Remissionsandelarna för SSRI 

och SNRI var ca 28 %–73 %. I samtliga studier som utvärderade remission var 

remissionsandelen högre för agomelatin jämfört med SSRI och SNRI.   

NNT för respons varierade mellan 12–500 för agomelatin enligt HDRS alternativt 

MADRS i de inkluderade studierna. NNT för remission beräknades till 15–28 för 

agomelatin enligt HDRS alternativt MADRS i de fem studier som utvärderade 

remission. I en av de inkluderade studierna beräknades NNT för respons till 15 för 

SSRI (escitalopram 10–20 mg/dag) enligt HDRS (36).  

Relaterat till den antidepressiva effekten utvärderades effekt på ångestsymtom i tre 

av de inkluderade studierna. I dessa studier jämfördes effekt på ångestsymtom 

mellan agomelatin och SSRI (sertralin respektive fluoxetin). Ångestsymtom 

minskade vid behandling med agomelatin, sertralin och fluoxetin i studierna enligt 

HAM-A (29, 30, 34). Mellan agomelatin och sertralin var skillnaden statistiskt 

signifikant med fördel för agomelatin. Agomelatin minskade ångestsymtom med 

14,5±9,8 och sertralin minskade ångestsymtom med 13,1±11,0 enligt HAM-A (30). I 

de två studier som jämförde agomelatin och fluoxetin var skillnaden inte statistiskt 

signifikant. I dessa studier minskade agomelatin ångestsymtom med 13,2±9,0 

respektive 14,7±9,5 enligt HAM-A. Fluoxetin minskade ångestsymtom med 

13,2±9,6 respektive 14,2±10,3 enligt HAM-A (29, 34). 

 

3.10.2 Effekt på sömnbesvär 

 

I sex av åtta inkluderade studier undersöktes effekt på sömnbesvär vid egentlig 

depression. Sömnbesvär utvärderades genom en kombination av subjektiva och 

objektiva utvärderingsinstrument. De objektiva utvärderingsinstrumenten var 

aktigrafi, polysomnografi samt HAM-D. De mest frekvent förekommande subjektiva 

utvärderingsinstrumenten var LSEQ och VAS. Skillnaden i effekt på sömnbesvär var 

statistiskt signifikant mellan agomelatin och SSRI (fluoxetin, escitalopram och 

sertralin) respektive mellan agomelatin och SNRI (venlafaxin) vid minst ett tillfälle 

under studierna med fördel för agomelatin, se tabell II.  
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Insomningstid 
 

Vid objektiv utvärdering av insomningstid förbättrades parametern vid behandling 

med agomelatin och försämrades vid behandling med SSRI (sertralin och 

escitalopram). Skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikanta 

med fördel för agomelatin (30, 33). Vid subjektiv utvärdering av insomningstid 

förbättrades parametern vid behandling med agomelatin respektive SSRI 

(escitalopram, sertralin och fluoxetin) och SNRI (venlafaxin). Skillnaderna mellan 

behandlingsgrupperna var inte statistiskt signifikanta mellan agomelatin och SSRI 

(sertralin, escitalopram samt fluoxetin) i tre av de inkluderade studierna (30, 31, 34). 

Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikant mellan agomelatin 

och SSRI (sertralin) vid vecka 2 (av totalt 6 veckor) och mellan agomelatin och 

SNRI (venlafaxin) (30, 35) 

 

Sömneffektivitet 
 

Sömneffektiviteten förbättrades vid behandling med agomelatin och försämrades vid 

behandling med för SSRI (escitalopram och sertralin) enligt objektiv utvärdering i 

två av de inkluderade studierna (30, 33). Skillnaden mellan behandlingsgrupperna 

var statistiskt signifikant vid vecka 2 respektive vid alla mätningar med fördel för 

agomelatin (30, 33).  

 

Nattliga uppvaknanden 
 

Antalet nattliga uppvaknanden minskade vid behandling med agomelatin, SSRI 

(fluoxetin och escitalopram) och SNRI (venlafaxin) enligt subjektiva utvärderingar i 

tre av de inkluderade studierna (31, 34, 35). Skillnaderna mellan 

behandlingsgrupperna var inte statistiskt signifikanta i två av dessa studier (31, 34). I 

jämförelse med venlafaxin var skillnaden statistiskt signifikant med fördel för 

agomelatin (35). Enligt objektiv utvärdering av antalet nattliga uppvaknanden 

försämrades parametern vid behandling med SSRI (escitalopram och sertralin). I 

dessa studier förbättrades parametern vid behandling med agomelatin. I studierna var 

skillnaderna mellan behandlingsgrupperna statistiskt signifikanta vid vecka 2 

respektive vid alla mätningar med fördel för agomelatin (30, 33). 
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Trötthet och välmående under dagtid 
 

