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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige förekommer epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. De första anfallen 

visar sig oftast när hunden är mellan ett och sex år gammal. Det nuvarande förstahands-

preparatet är fenobarbital, en substans som ökar tröskeln för elektrisk stimulering av 

motorcortex samt minskar monosynaptisk transmission som leder till minskad neuronal 

retbarhet. I februari 2013 registrerades ett nytt antiepileptikum med det verksamma äm-

net imepitoin. Imepitoin är en partiell agonist som binder till bensodiazepinsätet på 

GABAA-receptorn. Det förstärker de GABAA-receptormedierade effekterna på neuro-

nen samt har en svag kalciumblockerande verkan.  

 

Syfte: Arbetets syfte var att undersöka om imepitoin har förutsättningar att bli det nya 

förstahandspreparatet vid behandling av idiopatisk epilepsi. Vidare var syftet att under-

söka i vilken utsträckning imepitoin fungerar som antiepileptikum samt vilken biverk-

ningsprofil det har. 

 

Resultat: Behandling med imepitoin gav en sänkning av antalet epileptiska anfall per 

månad (MSF), liknande den som erhölls vid fenobarbitalbehandling. Imepitoin sänkte 

MSF både som monoterapi och i kombination med fenobarbital eller kaliumbromid. 

Biverkningsprofilen var överlag skonsammare för imepitoin jämfört med fenobarbital. 

Fenobarbital visade en leverpåverkan medan imepitoin påverkade kolesterolvärdet. 

 

Slutsats: Imepitoin har en antiepileptisk effekt, liknande den som fås vid behandling 

med fenobarbital. Behandling med imepitoin kan ske både som mono- samt kombina-

tionsterapi. Den mildare biverkningsprofilen talar för användning av imepitoin. Samti-

digt har fenobarbital använts under en längre tid så biverkningar vid långtidsanvändning 

är mer välkända än de vid imepitoinanvändning. 

 

 

Nyckelord 
 

Imepitoin, fenobarbital, epilepsi, antiepileptika 
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Abstract 
 

Background: In Sweden, approximately 1-2 % of all dogs suffer from epilepsy. The 

first seizures often occur when the dog is between one and six years old. In Sweden the 

first-line drug is phenobarbital, a substance which increases the threshold of electrical 

stimulation in the motor cortex. It also decreases synaptic transmission which leads to 

decreased neuronal excitability. In February 2013 a new antiepileptic drug was regis-

tered with imepitoin as active substance. Imepitoin is a partial agonist which binds to 

the benzodiazepine binding site at the GABAA receptor and amplifies the effects medi-

ated by GABAA receptors at the neurons. Additionally, imepitoin has a weak calcium 

channel blocking effect.  

 

Objective: The main aim of the study was to examine if imepitoin should be the first-

line drug instead of phenobarbital when treating dogs diagnosed with idiopathic epi-

lepsy. A further aim was to look into which effect imepitoin had in controlling the 

epilepsy and which adverse effects were experienced when dogs are treated with 

imepitoin.  

 

Results: Treatment with imepitoin resulted in a decrease in monthly seizure frequency 

(MSF), similar to the decrease seen upon treatment with phenobarbital. Imepitoin was 

decreasing MSF both when used as monotherapy and in combination with phenobarbital 

or potassium bromide. The adverse effects were in general less severe with imepitoin 

than with phenobarbital. Treatment with phenobarbital affected the liver while treatment 

with imepitoin affected the cholesterol levels.  

 

Conclusion: Imepitoin has a good antiepileptic effect, similar to that of phenobarbital. 

Treatment with imepitoin can be used both as monotherapy and in combination with 

other antiepileptic drugs. Less severe adverse effects makes imepitoin a possible choice 

for treating idiopathic epilepsy in dogs. On the other hand, phenobarbital has been used 

during a long period of time and adverse effects of long term use are therefore better 

known than for imepitoin. 

 

 

Keywords 
 

Imepitoin, phenobarbital, epilepsy, antiepileptic drugs  
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Förkortningar  
 

ALP = Alkaliskt fosfatas 

 

AUC = Area under the curve 

 

CI = Konfidensintervall 

 

Cmax = Maximal koncentration 

 

CNS = Centrala nervsystemet 

 

cPLI = Immunoreaktivt serumpankreatiskt lipas 

 

EEG = Elektroencefalografi 

 

EKG = Elektrokardiografi 

 

FT4 = Fritt tyroxin 

 

GABA = Gammaaminosmörsyra 

 

HDL = High-density lipoprotein 

 

ITT = Intention to treat 

 

IVETF = International veterinary epilepsy task force 

 

LDL = Low-density lipoprotein 

 

MCD = Antal klusteranfall per månad 

 

MRI = Magnetkameraundersökning 

 

MSF = Antal anfall per månad 

 

PPS = Per protocol set 

 

TgAA = Tyroglobulin-autoantikroppar 

 

Tmax = Tid till maximal koncentration 

 

TSH = Tyreoideastimulerande hormon 

 

TT3 = Totalt trijodtyronin 

 

TT4 = Totalt tyroxin 

 

VeDDRA = Veterinary dictionary for drug regulatory activities  
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1 Introduktion 
 

1.1 Epilepsi 
 

Epilepsi är en neurologisk sjukdom där hjärnaktiviteten blir abnorm (1) och nervcel-

lerna i hjärnan blir överaktiva (2). Det kan exempelvis orsaka anfall och perioder av 

medvetslöshet (1), stirrande blick, smackande med munnen (2), stel kropp, förlust av 

kontroll över tarmen och blåsan samt förvirring (3).  

 

Orsaken till att varför vissa drabbas av epilepsi är inte alltid känd. Hittar man ingen 

bakomliggande orsak vid blodprovstagning, neurologisk eller allmänklinisk undersök-

ning kan diagnosen idiopatisk (primär) epilepsi ställas. Diagnosen talar om att det inte 

finns någon bakomliggande orsak till de epileptiska anfallen i form av skada på hjärnan 

eller metaboliska och toxiska faktorer. Skulle det finnas en bakomliggande orsak till 

epilepsin benämns det som sekundär epilepsi. Det kan exempelvis bero på strukturella 

förändringar i hjärnan till följd av infektion, trauma, inflammation och tumörer. Vid 

reaktiva epileptiska anfall är hjärnan strukturellt normal men reagerar på toxiska ämnen, 

fysiologisk stress eller systemisk sjukdom. Bakomliggande orsaker kan vara elektrolyt-

störningar, förgiftning, leversvikt eller förändringar i blodglukoskoncentrationen (4).  

 

De epileptiska anfallen delas in i tre olika kategorier; fokala anfall, generaliserade anfall 

samt okänd anfallstyp (5). När ett anfall inträffar och det aktiverar en eller flera delar av 

en hjärnhalva benämns det som ett fokalt anfall. Innan anfallen kommer hos människor 

brukar en aura upplevas som kan bestå av rädsla, eufori eller hörselproblem (3). De fo-

kala anfallen delas in i tre olika kategorier (6): 

- Fokalt anfall utan medvetandepåverkan. Under anfallet är patienten vid 

medvetande men kan drabbas av både sensoriska och motoriska symtom, exem-

pelvis afasi (7), yrsel och ljusblixtar (1). 

- Fokalt anfall med medvetandepåverkan. Symtomen är liknande de vid fokalt 

anfall utan medvetandepåverkan, dock är medvetandet i någon grad påverkat. 

Patienten kan uppleva en aura innan anfallet startar. Under anfallet kan patienten 

smacka med munnen, göra grimaser och gå omkring. Ett anfall varar normalt 

maximalt tre minuter och följs av en postiktal fas med trötthet. Efteråt kommer 

oftast patienten inte ihåg något av anfallet (7). 

- Fokalt anfall med utveckling till ett bilateralt konvulsivt anfall. Anfallet bör-

jar som ett fokalt anfall men sprider sig till andra hemisfären (5). 

 

Aktiveras båda hjärnhalvorna benämns anfallet som ett generaliserat anfall. De delas in 

i sju olika kategorier (6): 

- Absenser. Benämns även som petit mal. Anfallen kan börja redan i 4-12-årsål-

dern och visar sig som korta episoder av stirrande och förändrat tillstånd av 

medvetandet (3). De kan även visa sig som små kroppsrörelser som ögonryck-

ningar och läppsmackningar (1). Efter anfallen kan personen vara omedveten om 

vad som hänt och återgå till aktiviteten de höll på med innan (3). Vid absenser 

ses ett karakteristiskt mönster vid elektroencefalografiundersökning (EEG), 

kallat spike and wave (5).   

- Atoniska anfall. Benämns även som drop attacks. Anfallen resulterar i att all 

muskeltonus försvinner och personen faller till marken (3). 
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- Atypiska absenser. Har inte det typiska spike and wave-mönstret i EEG-bilden 

som ses vid absenser. Ofta är atypiska absenser mer kopplat till ändrad muskel-

tonus, både sänkt och ökad, än vid vanliga absenser (5).  

- Kloniska anfall. Vid ett kloniskt anfall får patienten kramper och korta muskel-

ryckningar (7). 

- Myoklona anfall. Visar sig som korta ryckningar i armar och ben (1). Dessa an-

fall kommer i kluster flera gånger per dag eller under flera dagar per år (3). 

- Toniska anfall. Vid toniska anfall får patienten en konstant, intensiv kramp i 

hela kroppen (7).  

- Tonisk-kloniska anfall. Benämns även som grand mal-anfall och är den mest 

kända typen. Anfallet delas in i fem faser beroende på hur musklerna agerar: 

Kontraktion, sträckning, tremor, klonisk period (kontraktion och relaxation) 

samt postiktal period (3).  

 

Utöver dessa former finns även status epilepticus, ett tillstånd med tätt återkommande 

eller långvariga epileptiska anfall. Det kan debutera utan att det finns någon känd epi-

lepsi, dock drabbas 5 % av patienterna med epilepsi någon gång av status epilepticus 

(8). Det finns två olika former av status epilepticus, konvulsivt och icke konvulsivt. De-

finitionen av konvulsivt status epilepticus är konstanta epileptiska anfall eller upprepade 

anfall utan att patienten återfår medvetandet mellan dem under minst 30 minuter. Icke 

konvulsivt status epilepticus visar sig som medvetandestörning eller medvetslöshet med 

automatism och motorisk oro i rörelsemönstret. Ibland kan även ryckningar i muskler 

synas. EEG-test ligger till grund för diagnosen (7). Drabbas patienten av flera anfall 

under kort tid kallas det för klusteranfall. Det definieras som att patienten får två eller 

flera anfall nära varandra där den drabbade återfår medvetandet mellan anfallen (4). 

 

 

1.2 GABA-receptorer 
 

Gammaaminosmörsyra (GABA) är en inhiberande neurotransmittor som finns i hjärnan 

(9) där den motverkar att nervimpulser blir för starka (10). Minskad GABA-överföring 

kan därför öka inducering av epileptiska anfall. GABA kan binda till två olika typer av 

receptorer, GABAA samt GABAB. Skillnaden mellan dem är att GABAA-receptorer är 

ligandstyrda jonkanaler medan GABAB-receptorer är G-protein-kopplade metabotropa 

receptorer (9).  

 

De senaste åren har forskning visat att GABAerga neuron inte bara har en inhiberande 

effekt utan även en exciterande. Vilken effekt de har beror på vilken status de presy-

naptiska och postsynaptiska cellerna har. GABAerga interneuron kan utöva excitatorisk 

effekt på flera olika sätt (11):   

- Ökning av jämviktspotential. Till följd av en ökning av jämviktspotentialen i 

neuron, kan GABAerga interneuron ha en excitatorisk påverkan på postsynap-

tiska neuron (11). Den verkan fås då jämviktspotentialen ökar (kommer närmare 

0 mV) vilket gör att aktionspotential kan erhållas vid en mindre stimulering än 

normalt (12). 

- Tömning av presynaptiskt GABA. Vid stor förekomst av GABAerga interneu-

ron tar den presynaptiska neurotransmittorn GABA slut. Det hindrar de postsy-

naptiska neuronen att bli inhiberade, istället blir de hyperexcitabila (11). 

- Hämning av interneuron. Vissa interneuron hämmas av GABAerga interneu-

ron, något som orsakar en disinhibering av pyrimidala neuron samt hyperexca-

bilitet (11). 
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1.3 Epilepsi hos hundar 
 

Ungefär 1-2 % av Sveriges alla hundar beräknas ha epilepsi. Det är vanligare förekom-

mande hos vissa raser (13) då det kan vara autosomalt recessivt ärftligt. Epilepsi kan 

även förekomma i vissa avelslinjer. Hundar med epilepsi eller med föräldrar som har 

epilepsi ska därför inte användas i avel (14). Hos hundar, liksom hos människor, kan 

anfallen vara fokala eller generaliserade, beroende på vilken del och hur stor del av 

hjärnan som är drabbad. Det förekommer både primär (idiopatisk) och sekundär epilepsi 

(13).  

 

De flesta hundar med epilepsi får sitt första anfall före tre års ålder, oftast visar det sig 

mellan ett och tre års ålder. Får hunden anfall innan sex månaders ålder bör andra orsa-

ker uteslutas innan epilepsidiagnos ställs, exempelvis valpsjukevirusinfektion. Är hund-

en över sju år vid anfallsdebut bör tumörsjukdomar och orsaker utanför hjärnan under-

sökas innan diagnosen epilepsi ställs (14). 

 

Fastställning av diagnosen idiopatisk epilepsi görs genom uteslutningsmetoden, det vill 

säga genom att först utesluta någon annan bakomliggande sjukdom genom olika under-

sökningar. Här ingår neurologiska undersökningar (13) men också bland annat blodpro-

ver som visar njur- och levervärden samt mängden kalcium och glukos. Även avför-

ingsprover tas för att utesluta parasiter. Elektrokardiografi (EKG) och ultraljud används 

för att utesluta inre organsjukdomar (14). Vid misstanke om sekundär epilepsi kan 

blodprover, röntgen, ultraljud, magnetkameraundersökning (MRI), ryggmärgsvätske-

prov och datortomografi genomföras för att hitta orsaken bakom (13). 

 

International Veterinary Epilepsy Task Force (IVETF) har tagit fram kriterier på tre 

nivåer som talar om hur säkert det är att diagnosen idiopatisk epilepsi är korrekt. Dessa 

tre nivåer benämns som ”three-tier-system” (15). 

- Tier I: Sjukdomshistorien ska innehålla minst två oprovocerade epileptiska an-

fall med mer än 24 timmar mellan. Det första anfallet ska ha inträffat när hunden 

var mellan sex månader och sex år gammal. Både kliniska och neurologiska un-

dersökningar ska ha gjorts där ingenting ska ha funnits som kan förklara anfal-

len. Även urinanalys samt blodprov som visar elektrolyter, ammoniak, sköld-

körtelfunktion, triglycerider och gallsyror ska vara normala (15). 

- Tier II: Samma kriterier som för tier I gäller men med tillägg av några ytterli-

gare kriterier. En magnetkameraundersökning av hjärnan ska göras utan att det 

visar något onormalt. Även levervärden och cerebrospinalvätskeanalys ska vara 

normala (15). 

- Tier III: Kriterierna från tier I och II ska vara uppfyllda samt en EEG-undersök-

ning ska vara genomförd både under och mellan krampanfallen. Den ska inte 

visa några förändringar i hjärnaktiviteten (15).  

 

Krampanfallet hos en hund delas in i flera olika faser; aura, ictus, tonisk kramp, klonisk 

kramp och postiktala fasen. Aura-fasen är den inledande fasen där det ibland går att se 

att ett anfall är på gång. Hunden kan ändra sitt beteende (14), bli orolig och mer kon-

taktsökande (13). Efter det kommer ictus-fasen, själva anfallet som består av tonisk och 

klonisk kramp. Vid tonisk kramp kan hela kroppen stelna, benen sträcks och är stela, 

halsen är bakåtsträckt, munnen är stängd med spända muskler alternativt halvöppen 

mun. Det går inte att få kontakt med hunden samtidigt som det inte är några andnings-

rörelser i bröstkorgen. Hunden kan läcka urin och slemhinnorna kan bli väldigt röda. 

Tonisk kramp varar endast under några sekunder innan det övergår i klonisk kramp.  
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De konstant sträcka musklerna övergår till korta, kraftiga muskelsammandragningar 

med korta avslappningsperioder. Hunden kan börja tugga samtidigt som det rinner saliv 

ur munnen. Andningen kommer igång igen samtidigt som benen kan sträckas i rörelser 

som om hunden springer liggande. Ictus-fasen varar normalt sett under ett par minuter 

och följs av den postiktala fasen. I postiktala fasen har kramperna slutat, hunden vaknar 

upp och beter sig oftast lite förvirrat. Den kan till en början vara desorienterad och ha 

svårighet att styra sina rörelser innan den vaknat upp ordentligt. Skulle anfallen komma 

så tätt att hunden inte hinner hämta sig mellan dem kommer den in i det livshotande 

status epilepticus. Hjärnan utsätts då för cirkulationssvårigheter och syrebrist (14). 

 

 

1.4 Antiepileptika 
 
1.4.1 Humanläkemedel 

 

Vilket antiepileptikum som används baseras på patientens anfallstyp, kön, ålder och 

annan samtida behandling. Det som rekommenderas som förstahandsmedel vid fokala 

anfall är karbamazepin (16). Karbamazepin har släktskap med tricykliska antidepressiva 

men dess verkningsmekanism är inte helt känd. Den troliga funktionen är att cellens 

förmåga att svara på signaler från nerver och hormoner minskar samt att en synaptisk 

blockering sker vilket bland annat leder till att repetitiva urladdningar hindras (17). 

 

Förstahandspreparatet vid generaliserade anfall är valproat (16). Det har en okänd verk-

ningsmekanism men antas kompetitivt hämma GABA-transferas. Det leder därför till att 

GABA inte bryts ner utan GABA-koncentrationen ökar (18). 

 
1.4.2 Djurläkemedel 

 
1.4.2.1 Imepitoin 

I februari 2013 godkändes i Sverige ett nytt antiepileptikum för hundar, Pexion från 

Boehringer Ingelheim med den aktiva substansen imepitoin. Indikationen är generalise-

rade anfall vid idiopatisk epilepsi (19). Imepitoin är en partiell agonist som har låg affi-

nitet till bensodiazepinsätet på GABAA-receptorn. Det är anfallshämmande genom att 

förstärka de GABAA-receptormedierade effekterna på neuronen. Imepitoin har även en 

kramplösande effekt då det har en svag kalciumkanalblockerande verkan (20). 