Patienternas trötthet under dagtid minskade vid behandling med agomelatin, SSRI 

(escitalopram) och SNRI (venlafaxin) vid subjektiv utvärdering i tre av de 

inkluderade studierna. Skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var inte statistiskt 

signifikant (31, 33, 35). Patienternas välmående under dagtid förbättrades vid 

behandling med agomelatin respektive SSRI (escitalopram) och SNRI (venlafaxin). 

Skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var inte statistiskt signifikant (31, 35). En 

av studierna visade att agomelatin signifikant förbättrade patienternas välmående 

under dagtid jämfört med vid behandlingsstarten. Samma studie visade att SSRI 

(escitalopram) försämrade patienternas välmående under dagtid vid de två första 

utvärderingarna. Vid den sista utvärderingen i studien förbättrades däremot 

patienternas välmående under dagtid vid behandling med escitalopram (33). 

 

Känsla vid uppvaknande 
 

Parametern känsla vid uppvaknande förbättrades vid behandling med agomelatin och 

SSRI (sertralin och escitalopram) i två av de inkluderade studierna (30, 31). 

Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var inte signifikant mellan sertralin och 

agomelatin (30). En av studierna visade att skillnaden mellan behandlingsgrupperna 

var signifikant med fördel för agomelatin jämfört med escitalopram (31).  

 

Sömnkvalitet och nöjdhet med sömn 
 

Patienternas sömnkvalitet förbättrades vid behandling med agomelatin respektive 

med SSRI (escitalopram, sertralin och fluoxetin) enligt subjektiv utvärdering utan 

signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna (30, 31, 34). Skillnaden var 

statistiskt signifikant mellan behandlingsgrupperna vid jämförelse mellan agomelatin 

och sertralin vid vecka 2 med fördel för agomelatin (30). En ytterligare studie med 

subjektiv utvärdering visade att agomelatin och SNRI (venlafaxin) förbättrade 

patienternas sömnkvalitet. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var statistiskt 

signifikant med fördel för agomelatin (35). Enligt objektiv utvärdering av 

förbättrades patienternas sömnkvalitet vid behandling med agomelatin respektive 

SSRI (sertralin och fluoxetin) och SNRI (venlafaxin) enligt HAM-D i tre av de 

inkluderade studierna. Skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var statistiskt 

signifikanta med fördel för agomelatin (29, 30, 35). 
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Tabell II. Statistisk signifikans i de inkluderade studierna 

 

Författare Läkemedel Antidepressiv effekt Effekt på 

sömnbesvär 

Hale et al. 

2010 (29) 

Agomelatin 

Fluoxetin 

 

HDRS start: 28,6±2,6 

Agomelatin v.8:  

-17,3±7,3* 

Fluoxetin v.8:  

-16,0±8,4 

HAM-D, start: 

4,9±1,3 

Agomelatin v.8: 

1,4±1,7* 

Fluoxetin v.8:  

1,8±1,9 

 

 

Kasper et al. 

2010 (30) 

Agomelatin 

Sertralin 

HDRS start: 26,3±2,9 

Agomelatin v.6:  

-15,8±7,3* 

Sertralin v.6:  

-14,4±8,7 

Sömneffektivitet 

start: 77,2%/ 76,5 % 

Agomelatin v.6: 

+1,59±5,10 %*  

Sertralin v.6:  

-1,18±7,0 %  

Insomningstid start: 

23,5 min/ 22,5 min 

Agomelatin v.6:  

-2,35±15,75 min 

Sertralin v.6: 

+6,52±22,57 min 

LSEQ getting to sleep 

start: 50 mm 

Agomelatin v.2: 

61,61±16,63 mm* 

Sertralin v.2: 

54,21±16,99 mm 

LSEQ quality of sleep 

start: 50 mm 

Agomelatin v.2: 

60,60±18,25 mm* 

Sertralin v.2: 

54,39±19,99 mm  

Corruble et al. 

2013 (31) 

Agomelatin 

Escitalopram 

Ingen signifikant 

skillnad enligt HDRS 

Ingen signifikant 

skillnad 

Kennedy et al. 

2008 (32) 

Agomelatin 

Venlafaxin 

Ingen signifikant 

skillnad enligt 

MADRS 

Studerades ej 

Quera-Salva et 

al. 

2011(33) 

Agomelatin 

Escitalopram 

Ingen signifikant 

skillnad enligt HDRS 

Insomningstid, start: 

25 min respektive 26 

min 

Agomelatin: -8 min*, 

-9 min* och -13 min* 



49 
 

* p-värde att jämföra med, p= 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escitalopram: + 10 

min, + 3 min och ±0 

min 

Sömneffektivitet, 

start: 77,3 % 

respektive 79,6 % 

Agomelatin: +0,8 %*, 

+1,6 % och + 2,7 % 

Escitalopram: -4,5 %,  

-1,6 % och -0,9 % 

VAS daytime 

sleepiness 

Agomelatin:  

-11 mm*, -12 mm och 

-26,5 mm 

Escitalopram:  

-4,5 mm, -15 mm och 

-10 mm. 

Shu et al. 

2014 (34) 

Agomelatin 

Fluoxetin 

Ingen signifikant 

skillnad enligt HDRS 

Ingen signifikant 

skillnad 

Lemoine et al. 

2007 (35) 

 

Agomelatin 

Venlafaxin 

Ingen signifikant 

skillnad enligt HDRS 

 

 

LSEQ getting to sleep 

start: 61 mm 

respektive 56 mm 

Agomelatin sista 

värde: 70,5±16,8* 

Venlafaxin sista 

värde: 

64,1±18,2 mm 

HAM-D start: 4,6±1,2 

respektive 4,6±1,4 

Agomelatin sista 

värde: 1,4±1,6* 

Venlafaxin sista 

värde: 1,8±1,7 

Udristoiu et al. 

2016 (36) 

Agomelatin 

Escitalopram 

Ingen signifikant 

skillnad enligt HDRS 

Studerades ej 
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4. Diskussion 
 

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med arbetet var att jämföra antidepressiv effekt samt effekt på sömnbesvär 

mellan agomelatin och SSRI/SNRI vid behandling av egentlig depression hos vuxna.  

Det fanns likheter i studiernas resultat avseende antidepressiv effekt. I majoriteten av 

studierna förelåg ingen statistiskt signifikant skillnad avseende antidepressiv effekt 

mellan behandlingsgrupperna. I de studier som visade på en statistiskt signifikant 

skillnad avseende antidepressiv effekt visade på fördel för agomelatin jämfört mot 

SSRI (29, 30).  

Det fanns likheter mellan studiernas resultat avseende effekt på sömnbesvär. I de sex 

studier som utvärderade effekt på sömnbesvär förelåg det huvudsakligen en 

statistiskt signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna med fördel för 

agomelatin. I två av dessa studier påvisades ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan agomelatin och SSRI (escitalopram respektive fluoxetin) avseende effekt på 

sömnbesvär (31, 34). 

En begränsning i arbetet var att i majoriteten av de inkluderade studierna jämfördes 

agomelatin mot SSRI (fluoxetin, sertralin eller escitalopram). Jämförelser mellan 

agomelatin och SSRI förekom i sex av de inkluderade studierna (29-31, 33, 34, 37). I 

de studier som jämförde agomelatin mot SNRI var det substansen venlafaxin som 

utvärderades (32, 35). Fördelningen av jämförelser medför en svårighet kopplad till 

arbetets syfte. Tonvikten av jämförelserna har genomförts mellan agomelatin och 

SSRI varför dessa dominerar i arbetets resultat och slutsatser. En ytterligare 

begränsning i arbetet var att samtliga studier inte utvärderade effekt på sömnbesvär. 

Den antidepressiva effekten hos studieläkemedlen kan diskuteras utifrån deras 

respektive verkningsmekanismer. De olika verkningsmekanismerna hos agomelatin, 

SSRI och SNRI verkar inte förbättra den antidepressiva effekten. Den gemensamma 

nämnaren mellan verkningsmekanismerna hos SSRI och SNRI är att den serotonerga 

transmissionen i hjärnan ökar. Utöver denna effekt ökar SNRI den noradrenerga 

transmissionen i hjärnan. Verkningsmekanismen för den antidepressiva effekten hos 

agomelatin står i kontrast till föregående läkemedelsgrupper genom hämning av en 

viss serotoninreceptor. Att det utvecklas nya läkemedelsmål vid behandling av 

egentlig depression är viktigt eftersom vissa patienter inte svarar på eller uppnår 

sjukdomsfrihet med SSRI eller SNRI. Det är oroväckande att det tagit lång tid att 

utveckla nya läkemedelsmål vid behandling av egentlig depression. Däremot beror 

detta på att det tar det lång tid att forska fram nya kandidatsubstanser samt att 



51 
 

genomföra kliniska försök. Utöver detta är utvecklingskostnaderna för nya läkemedel 

höga vilket reducerar antalet nya läkemedel på marknaden.  