 

Imepitoin administreras oralt med en dos på 10–30 mg imepitoin/kg kroppsvikt var 

tolfte timme där den initiala dosen är 10 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen. Vid oral 

administrering absorberas imepitoin till mer än 90 % och ingen första-passage-metabo-

lism sker. Ges imepitoin tillsammans med föda reduceras den totala arean under plas-

makoncentrationskurvan (area under the curve; AUC), det vill säga det blir totalt sett 

mindre verksamt ämne i blodplasman. Däremot förändras inte den maximala koncent-

rationen (Cmax) eller tiden till maximala koncentrationen fås (Tmax) om imepitoin ges 

med föda. Det har en låg bindning till plasmaproteiner, 60–70 %, så risken för interak-

tioner med proteinbundna substanser är låg. Imepitoin har en halveringstid på  

1,5–2 timmar och är i stor utsträckning metaboliserat när det utsöndras, till största de-

len, via faeces. Då stor del inte passerar urinvägarna blir det ingen ackumulation hos 

hundar vars njurar inte fungerar ordentligt (20). 

 

Biverkningar har rapporterats i prekliniska och kliniska studier samt i veterinärmedi-

cinsk praktik. I prekliniska och kliniska studier har bland annat polyfagi noterats i bör-
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jan av behandlingen, liksom polyuri, trötthet och kräkningar. Efter godkännandet av 

läkemedlet för klinisk användning har det kommit in observationer om att urea-, koles-

terol- och plasmakreatininnivåer ökat, dock inte några stora ökningar. Även rapporter 

om aggressivitet har kommit in. Det är dock oklart om det är kopplat till användningen 

av imepitoin eller beteendeförändring under postiktala perioden (20).  

 
1.4.2.2 Fenobarbital 

Det läkemedel som används i första hand mot epilepsi hos hundar är fenobarbital (23). 

Läkemedlet verkar antagligen genom två olika mekanismer. Den ena är en ökning av 

tröskeln för elektrisk stimulering av motorcortex. Den andra mekanismen är minskad 

monosynaptisk transmission som leder till minskad neuronal retbarhet (21). 

 

Fenobarbital administreras oftast oralt, i startdosen 2–5 mg/kg kroppsvikt per dag. Den 

fastställda dosen ska delas upp och ges två gånger per dag. Hos hundar tas läkemedlet 

snabbt upp i mag- och tarmkanalen och biotillgängligheten är mellan 86 % och 96 %. 

Ungefär 45 % av läkemedlet i plasman är proteinbundet. Halveringstiden för fenobar-

bital varierar mycket mellan individer, från 40 upp till 90 timmar. Ungefär en tredjedel 

av den intagna dosen utsöndras oförändrad i urinen. Steady-state-koncentrationen nås 

efter en till två veckor av behandlingen och behandlingens fulla effekt nås efter ungefär 

två veckor. Fenobarbital har risk för flera olika läkemedelsinteraktioner. Det kan indu-

cera syntes av plasmaproteiner som binder läkemedel. Fenobarbital kan även inducera 

läkemedelsmetaboliserande enzymer vilket leder till att metaboliseringshastigheten ökar 

och läkemedelskoncentrationen minskar snabbare än vanligt. Vissa läkemedel som ex-

empelvis morfinderivat och antihistaminer kan öka effekten av fenobarbital (21). 

 

Biverkningar som kan uppkomma när behandlingen börjar är koordinationsrubbningar 

och trötthet. Dessa är dock ofta övergående efter en tids behandling. Polyuri, polydipsi 

och polyfagi är biverkningar som kan uppstå vid fenobarbitalbehandling. Hundens to-

tala samt fria tyroxinnivåer (TT4 respektive FT4) kan sänkas som en följd av behand-

lingen (21). 

 
1.4.2.3 Kaliumbromid 

Epilepsi behandlas inte med kaliumbromid som monopreparat utan endast som tilläggs-

preparat. Kaliumbromid verkar genom att bromid ersätter klorid och konkurrerar då 

med klorid i kloridtransportörer över cellmembranen i nerverna. Det leder till hämmad 

natriumtransport och till följd av det membranhyperpolarisering som höjer kramptrös-

keln då urladdningar hindras. Kaliumbromid potentierar även effekten av GABA genom 

att det konkurrerar med klorid i anjonkanaler i postsynaptiska membraner (22).  

 

Kaliumbromid ges med en startdos på 30 mg/kg kroppsvikt per dygn, fördelat på två 

administreringstillfällen. Det kan ta flera veckor, ibland månader innan jämviktskon-

centration uppnås då bromid har en halveringstid på 24 dygn. Kaliumbromid absorberas 

bra och det upplöses till joner där bromidjonen absorberas snabbt av mag- och tarm-

kanalen. Bromid distribueras i kroppen på samma sätt som klorid, passivt över de flesta 

cellmembran. Bromidkoncentrationen påverkar kloridkoncentrationen. Ökar mängden 

bromid minskar mängden klorid och vice versa. Nedbrytning av bromid sker inte i 

kroppen utan det utsöndras via njurarna (22). 

 

Biverkningar av kaliumbromid kan vara polydipsi, polyfagi och polyuri. Det kan även 

leda till kräkningar, illamående, trötthet och rödflammiga hudutslag, så kallade bromid-

utslag. I mycket sällsynta fall har pankreatit, leversjukdom, andnöd och anorexi rappor-
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terats som biverkning. Hundar som får kaliumbromid tillsammans med fenobarbital 

visar ofta höjda värden av immunoreaktivt serumpankreatiskt lipas (cPLI) som ofta är 

kopplat till pankreatit (22).  

 
1.4.2.4 Levetiracetam 

Vid otillräckligt svar från patienten vid tidigare antiepileptisk behandling kan levetira-

cetam användas, trots att det inte finns några läkemedel registrerade för djur i dagsläget 

(23). Verkningsmekanismen är inte helt känd men det finns fynd som tyder på att cel-

lernas grundläggande egenskaper eller normala neurotransmission inte påverkas. Studier 

har visat att levetiracetam partiellt hämmar kalciumjonströmmar av N-typ genom att 

frisläppandet av kalciumjoner från intraneuronala lager minskar. Betakarboliner och 

zink minskar mängden GABA och glycin, levetiracetam upphäver delvis den minsk-

ningen. Det binder även till ett bindningsställe på ett specifikt vesikelprotein som antas 

vara involverat vid vesikelfusion och exocytos av neurotransmittorer. Den bindningen 

har visat sig ha ett samband med antiepileptisk verkan (24). 

 

Den rekommenderade dosen för hundar är 20 mg/kg kroppsvikt 3–4 gånger dagligen 

vid peroral administrering (23). Hos människor är absorptionen både total och linjär vid 

peroral administration. Cmax uppnås efter 1,3 timmar och absorptionsgraden påverkas 

inte av varken mat eller storlek på dosen. Levetiracetam bryts i människokroppen ner 

via enzymatisk hydrolys. In vitro hämmar levetiracetam inte P450-isoformerna. Dess 

eliminering är korrelerad till kreatininclearance. Utsöndringen sker i största mängd via 

urin. De vanligast inrapporterade biverkningarna hos människor är nasofaryngit, trött-

het, huvudvärk, yrsel och utmattning (24).  

 
1.4.2.5 Diazepam 

Diazepam används som akutläkemedel för att häva anfall vid status epilepticus och 

klusteranfall (13). Den rekommenderade dosen är 0,5–1,0 mg/kg kroppsvikt som admi-

nistreras som en bolusdos och upprepas maximalt tre gånger med minst tio minuter 

mellan doseringarna. Diazepam ingår i gruppen bensodiazepiner som verkar genom att 

binda till den bensodiazepinbindande domänen på GABAA-receptorn. Den förstärker då 

den hämmande effekten som GABA har. Diazepam är lipidlösligt och passerar blod-

hjärnbarriären snabbt. Diazepam är i hög grad bundet till plasmaproteiner. Metabolise-

ringen sker i levern där flera metaboliter är farmakologiskt aktiva. Elimineringen sker i 

största grad via urinen (25).  

 

Vid snabb intravenös administrering kan hjärtsjukdomar (exempelvis hjärtdepression), 

hypotoni och tromboflebit uppkomma. I sällsynta fall kan excitation och aggression 

uppstå vid behandling med diazepam, speciellt hos små hundraser. Andra biverkningar 

som kan ses vid diazepamanvändning är ataxi, polyfagi, förvirring och förändring av 

beteende och mental funktion (25).  

 

 

2 Syfte 
 

Syftet med arbetet var att undersöka om imepitoin kan ersätta fenobarbital som första-

handspreparat vid behandling av idiopatisk epilepsi hos hundar. Skillnaden mellan ime-

pitoin och fenobarbital kommer undersökas med avseende på effekt, biverkningsprofil 

och säkerhet.  
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3 Metod 
 

För att besvara frågeställningen har olika studier av imepitoin jämförts. Även studier där 

fenobarbital undersökts har använts för att få en jämförelse med imepitoin. Sökningar 

utfördes i PubMed med sökorden imepitoin + epilepsy + dog. Det gjordes ett urval där 

artiklar som undersökte imepitoin i andra sammanhang än epilepsi eller på andra djur-

slag än hund valdes bort. Även översiktsartiklar (review-artiklar) valdes bort. Av de 

kvarvarande artiklarna valdes de som vid söktillfället var publicerade senast.  

 

 

4 Resultat 
 

4.1 Studie 1: Clinical efficacy and safety of imepitoin in comparison 
with phenobarbital for the control of idiopathic epilepsy in dogs 
A. Tipold, T.J. Keefe, W. Löscher, C. Rundfeldt, F. de Vries 

Publicerad: juni 2014 i ”Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics” (26). 
 

Studien var en enkel-blind, randomiserad multicenterstudie med en kontrollerad paral-

lellgrupp. Deltagarna var privatägda hundar som kom från tre olika europeiska länder; 

Frankrike, Schweiz och Tyskland. Syftet med studien var att undersöka säkerheten samt 

effekten av imepitoin vid fältstudier. Säkerheten utvärderades även vid laboratoriestu-

dier. I fältstudien randomiserades deltagarna till två olika grupper; imepitoingruppen 

samt fenobarbitalgruppen. Imepitoingruppen behandlades med imepitoin i en dos av 10 

mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen, en dos som kunde höjas upp till 30 mg/kg två 

gånger dagligen vid behov. I fenobarbitalgruppen behandlas deltagarna med fenobarbi-

tal i en dos av 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen, vid behov kunde dosen höjas till 

6 mg/kg två gånger dagligen. Fältstudien pågick under 20 veckor. Vid laboratoriestudi-

erna delades speciella laboratoriehundar in i fyra grupper som behandlades med an-

tingen 0, 30, 90 eller 150 mg/kg imepitoin två gånger dagligen under 26 veckor. Hela 

studien låg till grund för försäljningsgodkännande av imepitoin under varumärket 

Pexion. 

 

Deltagare 

 

Inklusionskriterier för fältstudien var att hunden vägde mer än 5 kg och nyligen hade 

fått diagnosen idiopatisk epilepsi. Deltagarna skulle även ha haft minst två generalise-

rade tonisk-kloniska anfall inom en sexveckorsperiod. De exklusionskriterier som fanns 

var om deltagarna hade fått anfall till följd av sekundär epilepsi. Hade de endast fokala 

anfall eller reaktiva epileptiska anfall uteslöts de också. Historik av status epilepticus, 

definierat som anfall som varade minst 30 minuter eller upprepade anfall som inte gick 

att komma ur, var exkluderande. Deltagare som tidigare hade behandlats med antiepi-

leptika, med undantag av behandling med diazepam administrerat minst tolv timmar 

innan studien började, uteslöts också. Dräktiga och diande tikar var inte inkluderade i 

studien. Hundar med lever-, njur-, hjärt- eller gastrointestinala sjukdomar exkluderades.  

 

De 226 hundar som klarade inklusions- och exklusionskriterierna var av uppskattnings-

vis 70 olika raser. Hundarna randomiserades in i två olika grupper; imepitoingruppen 

samt fenobarbitalgruppen. Åtta exkluderades innan den första studiefasen, titrerings-

fasen, efter att det konstaterats att andra orsaker än epilepsi låg bakom deras anfall. Un-
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der titreringsfasen exkluderades 23 deltagare; fem ägare drog tillbaka sitt samtycke utan 

känd orsak, tio ägare drog tillbaka sitt samtycke till följd av allvarliga biverkningar, två 

deltagare exkluderades till följd av status epilepticus, tre till följd av att de inte följde 

behandlingsschemat eller använde icke tillåtna läkemedel, en till följd av en serie epi-

leptiska anfall och två deltagare dog orelaterat till medicinering. Av de återstående 195 

hundarna som gick vidare till utvärderingsfasen exkluderades elva deltagare på grund av 

otillräcklig uppföljning, tre stycken för otillåten medicinering och 29 deltagare till följd 

av att de inte följde det förutbestämda medicineringsschemat. De kvarvarande 152 

hundarnas resultat var det som beräknades till resultatet ”per protocol set” (PPS). Alla 

hundar som kom till utvärderingsfasen räknades in i det som presenterades som utvid-

gad effektpopulation. I laboratoriestudien var de 32 deltagande hundar uppfödda till att 

vara försöksdjur i studien, därför fanns inga inklusions- eller exklusionskriterier. De 

randomiserades in i fyra lika stora grupper innan studiens start.  

 

Utfallsvariabler 

 

Fältstudiens primära utfallsvariabel var hur antalet anfall per månad (MSF) ändrades för 

hundarna i PPS-populationen. Den sekundära utfallsvariabeln var andelen hundar som 

fick ≥50 % MSF-reduktion samt andelen hundar som var utan generaliserade anfall un-

der utvärderingsfasen. Säkerheten i fältstudien mättes genom antalet rapporterade 

biverkningar.  

 

Signifikansnivån bestämdes till 0,05. För att jämföra MSF mellan grupperna under stu-

diens start användes variansanalys där behandlingen var huvudeffekten och MSF vid 

studiestart var kovarians. MSF under studieperioden jämfördes under studien med hjälp 

av kovariansanalys. Andelen hundar med ≥50 % MSF-reduktion och andelen som blev 

anfallsfria i PPS-populationen jämfördes mellan behandlingsgrupperna via Fishers ex-

akta test. De inrapporterade biverkningarna klassificerades enligt Veterinary Dictionary 

for Drug Regulatory Activities (VeDDRA) och Z-test gjordes för att jämföra frekvensen 

av biverkningarna i de olika grupperna. Skillnaden i blodkemin mellan fenobarbital- 

och imepitoingruppen jämfördes med hjälp av variansanalys. I laboratoriestudien mättes 

ändringar i kliniska värden, matkonsumtion, kroppsvikt och EKG. Säkerheten mättes 

även med hjälp av ögonundersökning, blodbilds- och urinanalys. I slutet av studien 

gjordes en histopatologisk undersökning av organen. 

 

Resultat 

 

I fältstudien presenterades resultatet av effektens primära utfallsvariabel i ett geomet-

riskt medelvärde av MSF, vilket jämfördes med MSF innan studiens start. I fenobarbi-

talgruppen minskade antalet MSF från 2,208 till 0,332. Imepitoingruppens minskning i 

MSF gick från 2,060 till 0,429. Samtliga resultat presenteras i Tabell I. Resultatet av 

sekundära utfallsvariabeln var att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan imepitoin- och fenobarbitalgruppen (p=0,308). Det var 75 % och 83 % av hund-

arna i imepitoin- respektive fenobarbitalgruppen som minskade MSF med ≥50 %. Sä-

kerheten i fältstudien resulterade i att minst en biverkning observerades hos 46,6 % av 

hundarna i imepitoingruppen respektive 57,3 % i fenobarbitalgruppen. De vanligaste 

var polyfagi, trötthet, polydipsi och polyuri. Frekvensen av polyfagi (p=0,063), trötthet 

(p=0,009), neurologiska problem (p=0,015), polydipsi (p=0,015), polyuri (p=0,004), 

njur- och urinvägsproblem (p=0,012) samt diarré (p=0,045) fanns i genomsnitt 50 % 

högre förekomst i fenobarbitalgruppen än i imepitoingruppen. Leverenzymer var statis-

tiskt signifikant (p<0,001) höjda i fenobarbitalgruppen jämfört med imepitoingruppen. 
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Hyperaktivitet var den biverkning som var vanligare i imepitoingruppen än i fenobarbi-

talgruppen (p=0,001). I laboratoriestudien var resultatet att 90 mg/kg två gånger dagli-

gen var den högsta dos som kunde ges utan att några allvarliga biverkningar observera-

des. Inga förändringar sågs i någon av de undersökta variablerna förutom i kreatinin-

nivåerna. De ökade för de i medel- och högdosgruppen, dock var ändringarna inte asso-

cierade med nedsatt njurfunktion då övriga njurprover och njurhistopatologin inte vi-

sade någon förändring. 

 
Tabell I. Resultat av behandlingsresultat i studie 1. Geometriskt medelvärde av antal anfall per månad för 

imepitoin- samt fenobarbitalgruppen i både PPS-populationen och den utökade effektpopulationen före 

och efter behandling. Skillnad i geometriskt medelvärde samt dess 95 % konfidensintervall (CI) för PPS-

populationen och den utökade effektpopulationen. Standardfelet av geometriska medelvärdet och skillna-

den i geometriska medelvärdet är presenterat inom parantes. 

 

Geometriskt medelvärde, anfall 

per månad (MSF) 

Skillnad i 

geometriskt 

medelvärde 

MSF 

95 % CI för 

skillnaden i 

geometriskt 

medelvärde 

MSF 

Behandlingsgrupp Imepitoin Fenobarbital   

PPS: utgångsvärde 2,060 (0,135) 2,208 (0,120) 

PPS: efter behandling 0,429 (0,093) 0,332 (0,069) 0,097 (0,116) -0,133–0,329 

Utökad effektpopulation: 

utgångsvärde 
2,250 (0,129) 2,216 (0,122)   

Utökad effektpopulation: 

efter behandling 
0,853 (0,130) 0,388 (0,076) 0,456 (0,150) 0,169–0,762 

 

 

4.2 Studie 2: Efficacy, safety, and tolerability of imepitoin in dogs 
with newly diagnosed epilepsy in a randomized controlled clinical 
study with long-term follow up 
Chris Rundfeldt, Andrea Tipold, Wolfgang Löscher 

Publicerad: september 2015 i ”BMC Veterinary Research” (27). 
 