I förhållande till tidigare jämförande studier av antidepressiv effekt mellan 

agomelatin och SSRI respektive SNRI finns det likheter och olikheter med arbetets 

resultat. Det finns likheter mellan arbetets resultat och resultaten från två tidigare 

meta-analyser. I arbetet var det i majoriteten av studierna ingen signifikant skillnad 

mellan behandlingsgrupperna avseende antidepressiv effekt. Detta liknar resultaten 

från tidigare meta-analyser (24, 25). Trots detta förskrivs SSRI oftare vid behandling 

av egentlig depression jämfört med SNRI och agomelatin enligt statistik från 

Socialstyrelsen. Detta handlar troligtvis om en behandlingstradition som har 

etablerats vid behandling av egentlig depression. Det tidigare vetenskapliga stödet 

för användning av SSRI har varierat. Samtidigt som enskilda studier visat på fördel 

för SSRI över placebo har meta-analyser visat på tveksamma effekter jämfört med 

placebo (14-16). Det är bekymmersamt för patienter med egentlig depression att 

antidepressiv medicinering i vissa fall inte fungerar effektivare jämfört med placebo. 

Däremot står arbetets resultat i kontrast till en ytterligare tidigare genomförd meta-

analys, där en signifikant högre antidepressiv effekt visades för agomelatin jämfört 

med SSRI/SNRI (26).  

Skillnader mellan studieläkemedlen avseende effekt på sömnbesvär kan diskuteras 

utifrån verkningsmekanismen hos agomelatin. Agomelatin fungerar som en agonist 

på melotonerga receptorer (MT1 och MT2) som leder till normaliserad dygnsrytm 

och förbättrad sömn hos patienter med egentlig depression (8). De sömnförbättrande 

egenskaperna hos agomelatin delades av studieförfattarna i två av de inkluderade 

studierna (30, 33). De förväntade effekterna av agomelatin motsvarades av en 

signifikant förbättrad sömn jämfört med SSRI/SNRI i majoriteten av de sex studier 

som utvärderade effekt på sömnbesvär. I studier där effekten på sömnbesvär inte var 

signifikant mellan behandlingsgrupperna jämfördes agomelatin mot SSRI 

(escitalopram respektive fluoxetin). Dessa studier visade på likheter i effekt mellan 

agomelatin, escitalopram och fluoxetin avseende förbättring av subjektiv sömn hos 

patienterna vid kort-och långtidsbehandling (31, 34). 

Generellt fokuserade resultaten i de inkluderade studierna på den statistiska 

signifikansen mellan behandlingsgrupperna. Problemet med det förhållningssättet är 

att den kliniska relevansen av studiernas resultat inte beaktas. Det är inte 

oproblematiskt att diskutera den kliniska relevansen av de inkluderade studiernas 

resultat avseende antidepressiv effekt. Det finns ingen standard för beräkning av 

klinisk signifikans i studier (11). Kopplat till den kliniska relevansen av studiernas 

resultat avseende antidepressiv effekt kan de beräknade NNT-talen för respons 

respektive remission diskuteras. NNT för remission varierade mellan 16–28 och 

NNT för respons varierade mellan 12–500 för agomelatin. I en av de inkluderade 

studierna blev NNT för respons 15 för escitalopram. NNT utgör ett mått på 

behandlingseffekt (11). Variationen i NNT-tal mellan studierna reflekterar varierande 
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skillnader mellan interventionsgruppen och jämförelsegruppen. Höga NNT-tal 

avspeglar en liten skillnad mellan behandlingsgrupperna. Däremot kan NNT-talens 

betydelse för patienter med egentlig depression diskuteras. Det är vid första anblick 

bättre med ett lägre värde på NNT eftersom det medför att ett färre antal patienter 

behöver behandlas för att en ska bli frisk. Däremot tar NNT inte hänsyn till kostnad 

för interventionen eller förekomst av biverkningar. Om interventionen är 

kostnadseffektiv och inte ger upphov till besvärliga biverkningar för patienten 

behöver inte ett högt NNT-tal vara kliniskt relevant vid användandet av läkemedlet.  