Studien utfördes i Schweiz och Tyskland under 2003 och 2004. Det var en randomise-

rad, dubbel-blind, multicenterstudie som hade en parallell kontrollgrupp. Studiens alla 

deltagande hundar var kundägda. Syftet med studien var att undersöka om imepitoin har 

en antiepileptisk effekt samtidigt som det är ett säkert läkemedel. För att visa det jäm-

fördes resultatet från två olika grupper, en lågdosgrupp och en högdosgrupp. Studien 

undersökte även i en andra fas den fortsatta antiepileptiska aktiviteten för hundarna i 

högdosgruppen samt hur lågdosgruppens epilepsi förändrades när de fick den högre 

dosen. För att uppnå syftet randomiserades hundarna in i två grupper och behandlades 

med 30 mg/kg respektive 1 mg/kg imepitoin två gånger dagligen under tolv veckor. I en 

andra fas fick båda grupperna 30 mg/kg imepitoin två gånger per dag under tolv veckor. 

Studien sponsrades av Elbion AG. 

 

Deltagare 

 

För inklusion i studien krävdes att minst ett av följande kriterier var uppfyllt: två till tio 

generaliserade tonisk-kloniska anfall under tre månader före randomiseringen, ett kon-

vulsivt status epilepticus inom sju dagar före randomiseringen eller ett kluster av tonisk-

kloniska anfall inom sju dagar före randomiseringen. Exklusionskriterier för studien var 

behandling med någon typ av antiepileptika i mer än fyra dagar under tre månader före 

randomiseringen. Hundar med anfall orsakade av intrakraniella sjukdomar exkludera-
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des. Även hundar med historia av eller kliniska symtom på njur-, hjärt- och gastrointes-

tinala sjukdomar uteslöts ur studien. Dräktiga och diande tikar exkluderades. 

 

Totalt 127 hundar från 60 olika raser randomiserades in i två grupper; 61 hundar i låg-

dosgruppen och 66 stycken i högdosgruppen. Kvar i grupperna efter inklusionskriteri-

erna var 54 och 55 hundar i låg- respektive högdosgruppen. Hundarna i lågdosgruppen 

behandlades med imepitoin i en dos av 1 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen medan 

hundarna i högdosgruppen hade samma administreringsschema men deras dos var 30 

mg/kg. Efter tolv veckor avslutades studiens första fas där 30 hundar i lågdosgruppen 

och 29 hundar i högdosgruppen fanns kvar. Exklusionskriterier under första fasen var 

om hunden drabbades av fyra generaliserade tonisk-kloniska anfall, klusteranfall eller 

konvulsiv status epilepticus. För samtliga orsaker till avhopp från fas 1, se Tabell II. 

Två hundar från vardera gruppen exkluderades från intention to treat-populationen 

(ITT). Från högdosgruppen exkluderades djur för att den ena hundens ägare tog tillbaka 

sitt godkännande och den andra hunden var felaktigt inkluderad som ersättningshund till 

en som fick avlivas efter ett klusteranfall. Hundarna i lågdosgruppen exkluderades för 

att ena hunden diagnostiserades med hjärntumör och den andra hade ingen 

dokumentation om anfall innan studiens början.  

 

Till andra fasen gick alla hundar som avslutade första fasen samt de som hade avslutat 

första fasen för tidigt till följd av avsaknad effekt. Av den tidigare högdosgruppen fort-

satte 53 av 56 hundar till andra fasen medan i den tidigare lågdosfasen fortsatte 47 av 53 

hundar till andra fasen. Anledningen till att hundarna inte fortsatte till nästa fas av stu-

dien var att ägarna inte gav sitt medgivande till en fortsättning. Hundarna som fortsatte i 

andra fasen gavs en imepitoindos på 30 mg/kg två gånger dagligen under tolv veckor.  

 
Tabell II. Orsakerna till avhopp från den tolv veckor långa fas 1 för både låg- och högdosgruppen (1 

mg/kg respektive 30 mg/kg två gånger dagligen) i studie 2.   

 Lågdosgruppen (1mg/kg) Högdosgruppen (30 mg/kg) 

Fyra generaliserade tonisk-kloniska anfall 13 10 

Klusteranfall 11 17 

Misstänkta allvarliga biverkningar 1 4 

Ägare tog tillbaka medgivande 2 3 

Avsaknad av följsamhet 3 1 

 

 

Utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln var förändringen i MSF under behandlingsperioden. Studi-

ens sekundära utfallsvariabel var andelen hundar som inte fick några generaliserade 

tonisk-kloniska anfall. Resultaten analyserades enligt ITT från första dos till sista besö-

ket på kliniken. MSF under behandlingen beräknades och jämfördes med informationen 

som ägaren lämnade om antal anfall innan behandlingen startade. Även biverkningar 

rapporterades för att utvärdera säkerheten. Signifikansnivån bestämdes till 0,05. För att 

beräkna förändringen i MSF för hög- och lågdosgruppen samt förändringen i medelvär-

det för MSF före och efter studien användes tvåsidigt Students two sample t-test med 

poolad standardavvikelse. Skillnaden mellan MSF i fas 2 och fas 1 utvärderades separat 

för grupperna med hjälp av two-sample t-test för två upprepade mätningar. Andelen 

hundar som var anfallsfria beräknades separat för grupperna och jämfördes mellan dos-

grupperna samt de olika faserna. Det gjordes med ett chi-två-test med två oberoende 

proportioner och en tvåsidig modell. Frekvensen av de olika anfallstyperna jämfördes 

med hjälp av ett Normal-teoritest för jämlikheten av två självständiga värden. De inrap-
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porterade biverkningarna klassificerades enligt VeDDRAs lista. Chi-två-test gjordes för 

att jämföra resultaten från de olika grupperna. 

  

Resultat 

 

I studien presenterades resultatet av den primära utfallsvariabeln i MSF som jämfördes 

med MSF som erhölls innan studiestart. I lågdosgruppen minskade antalet MSF efter fas 

1 med 0,8 anfall (presenterat som -0,8, 95 % konfidensintervall låg mellan -1,3 och -

0,3). Motsvarande resultat i högdosgruppen var en minskning med 1,7 anfall (presente-

rat som -1,7, 95 % CI var -2,4– -1,1). Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signi-

fikant (p=0,044). Antalet anfallsfria hundar efter fas 1 var 32 % och 38 % i låg- respek-

tive högdosgruppen. Efter fas 2 var andelen anfallsfria hundar 47 % i lågdosgruppen 

och 32 % i högdosgruppen. För samtliga resultat se Tabell III. 

 

Biverkningar observerades hos 82 % av hundarna i lågdosgruppen och hos 86 % av 

hundarna i högdosgruppen under fas 1. Det var fler inrapporterade biverkningar i hög-

dosgruppen än i lågdosgruppen, 213 respektive 168 stycken. Mellan grupperna fanns 

det ingen statistiskt signifikant skillnad i vilka typer av biverkningar som drabbade vil-

ken grupp, med ett undantag. Det var statistiskt signifikant fler hundar (p=0,018) med 

biverkningar som drabbade det centrala nervsystemet (CNS) i högdosgruppen än i låg-

dosgruppen under fas 1. Förutom CNS-relaterade biverkningar var gastrointestinala 

besvär och biverkningar i muskuloskeletala systemet de vanligast förekommande. I fas 

2 var andelen inrapporterade biverkningar något fler i den före detta lågdosgruppen jäm-

fört med den före detta högdosgruppen, 113 respektive 95 stycken. Det var dock ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.  

 
Tabell III. Antal anfall per månad (MSF) samt andelen anfallsfria hundar under fas 1 och fas 2 i studie 2. 

Inom parantes presenteras 95 % CI.  

 Lågdosgruppen  

(1 mg/kg) 

Högdosgruppen  

(30 mg/kg) 
Signifikans 

MSF innan studiestart 2,0 (1,6–2,5) 2,9 (2,2–3,6) p=0,030 

MSF efter fas 1 1,3 (0,8–1,7) 1,2 (0,7–1,6) p=0,751 

MSF, ändring -0,8 (-1,3– -0,3) -1,7 (-2,4– -1,1) p=0,044 

MSF efter fas 2 0,9 (0,5–1,4) 1,2 (0,8–1,5) p=0,269 

Anfallsfria hundar efter fas 1 19/60 24/64 p=0,495 

Anfallsfria hundar, start av fas 2 14/47 16/53 p=0,965 

Anfallsfria hundar efter fas 2 22/47 17/53 p=0,132 

 

 

4.3 Studie 3: The effect of imepitoin, a recently developed 
antiepileptic drug, on thyroid parameters and fat metabolism in 
healthy Beagle dogs 
K. Bossens, S. Daminet, L. Duchateau, M. Rick, L. van Ham, S. Bhatti 

Publicerad: mars 2016 i ”The Veterinary Journal” (28). 
 

Studien var en longitudinell studie vars syfte var att jämföra effekten som imepitoin 

respektive fenobarbital har på sköldkörteln och fettmetabolismen hos hundar. I arbetet 

undersöktes serumkoncentrationen av TT4, FT4, totalt trijodtyronin (TT3), tyreoidea-

stimulerande hormon (TSH) tyroglobulin-autoantikroppar (TgAA), alkaliskt fosfatas 

(ALP), triglycerider och kolesterol. De 20 deltagarhundarna randomiserades genom 

slantsingling till två lika stora grupper och behandlades under 18 veckor med imepitoin 



  
 

17 

(30 mg/kg två gånger dagligen) respektive fenobarbital (startdos på 5 mg/kg två gånger 

dagligen). Studien sponsrades av Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.  

 

Deltagare 

 

De deltagande hundarna var alla kastrerade och av rasen beagle. Hundarna var mellan 

fem och sju år och vägde 7–18 kg. De var fullt friska baserat på fysiska och neurolo-

giska undersökningar samt blodcellsräkning som gjordes innan studiestart. Även en 

biokemisk analys av blodserum gjordes som inkluderade kreatinin, urea, albumin, bili-

rubin, kolesterol, triglycerider, ALP, gallsyror, aspartattransaminas, alanintransaminas, 

ammoniak samt den totala proteinmängden. Under studietiden exkluderades tre hundar 

ur fenobarbitalgruppen. En hund utvecklade en dödlig leversjukdom till följd av en 

överkänslighetsreaktion sju veckor in i studien. En annan hund exkluderades efter 7,5 

veckor på grund av allvarlig hälta i höger bakben som orsakades av ett avslitet kors-

band. Den tredje hunden drabbades efter 12,5 veckor av feber och svår hälta till följd av 

en varböld mellan tårna som orsakades av nekrotiserande fasciit.  

 

Utfallsvariabler 

 

Studiens primära utfallsvariabel var skillnader i serumkoncentrationerna av TT4, FT4, 

TT3, TSH, TgAA, ALP, triglycerider och kolesterol hos hundar som behandlas med 

imepitoin respektive fenobarbital. För att analysera resultaten användes en blandad mo-

dell där tid, läkemedelssort och deras interaktion (tid x läkemedel) var klassad som kon-

stant effekt och hunden som en slumpmässig effekt. F-test användes och hade då en 

signifikansnivå på 0,05. Det bestämdes att en signifikansnivå på 0,017 skulle användas 

för jämförelse av resultaten vid de tre testtillfällena (6, 12 och 18 veckor) efter att 

Bonferroni-Holms metod hade tillämpats.  

 

Resultat 

 

Skillnaden i TT4-koncentrationen skiljde mest mellan de båda grupperna efter  

18 veckor. I imepitoingruppen var medelvärdet av TT4-koncentrationen ungefär  

19,5 nmol/l, i fenobarbitalgruppen var motsvarande värde 10 nmol/l. Skillnaden mellan 

grupperna var inte statistiskt signifikant (p=0,034). Båda gruppernas TT4-koncentratio-

ner låg inom eller strax utanför referensvärdet på 11-60 nmol/l. FT4-koncentration 

sänktes i båda grupperna till första mättillfället (efter sex veckor), efter det låg det rela-

tivt konstant i båda grupperna under den resterande studietiden. Det fanns ingen skillnad 

i serumkoncentrationerna för varken TT3, TSH eller TgAA mellan grupperna eller nå-

got avvikande inom grupperna. I fenobarbitalgruppen hade nio av tio hundar ökade 

ALP-nivåer under studieperioden. Tre av dem hade lätt förhöjda, fyra måttligt förhöjda 

och två stycken hade allvarligt förhöjda värden. I imepitoingruppen hade en hund lätt 

förhöjd ALP-koncentration, dock endast vid sexveckorskontrollen. Det rapporterades 

inte om skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant eller inte. Triglycerid-

koncentrationen ökade i båda grupperna under studiens gång men ingen skillnad fanns 

mellan grupperna. Kolesterolkoncentrationen i imepitoingruppen höjdes lite under stu-

diens gång medan den i fenobarbitalgruppen sänktes lite. Vid studiens slut var skillna-

den statistiskt signifikant (p=0,014). 
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4.4 Studie 4: Phenobarbital or potassium bromide as an add-on 
antiepileptic drug for the management of canine idiopathic epilepsy 
refractory to imepitoin 
E. Royaux, L. van Ham, B.J.G. Broeckx, I. van Soens, I. Gielen, D. Deforce,  

S.F.M. Bhatti 

Publicerad: januari 2017 i ”The Veterinary Journal” (29). 

 

Studien var en klinisk, prospektiv, randomiserad fall-kontrollstudie där hundarna re-

kryterades mellan november 2014 och juli 2015. Syftet var att undersöka effekten av 

fenobarbital respektive kaliumbromid som tilläggsbehandling till den maximala dosen 

av imepitoin (30 mg/kg två gånger dagligen). Studien sponsrades av Boehringer 

Ingelheim Vetmedica GmbH.  

  

Deltagare 

 

Inklusionskriterier var att hunden skulle ha en diagnos om misstänkt idiopatisk epilepsi 

som baserade sig på epileptiska anfall hos hunden mellan sex månaders och sex års ål-

der. Fysiska och neurologiska undersökningar, blodcellsräkning, biokemisk profil av 

serum och urinprover skulle inte visa på någon sjukdom bakom anfallen. Hade MRI av 

hjärnan eller ryggmärgsvätskeprov gjorts skulle de inte visa på avvikelser. Dessa test 

var dock inte nödvändiga för deltagande i studien. Deltagarhundarna skulle även ha be-

handlats med den maximala dosen imepitoin (30 mg/kg två gånger dagligen) och samti-

digt haft minst fyra anfall under två månader. Andra inklusionskriterier var att de epi-

leptiska anfallen skulle vara av generaliserad typ samt att ägarna skulle ha fört anteck-

ningar över anfallen de senaste två månaderna samt fortsätta med det under studiens sex 

månader. 

 

Totalt klarade 30 hundar från 18 olika raser inklusionskriterierna. Tre ägare valde att 

inte delta i studien på grund av tidsbrist och boende för långt från kliniken. De reste-

rande 27 deltagarna randomiserades in i två olika grupper; 14 stycken hundar i fenobar-

bitalgruppen och 13 hundar i kaliumbromidgruppen. 

 

Utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln var minskningen av MSF samt antalet dagar med anfall 

under en månad (MSDF). De sekundära utfallsvariablerna var hur många av deltagarna 

som fick minst 50 % minskning av MSF, antalet klusteranfall, om anfallen upphörde 

samt om några biverkningar upplevdes. Ett kluster definierades som fler än ett anfall 

inom 24 timmar. P-värden ≤0,05 ansågs vara statistiskt signifikanta. 

 

Resultat 

 

När medianen av MSF och MDSF beräknades innan och efter studien konstaterades det 

att både MSF och MSDF minskade för hela studiepopulationen (p<0,001). Varken MSF 

eller MSDF skiljde mellan fenobarbital- och kaliumbromidgruppen vid någon mättid-

punkt (p>0,05 vid alla tillfällen). Dock var skillnaden statistiskt signifikant för både 

MSF och MSDF i båda grupperna vid jämförelse innan och efter studien. För samtliga 

värden, se Tabell IV.    
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De hundar som fick en minskning av MSF med minst 50 % var 11/14 (79 %) i fenobar-

bitalgruppen och 9/13 (69 %) i kaliumbromidgruppen. Det fanns ingen skillnad mellan 

grupperna (p=1,0). Anfallen upphörde hos 2/14 (14 %) och 3/13 (23 %) i fenobarbital- 

respektive kaliumbromidgruppen. Andelen hundar med anfallskluster minskade från 

innan studiestart till efter studien (p=0,0005) för hela studiepopulationen. I de enskilda 

grupperna var minskningen inte statistiskt signifikant, p=0,07 i fenobarbitalgruppen 

samt p=0,08 i kaliumbromidgruppen. I fenobarbitalgruppen minskade det från 13/14 (93 

%) till 8/14 (57 %) (p=0,07) medan det i kaliumbromidgruppen minskade från 12/13 

(92 %) till 8/13 (62 %) (p=0,08). Anfallen upphörde efter studien för 2/14 (14 %) och 

3/13 (23 %) av hundarna i fenobarbital- respektive kaliumbromidgruppen. Alla medver-

kande hundar, oavsett tilläggsbehandling, upplevde en eller flera biverkningar. De van-

ligaste var polyuri/polydipsi, följt av polyfagi. Se Tabell V för samtliga biverkningar. 

En hund behandlad med fenobarbital utvecklade benmärgsdepression fem månader in i 

studien. Den drabbades även av lunginflammation och allvarlig neutropeni och lymfo-

peni. Fyra dagar efter att hunden slutade med fenobarbital blev den fri från neutropenin 

och lymfopenin. 

 
Tabell IV. Medianvärdet av antalet anfall per månad (MSF) i studie 4 beräknat under de två månaderna 

före studien samt de sex månaderna under studien. Antalet dagar med anfall (MSDF) presenteras under 

samma period. Värdena med fet stil visar en statistiskt signifikant minskning (p<0,05) jämfört med före 

studien. Värdena inom parantes visar spannet av det inrapporterade antalet anfall. 

 Fenobarbitalgrupp Kaliumbromidgrupp 

MSF Före studien 4,25 (3–15) 3,5 (2–14) 

Efter studien 1,6 (0–4,8) 0,5 (0–3,3) 

MSDF Före studien 2,5 (1–6) 1,0 (1–6) 

Efter studien 0,75 (0–2,2) 0,5 (0–2,7) 

 
Tabell V. Antalet inrapporterade biverkningar i de båda studiegrupperna. Mer än en biverkning kan ha 

inrapporterats för en given hund. För alla hundar (27/27) inrapporterades minst en biverkning i studie 4. 