Andra aspekter relaterade till resultatens kliniska relevans är respons- oh 

remissionsandelarna i studierna. Respons- och remissionsandelarna varierade mellan 

63 %–83 % respektive 32 %–73 % för agomelatin. Motsvarande intervall för 

SSRI/SNRI var 62 %–81 % respektive 28 %–73 %. De sammantagna intervallen från 

studierna uppvisar stora likheter mellan effekten av agomelatin och SSRI/SNRI 

gällande respons och remission. Däremot var responsandelarna i de enskilda 

studierna till fördel för agomelatin jämfört med SSRI/SNRI i majoriteten av 

studierna. När det gäller remission utvärderades detta i fem av de inkluderade 

studierna. Remissionsandelarna i samtliga av dessa studier var till fördel för 

agomelatin jämfört med SSRI/SNRI. Den kliniska relevansen av dessa resultat är att 

agomelatin kan utgöra ett behandlingsalternativ för patienter med egentlig depression 

som inte uppnår respons eller remission vid behandling med SSRI eller SNRI. Det är 

anmärkningsvärt att den studie som använde MADRS för utvärdering av depressiva 

symtom motsvarade de högsta respons- och remissionsandelarna för agomelatin. 

Eftersom MADRS utgör ett självskattningsverktyg motsvarar respons-och 

remissionsandelarna patienternas subjektiva bedömning vilket är av betydelse för 

resultatens kliniska relevans.  

I majoriteten av de inkluderade studierna utvärderades antidepressiv effekt genom 

den objektiva skalan HDRS. I en av de inkluderade studierna användes den 

subjektiva skalan MADRS (32). Skillnaden mellan utvärderingsmetoderna är att 

HDRS utgör ett intervjubaserat utvärderingssätt (13) medan MADRS utgör ett 

självskattningsverktyg (12). De olika utvärderingsmetoderna medför objektiv 

respektive subjektiv bedömning av depressiva symtom. Vid behandling av egentlig 

depression är patientens egen upplevelse betydelsefull men i majoriteten av studierna 

användes objektiva utvärderingsmetoder. Däremot krävs det känsliga och pålitliga 

mätinstrument oavsett om objektiv eller subjektiv utvärderingsmetod tillämpas. Om 

intervjubaserade utvärderingsmetoder tillämpas krävs det kunskap hos den 

genomförande klinikern för att säkerställa korrekt tolkning av resultatet. 

Kunskapskravet uppfylldes i samtliga inkluderade studier som tillämpade en 

intervjubaserad utvärderingsmetod. 

Studier som undersöker effekt på parametrar som primära utfallsvariabler kan 

tillskrivas ett högre forskningsvärde. Effekt på olika sömnparametrar var primära 

utfallsvariabler i hälften av studierna som undersökte effekten på sömnbesvär (31, 
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33, 35). I två av dessa studier förelåg statistiskt signifikanta skillnader mellan 

agomelatin och SSRI (escitalopram) respektive SNRI (venlafaxin) med fördel för 

agomelatin (33, 35). Relaterat till effekt på sömnbesvär studerades patienternas 

dygnsrytm som den primära utfallsvariabeln i en av de inkluderade studierna. 

Skillnaden mellan agomelatin och SSRI (sertralin) var inte statistiskt signifikant efter 

vecka 2 i studien (30). Detta tyder på en ökad aktivitets- och funktionsgrad på dagtid 

som kliniskt innebär en förbättring för patienterna. 

Obehandlade sömnbesvär medför försämrad nattsömn samt trötthetskänsla och 

funktionsnedsättning på dagtid hos patienter med egentlig depression. Sömnbesvären 

skapar en ond cirkel som förvärrar situationen för patienter med egentlig depression. 

Det är utifrån klinisk synvinkel betydelsefullt att sömnbesvär förbättras vid 

behandling av egentlig depression. Behandling av sömnbesvär utgör viktiga aspekter 

för patienternas följsamhet till behandlingen och tillfrisknande. Utebliven kliniskt 

relevant förbättrad sömn kan innebära att patienter med egentlig depression kan 

behöva samtidig medicinering med sömnmedel. Samtidig medicinering med 

sömnmedel är inte önskvärt då det kan leda till trötthet på dagtid vilket förvärrar 

befintliga symtom hos patienten.  