Typ av biverkning Fenobarbitalgruppen Kaliumbromidgruppen 

Polyuri/polydipsi 7 5 

Polyfagi 5 3 

Trötthet 5 3 

Personlighetsförändring - 3 

Kräkningar - 1 

 

 

4.5 Studie 5: Clinical evaluation of a combination therapy of 
imepitoin with phenobarbital in dogs with refractory idiopathic 
epilepsy 
J. Neßler, C. Rundfeldt, W. Löscher, D. Kostic, T. Keefe, A. Tipold 

Publicerad: januari 2017 i ”BMC Veterinary Research” (30).  

 

Studien utfördes på ett center under 2013–2015 som en prospektiv, icke-blind, kohort- 

och fall-kontrollstudie med kundägda hundar. Syftet med studien var att hos hundar 

med idiopatisk epilepsi som var resistenta mot tidigare behandling, undersöka effekten 

och säkerheten vid behandling med en kombination av imepitoin och fenobarbital med 

eller utan andra antiepileptika. För att undersöka det användes tre olika grupper. I grupp 

A och B var det hundar som stod på fenobarbital med eller utan kaliumbromid och le-

vetiracetam som gavs imepitoin. I grupp A var startdosen 10 mg/kg två gånger dagligen, 

i grupp B var den 5 mg/kg två gånger dagligen. Dosen kunde vid behov titreras upp via 
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doser på jämna tiotal upp till 30 mg/kg två gånger per dag. I grupp C stod hundarna re-

dan på imepitoin, vissa med levetiracetam som tilläggsbehandling. De behandlades un-

der studien med fenobarbital, startdos på 0,5 mg/kg två gånger dagligen vilken vid be-

hov kunde höjas via doser på jämna ental upp till 6 mg/kg två gånger per dag. Studien 

sponsrades av Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.  

 

Deltagare 

 

Diagnosen hos deltagarna skulle vara bestämd med tier II-konfidensnivå. Inklusions-

kriterierna för alla grupper var att ägarna skulle ha fört dagbok över anfallen sex veckor 

före studiestart. Detta för att påvisa en otillräcklig kontroll över anfallen, definierat som 

minst ett generaliserat tonisk-kloniskt anfall sex veckor innan inklusion. Anfallet skulle 

inträffat trots att serumnivåerna av de administrerade antiepileptiska läkemedlen var 

inom känt terapeutiskt område eller behandling med imepitoin ska ha getts i form av en 

dos som var större än 20 mg/kg två gånger per dygn. Hundar med klusteranfall (mer än 

ett anfall inom 24 timmar) eller status epilepticus (mer än fem minuters kontinuerlig 

epileptisk aktivitet eller minst två epileptiska anfall utan full återhämtning av medve-

tandet mellan anfallen) kunde inkluderas. För att inkluderas i grupp A eller B skulle 

hunden behandlats med fenobarbital i mer än åtta veckor, vid kaliumbromid som 

tilläggsbehandling skulle det skett under minst tre månader innan inklusion. Serumkon-

centrationer skulle vara inom bevisade terapeutiska nivåer, 10–35 µg/ml för fenobarbital 

och 0,5–2,5 mg/ml för kaliumbromid. För inklusion i grupp C krävdes att hunden skulle 

behandlats med imepitoin, en dos på lägst 20 mg/kg två gånger dagligen, under minst 

sex veckor.  

 

Orsaker till exklusion ur studien var om hundarnas sjukdomshistoria innehöll något av 

följande: tecken på lever-, njur- eller hjärtinsufficiens, sekundär epilepsi, reaktiva anfall, 

allvarliga biverkningar till följd av pågående behandling, användning av antiepileptika 

förutom imepitoin, fenobarbital, kaliumbromid och levetiracetam eller kroppsvikt under 

fem kg. Även dräktiga och diande tikar exkluderades. 

 

Totalt rekryterades 34 hundar från 19 olika raser till studien; 16 hundar i grupp A, 11 

hundar i grupp B och 7 hundar i grupp C. Alla hundar mötte inklusionskriterierna och 

ingen av dem mötte något exklusionskriterium. I grupp A exkluderades en hund 14 da-

gar in i studien efter att den upplevt serier av anfall och klusteranfall. Vid studiens slut 

efter 24 veckor var fem hundar kvar i grupp A, nio i grupp B och fem i grupp C. 

 

Utfallsvariabler 

 

Studiens primära utfallsvariabel var minskningen i MSF för varje hund under behand-

lingsperioden jämfört med perioden innan studiestart. Även antal dagar med kluster-

anfall per månad (MCD) presenterades i resultatet. MSF- och MCD-resultaten analyse-

rades genom att använda geometriskt medelvärde och 95 % konfidensintervall. För 

MSF och MCD användes parat t-test på logaritmerade värden där p<0,05 ansågs vara 

statistiskt signifikant och p<0,1 ansågs vara statistisk trend. Som en bekräftande analys 

av MSF för grupp A och C gjordes variansanalys med logaritmerade värden, följt av 

Fishers minsta-signifikans-skillnads-jämförelse mellan grupperna. Frekvensen av anfall 

jämfördes med chi-två-test. Variansanalys med Bonferonis multipla jämförelsetest an-

vändes för att jämföra utgångsvärdena. Säkerheten av behandlingen utvärderades genom 

att ägarna rapporterade om de biverkningar som de upplevde hos hundarna som senare 

klassificerades enligt VeDDRAs system.  
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Resultat 

 

Efter insättning av tilläggsbehandling (imepitoin för grupp A och B, fenobarbital för 

grupp C) presenterades de första resultaten. De visade en genomsnittlig sänkning av 

MSF där några hundar fick mer än 50 % sänkning i MSF samtidigt som andra upplevde 

en ökning av MSF. Inga djur blev helt fria från anfall, två stycken från grupp A och en i 

grupp B upplevde dock en sänkning av MSF med minst 75 %. I grupp A var medel-

sänkningen av MSF 15,46 % (p=0,607). Tas hunden som exkluderades på grund av an-

fall och klusteranfall bort från beräkningarna blev sänkningen av MSF för grupp A 

27,24 % (p=0,310). Grupp B hade en medelsänkning av MSF med 35,73 % (p=0,043) 

och grupp C 39,41 % (p=0,063). En ökning av MSF ≥ 50 % sågs hos fem hundar (31,25 

%) i grupp A, en hund i grupp B (9,09 %) och inte hos någon hund i grupp C. Av hund-

arna med ökning i MSF var det tre stycken i grupp A som fick kaliumbromid och två 

stycken levetiracetam som tilläggsbehandling. Hunden i grupp B fick kaliumbromid 

som tilläggsbehandling utöver imepitoin. I grupp A var det en ökning av MCD med 

16,77 % (p=0,688). Eliminerades hunden med stora avvikande värden blev resultatet 

annorlunda, en sänkning av MCD med 4,69 % (p=0,890). I grupp B och C observerades 

en sänkning av MCD med 17,88 % (p=0,466) respektive 8,06 % (p=0,806). Se Tabell 

VI för samtliga resultat rörande MSF och MCD vid insättning av tilläggsbehandling. 

 

Vid studiens slut efter 24 veckor fanns fem hundar kvar i grupp A, nio i grupp B och 

fem i grupp C. I grupp A visade det då på en MSF-sänkning med 73,42 % (p=0,072), i 

grupp B sänktes MSF med 37,12 % (p=0,059) och i grupp C med 43,56 % (p=0,087). 

För grupp A och B minskade MCD med 59,75 % (p=0,165) respektive 25,55 % 

(p=0,239). I grupp C sågs en ökning av MCD med 20,92 % (p=0,656). För samtliga 

MSF- och MCD-resultat efter 24 veckor, se  

Tabell VII. 

 

Innan tilläggsbehandlingen startade observerades förekomst av biverkningar. I grupp A 

och B var de vanligaste ataxi (n=5/27) samt polyfagi (n=5/27), följt av minskad aktivitet 

hos hunden (n=4/27). Även aggression och rastlöshet observerades i grupp A och B 

(n=3/27). Ataxi och aggression rapporterades inte från grupp C, däremot rastlöshet. Vid 

start av tilläggsbehandling ökade antalet inrapporterade biverkningar där ataxi var den 

vanligaste, följd av minskad aktivitet. Vid fortsatt användning av tilläggsbehandlingen 

minskade biverkningarna till nivån de var på innan behandlingen startade. Tilläggsbe-

handlingen påverkade inte leverenzym-, urea-, kreatinin- eller hematologiska värden. 
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Tabell VI. Minskningen av antalet anfall per månad (MSF) och antalet dagar med klusteranfall (MCD) 

för samtliga grupper i studie 5 när tilläggsbehandling inletts. Inom parantes visas 95 % konfidensintervall. 

Det presenterade p-värdet är beräknat med parat t-test. Andelen hundar med en minskning i MSF samt 

andelen hundar som hade minst 50 % minskning av MSF presenteras. 

*hund nummer 6 exkluderad från grupp A som en outlier. 

Variabel Grupp N 
% minskning 

(95 % CI) 
p-värde 

% hundar med 

MSF-minskning 

% hundar med  

>50 % MSF-

minskning 

MSF A 16 
15,46 

(-61,03–57,22) 
0,607 50,0 37,5 

 

A* 15* 
27,24 

(-38,96–61,90) 
0,310 53,3 40,0 

B 11 
35,73 

(1,69–57,94) 
0,043 81,8 36,4 

C 7 
39,41 

(-3,77–64,58) 
0,063 71,4 42,9 

MCD A 16 
-16,77 

(-161,95–47,95) 
0,688  

 

A* 15* 
4,69 

(-98,58–54,25) 
0,890 

 B 11 
17,88 

(-46,52–53,98) 
0,466 

C 7 
8,06 

(-105,03–58,77) 
0,806 

  
 

Tabell VII. Resultat från studie 5 efter hela studiens längd, 24 veckor. Den procentuella minskningen av 

antalet anfall per månad (MSF) och antalet dagar med klusteranfall (MCD) visas för samtliga grupper. 