Subjektiv utvärdering i studierna visade på kliniskt fördelaktiga resultat utan 

signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. Parametrarna trötthet och 

välmående dagtid, känsla vid uppvaknande, sömnkvalitet och nöjdhet med sömnen, 

insomningstid och nattliga uppvaknanden förbättrades oavsett behandling (30, 31, 

33-35). En begränsning i arbetet är att ingen av de inkluderade studierna jämförde 

agomelatin med SNRI avseende parametern insomningstid. Resultaten från 

subjektiva utvärderingar står i kontrast till objektiva utvärderingar avseende effekt på 

sömnbesvär. Studier med objektiva utvärderingar visade att nattliga uppvaknanden, 

sömneffektivitet och insomningstid påverkades väsentligt olika beroende på vilken 

behandling som ordinerades. I dessa studier visades att behandling med agomelatin 

resulterade i en förbättring av parametrarna medan behandling med SSRI 

(escitalopram och sertralin) försämrade parametrarna (30, 33). Statistiskt sett 

försämrades patienter som behandlades med SSRI eller SNRI i jämförelse mot 

agomelatin i dessa studier. Däremot förefaller det som att patienternas subjektiva 

uppfattning är att både agomelatin, SSRI respektive SNRI förbättrar de olika 

sömnparametrarna. Detta kan bero på att skillnaderna som uppmättes vid objektiva 

utvärderingar var för små för att patienterna skulle uppleva någon förbättring. I 

jämförelse mellan subjektiva och objektiva utvärderingsmodeller är subjektiva mer 

betydande vid bedömning av klinisk relevans. Eftersom patienterna upplevde en 

förbättrad sömn oavsett behandling blir den kliniska relevansen av resultaten 

likartade för behandlingsgrupperna. Däremot kan inte effekten av agomelatin jämfört 

med SNRI avseende insomningstid utvärderas. I de två studier som undersökte 

sömneffektivitet saknades subjektiva utvärderingar vilket försvårar bedömningen av 

resultatens kliniska relevans (30, 33). Jämförelser av patienternas känsla vid 
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uppvaknande saknades mellan behandlingsgrupperna vilket medför att resultaten får 

en klinisk relevans inom en behandlingsgrupp (31, 33). 

Utvärderingsmetoderna för effekt på sömnbesvär varierade mellan studierna. 

Antingen tillämpades en subjektiv eller objektiv utvärderingsmetod alternativt en 

kombination av dessa. Vid tillämpning av subjektiv utvärderingsmetod användes 

olika självskattningsskalor. Den mest frekvent använda skalan var LSEQ (30, 34, 35) 

följt av VAS (31, 33). Objektiva utvärderingsmetoder för effekt på sömnbesvär 

varierade mellan aktigrafi (30) eller polysomnografi (33). En ytterligare objektiv 

utvärderingsmetod som tillämpades var det intervjubaserade 

utvärderingsinstrumentet HAM-D (29, 30, 35). Oavsett valet av utvärderingsmetod 

är instrumentets känslighet och pålitlighet betydelsefullt. Vid intervjubaserad 

utvärdering krävs utbildning hos klinikern för korrekt användning och tolkning av 

instrumentet. Kunskapskravet motsvarades i de studier där intervjubaserad 

utvärdering av effekt på sömnbesvär tillämpades.  

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Litteraturstudier utgör ett verktyg för att kunna sammanställa information från olika 

källor.  En fördel med att använda litteraturstudie som metod är att insamlingen av 

material kan ske på ett flexibelt sett. Det är upp till författaren att avgöra varifrån 

material lämpligen ska inhämtas för att besvara arbetets syfte. I arbetet har 

vetenskapliga studier inhämtats utifrån ett definierat syfte och motsvarat vissa 

inklusionskriterier. I den bemärkelsen utgör litteraturstudier ett strukturerat arbetssätt 

vilket är en styrka hos metoden. Begränsningen att inhämta relevant material utgör 

däremot en nackdel hos metoden. För att begränsa materialinhämtningen under 

arbetet användes ett sökfilter i den valda databasen Pubmed. Detta medförde att 

enbart sökningen omfattade vetenskapliga studier med studiedesignen randomiserat 

kontrollerat försök (RCT). Valet att begränsa arbetet till RCT-studier har syftat till att 

generera hög kvalitet hos de inkluderade studierna. En styrka hos studiedesignen är 

hur fördelningen mellan jämförelsegrupperna är organiserad eftersom den sker 

slumpmässigt och balanserat. Eftersom det insamlade materialet var skrivet på 

engelska har det stundtals krävts översättning. Kvaliteten i en litteraturstudies 

material kan variera och innehålla systematiska fel (bias). Detta medför att sådana 

aspekter behöver beaktas vid bearbetningen av material. En svaghet hos metoden är 

att det finns risk för att de ursprungliga texterna uppfattas eller tolkas felaktigt. Om 

en litteraturstudie utgår från vetenskapliga studier krävs kunskap om statistik för att 

kunna genomföra en korrekt tolkning av resultaten.  
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4.3 Övrig diskussion 
 

Avsaknad av storleksberäkningar av ingående behandlingsgrupper (powerberäkning) 

medför att styrkan i de inkluderade studiernas resultat generellt sett var låg. I en av 

de inkluderade studierna förekom en powerberäkning med en förväntad styrka på 85 

% i studien vilken motsvarades av antalet deltagare i varje behandlingsgrupp (29).  

I majoriteten av studierna studerades korttidseffekter med behandlingstider mellan 6–

12 veckor. I två av de inkluderade studierna undersöktes långtidseffekter med 

behandlingstider upp till 18–24 veckor (31, 33). Olika studiedurationer kan medföra 

varierande resultat avseende effekt på depressiva symtom och sömnbesvär. Med 

tanke på återfallsrisken vid egentlig depression är långtidseffekter fördelaktiga att 

studera. Vid långtidsstudier ökar däremot risken för att studiedeltagare avbryter 

studien i förtid högre. Däremot tillämpade samtliga inkluderade en intention to treat 

modell som inkluderar resultat från patienter som avbryter studien i förtid.  

Förekomsten av bias kan relateras till beskrivningen av studiepopulationen och den 

inre validiteten i studier (11). Hur detaljerade beskrivningarna av 

studiepopulationerna var varierade mellan de inkluderade studierna. I samtliga 

studier fanns det information om studiedeltagarnas medelålder, könsfördelning, den 

egentliga depressionens svårighetsgrad och om den var återkommande. Det fanns i 

majoriteten av de inkluderade studierna en utvärdering av patienternas depressiva 

symtom och/eller sömnbesvär vid inledningen av studien. I vissa av studierna 

kompletterades beskrivningen av studiepopulationen med tidigare antidepressiv 

behandling (29, 31, 33, 35), fördelning av studiedeltagarnas ålder (33) eller 

studiedeltagarnas etnicitet (34).  

Medelåldern i de inkluderade studierna var i majoriteten av studierna ca. 40±10 år. 

Därmed inkluderas 95 % av studiedeltagarna i ett åldersintervall mellan 20–60 år. 

Detta kan jämföras med medelåldern för förstagångsinsjuknande i egentlig 

depression som är ca 25 år. I studierna var minimiåldern 18 år och maximiåldern 

varierade mellan 60–70 år. Det är problematiskt att generalisera studiernas resultat 

för samtliga vuxna patienter med egentlig depression pga. det fanns en maximiålder i 

studierna. Könsfördelningen i de inkluderade studierna visade på en 

överrepresentation av kvinnor. Det var ca 70 % kvinnor som deltog i studierna, vilket 

gör det svårt att generalisera resultaten för män. Troligtvis var det fler kvinnor än 

män som deltog för att kvinnor i högre utsträckning söker vård för egentlig 

depression. Vid en jämn könsfördelning ökar generaliserbarheten hos resultaten. 

Däremot kan studiepopulationerna i de inkluderade studierna vara representativa vid 

behandling av egentlig depression eftersom sjukdomen drabbar fler kvinnor jämfört 

med män. 

Den egentliga depressionens svårighetsgrad varierade mellan medelsvår eller svår i 

de inkluderade studierna enligt DSM-IV-TR. Det var relativt jämn fördelning mellan 
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studier som undersökte medelsvår respektive svår egentlig depression. I fyra av de 

inkluderade studierna studerades effekt vid medelsvår depression hos majoriteten av 

studiepopulationen (30, 31, 33, 34). I tre av de inkluderade studierna studerades 

effekt vid svår egentlig depression hos majoriteten av studiepopulationen (29, 32, 

35). Behandlingseffekten kan ställas i relation till patienternas sjukdomsgrad vid 

utgångsläget av studierna. Däremot liknade patienternas genomsnittliga totalpoäng 

enligt HDRS varandra i de sju studier som tillämpade HDRS. Utifrån HDRS 

utvärderades patienter med liknande svårighetsgrad av egentlig depression vilket gör 

jämförelser mer relevanta. De inkluderade studierna undersökte inte 

behandlingseffekt vid lindrig egentlig depression, vilket gör att resultaten inte är 

tillämpliga vid denna svårighetsgrad av sjukdomen.  

Vid bedömning av studiers inre validitet är andra viktiga aspekter kopplade till 

studiedesignen (11). Samtliga inkluderade studier var dubbelblindade randomiserade 

kliniska försök. Förekomsten av randomisering av studiedeltagare och 

dubbelblindning av studien utgör faktorer som minskar risken för bias. 

Dubbelblindning medför minskad möjlighet för kliniker i studierna att påverka 

resultaten (resultatbias). Däremot kan det finnas risk för publikationsbias om 

resultatet skulle vara ofördelaktigt för ett finansierade läkemedelsföretag. När det 

gäller studiernas oberoende var samtliga inkluderade studier antingen direkt 

finansierade av läkemedelsföretaget Servier eller alternativt var studieförfattarna i 

jävsförhållande med läkemedelsföretag. Läkemedelsföretaget Servier (Valdoxan®) 

finansierade majoriteten av de inkluderade studierna (29-31, 33-35). I majoriteten av 

de inkluderade studierna var författarna i jävsförhållande med läkemedelsföretag. 

Det handlade om anställning eller mottagande av forskningsmedel från 

läkemedelsföretag (30-35). Finansiering från eller jävsförhållande med 

läkemedelsföretag kan leda till publikationsbias som innebär selektiv publicering av 

resultat. De inkluderade studierna är publicerade i medicinska tidskrifter och negativ 

publicering skulle kunna innebära ekonomiska förluster för sponsrande 

läkemedelsföretag.  

Generaliserbarheten av studiers resultat avgörs av den externa validiteten (11). Under 

föregående stycken diskuterades bias i de inkluderade studierna som inverkar 

negativt för studiernas generaliserbarhet. Faktorer vid bedömning av den externa 

validiteten är kostnadseffektivitet hos interventionen och studiens reproducerbarhet 

(11). Ingen av de inkluderade studierna diskuterade kostnadseffektivitet vilket 

inverkar negativt för studiernas externa validitet. Studiernas reproducerbarhet 

handlar om hur ingående studiernas genomförande beskrevs. Det gick att få en bra 

tidsmässig överblick när de olika utfallsvariablerna mättes i studierna. Däremot 

beskrevs rekryteringen av patienter mindre ingående. Troligen rekryterades 

mestadels kvinnor till studierna eftersom de i högre uträckning söker vård för 

egentlig depression jämfört med män.  
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5. Slutsats 

 

 

När det gäller effekt på depressiva symtom visar arbetet att det inte föreligger några 

statistiskt signifikanta skillnader mellan agomelatin och SSRI/SNRI. Utifrån respons- 

och remissionsandelar i de enskilda studierna visades kliniskt fördelaktiga resultat 

för agomelatin jämfört med SSRI/SNRI. 

Statistiskt sett visar arbetet på fördelaktig effekt på sömnbesvär för agomelatin i 

jämförelse med SSRI/SNRI. En sammantagen bedömning av den kliniska relevansen 

av resultat gällande effekt på sömnbesvär är att den är likartad vid behandling med 

agomelatin, SSRI och SNRI.  

I framtiden finns det ett behov av fler jämförande studier mellan agomelatin och 

SSRI respektive SNRI med tillräcklig styrka och med den kliniska relevansen av 

resultaten i fokus. 
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efficacy and safety of 8 weeks treatment with agomelatine 25-50mg or fluoxetine 20-40mg 

in Asian out-patients with major depressive disorder. Asian J Psychiatr. 2014;8:26-32 

 

 

Responsandelar 

𝐴𝑔𝑜𝑚𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛: 68,1 % 

𝐹𝑙𝑢𝑜𝑥𝑒𝑡𝑖𝑛: 67,9 % 

Beräkning av NNT 

𝐴𝑅𝑅 = 68,1 % − 67,9% = 0,2 % 

𝑁𝑁𝑇 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑔𝑜𝑚𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛 = 1 0,002⁄ = 500 

 

 

Udristoiu T, Dehelean P, Nuss P, Raba V, Picarel-Blanchot F, de Bodinat C. Early 

effect on general interest, and short-term antidepressant efficacy and safety of 

agomelatine (25-50mg/day) and escitalopram (10-20mg/day) in outpatients with 

Major Depressive Disorder. A 12-week randomised double-blind comparative study. 

J Affect Disord. 2016;199:6-12 

 
 

Responsandelar 

𝐴𝑔𝑜𝑚𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛: 62,9 % 

𝐸𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑝𝑟𝑎𝑚: 68,4 % 

Beräkning av NNT 

𝐴𝑅𝑅 = 68,4 % − 62,9% = 6,5 % 

𝑁𝑁𝑇 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑝𝑟𝑎𝑚 = 1 0,065⁄ = 15,3846154 ≈ 15 
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