Inom parantes visas 95 % konfidensintervall. P-värdet beräknades med parat t-test. Även andelen hundar 

som fick en MSF-minskning samt andelen hundar med MSF-minskning som var större än 50 % visas. 

Variabel Grupp N 
% minskning 

(95 % CI) 
p-värde 

% hundar med 

MSF-minskning 

% hundar med  

>50 % MSF-

minskning 

MSF A 5 
73,42 

(-20,92–94,16) 
0,072 80,0 80,0 

 

B 9 
37,12 

(-2,43–61,36) 
0,059 88,9 33,3 

C 5 
43,56  

(-14,11–72,06) 
0,087 80,0 40,0 

MCD A 5 
59,75 

(-78,25–90,92) 
0,165  

 

B 9 
25,55 

(-27,00–56,35) 
0,239 

 

C 5 
-20,92 

(-262,19–59,67) 
0,656 

 

 

4.6 Studie 6: Imepitoin withdrawal in dogs with idiopathic epilepsy 
well-controlled with imepitoin and phenobarbital and/or potassium 
bromide does not increase seizure frequency 
K. Stee, V. Martlé, B.J.G. Broeckx, E. Royaux, L. van Ham, S.F.M Bhatti 

Publicerad: oktober 2017 i ”The Veterinary Journal” (31). 

 

Den utförda studien var en icke-blind, prospektiv, klinisk studie. Studiens syfte var att 

undersöka om upphörande av imepitoinbehandling destabiliserar eller gör kontrollen på 

epilepsin sämre hos hundar med idiopatisk epilepsi. Hundarna var resistenta mot ime-
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pitoin som monoterapi men hade välkontrollerad effekt tillsammans med fenobarbital 

och/eller kaliumbromid. För att uppnå syftet minskades imepitoindosen under tre måna-

der där alla hundar gavs samma doser: 20 mg/kg två gånger dagligen under första må-

naden, 10 mg/kg två gånger dagligen under andra månaden och 10 mg/kg en gång dag-

ligen under tredje månaden innan imepitoinbehandlingen upphörde helt. 

 

Deltagare 

 

De deltagande hundarna rekryterades från en tidigare studie (studie 4). Det fanns tre 

inklusionskriterier som alla behövde uppfyllas för att en hund skulle få delta i studien. 

Första inklusionskriteriet var att diagnosen idiopatisk epilepsi skulle vara satt med kon-

fidensnivå tier I eller tier II. Det andra var att de epileptiska anfallen skulle varit under 

kontroll under minst tre månader (minskning av MSF med minst 50 % under behandling 

med maximal dos imepitoin samt fenobarbital och/eller kaliumbromid jämfört med 

MSF vid maximal dos imepitoin som monoterapi). Det tredje och sista inklusionkriteriet 

var att ägarna skulle föra anfallsdagbok under en period 3–6 månader innan imepitoin-

behandlingen började trappas ner (fas 1), under de tre månader som imepitoindosen 

trappades ner (utsättningsfasen, fas 2) samt under 9–12 månader efter utsättning (fas 3). 

 

Av de 27 hundarna från tidigare studie (studie 4) hade tre stycken avlivats (två av dem 

relaterat till epilepsi) och sju stycken hade inte uppnått tillräcklig kontroll över anfallen. 

Två av dessa hundar kunde inte få fenobarbital eller kaliumbromid då ena hunden efter 

behandling med fenobarbital drabbats av benmärgsdepression och den andra hunden 

hade haft njursvikt. Totalt mötte 17 hundar inklusionskriterierna. Av dem exkluderades 

fyra hundar under utsättningsfasen; två stycken på grund av saknad uppföljning och två 

stycken dog av okända orsaker. Det var 13 hundar från 11 olika raser som fullgjorde 

studien där fyra stycken behandlades med imepitoin och fenobarbital, sju stycken med 

imepitoin och kaliumbromid samt två stycken med imepitoin, fenobarbital och kalium-

bromid. 

 

Utfallsvariabler 

 

Som studiens primära utfallsvariabel beräknades förändringen i MSF under studiens 

gång (fas 1–3). Som tillägg presenterades även antal biverkningar efter studiens slut. 

Effekten av imepitoinutsättningen beräknades med ett ensidigt Wilcoxon teckenrangtest 

med kontinuitetskorrektion. P-värden ≤0,05 ansågs vara statistiskt signifikanta. 

 

Resultat 

 

Bland de 13 deltagande hundarna var anfallsfrekvensen konstant eller minskad för tolv 

av dem (92 %) efter utsättning av imepitoin. För skillnaden i MSF för samtliga hundar, 

se Tabell VIII. Två hundar hade klusteranfall under både fas 1 och fas 3 vilket gav för 

litet underlag för att dra slutsatser om förändring i antal klusteranfall. Neurologisk un-

dersökning utfördes vid alla besök och visade ingenting onormalt förutom för två hund-

ar för vilka det rapporterades ataxi (n=2) och slöhet (n=1). Mellan fas 1 och fas 3 för-

svann de problemen för en av hundarna och för den andra hunden blev de bättre. Den 

kompletta blodcellsräkningen visade ingenting onormalt för någon av hundarna. Den 

biokemiska analysen av serumet visade en mindre ökning i alkaliskt fosfatas hos två av 

deltagarna, hos resterande var det oförändrat. I slutet av fas 1 rapporterade sju hund-

ägare (54 %) att deras hundar var fria från biverkningar. De resterande sex hundägarna 

(46 %) rapporterade polyfagi (n=5/6), trötthet (n=5/6), polyuri/polydipsi (n=3/6) och 
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ataxi (n=2/6) som biverkningar. Efter utsättande av imepitoin rapporterade alla sex 

hundägarna en minskning av biverkningarna. Endast en ägare rapporterade ihållande 

biverkningar, även om de var i mindre utsträckning än innan utsättningen av imepitoin. 

 
Tabell VIII. Antalet epileptiska anfall per månad (MSF) för hundarna i studie 6 innan respektive efter 

utsättning av imepitoin. En deltagare, hund nummer 5, fick ökning av antalet anfall.  

Hund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Innan utsättning 

MSF (fas 1) 
0 0,5 0 0,2 0,5 0,3 2,8 0 0,3 1 0 0 0 

Efter utsättning 

MSF (fas 3) 
0 0,3 0 0 1,1 0,3 1,6 0 0 0,6 0 0 0 

 

 

4.7 Sammanfattning av resultaten 
 

I studie 1 var MSF-sänkningen efter behandling större i fenobarbitalgruppen än i ime-

pitoingruppen, dock sågs ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Studie 

2 hade en minskning av MSF med 0,8 anfall i lågdosgruppen samt 1,7 anfall i högdos-

gruppen och i denna studie fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. 

Resultatet i studie 3 visade att imepitoinbehandling gav höjda kolesterolvärden medan 

fenobarbitalgruppen fick sänkta värden (statistiskt signifikant skillnad mellan grup-

perna). Behandling med fenobarbital gav förhöjda ALP-nivåer. Studie 4 påvisade en 

sänkning av MSF med 2,65 anfall när fenobarbital användes som tilläggsbehandling till 

imepitoin. När kaliumbromid och imepitoin användes var motsvarande resultat en 

minskning på 3,0 anfall. I grupp A i studie 5, där hundarna fick tilläggsbehandling av 

imepitoin (startdos 10 mg/kg två gånger dagligen) till en redan existerande behandling 

med fenobarbital och eventuellt andra antiepileptika, var MSF-minskningen 27,24 % 

(outlier exkluderad) efter insättning av tilläggsbehandling. Efter hela studiens längd var 

MSF-sänkningen 73,42 %. I grupp B, där behandlingen var samma som grupp A för-

utom att startdosen för imepitoin var 5 mg/kg två gånger dagligen, var motsvarande 

resultat 35,73 % minskning efter insättning och 37,12 % vid studieslut. Grupp C, där 

hundarna behandlades med imepitoin och fick tilläggsbehandling av fenobarbital, vi-

sade en sänkning av MSF med 39,41 % efter insättning och 43,56 % efter att studien var 

slutförd. Resultaten i studie 6 visade att anfallsfrekvensen inte ökade när behandling 

med imepitoin avslutades hos hundar där imepitoin inte fungerade som monoterapi men 

gav god effekt som kombinationsbehandling.  

 

 

5 Diskussion 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var i stora drag lika mellan studierna. Ett sådant kriterium som 

fanns med i alla studier förutom i studie 3 och laboratoriedelen i studie 1 var en bekräf-

telse av diagnosen idiopatisk epilepsi på något sätt (26, 28). De vanligaste exklusions-

kriterierna som fanns i tre av studierna var sekundär epilepsi eller intrakraniella sjuk-

domar som kan ge upphov till epilepsiliknande anfall. Njur- och hjärtsjukdomar var 

även exkluderande i tre av studierna. Av etiska skäl exkluderades även dräktiga och 

diande tikar från studierna, något som presenterades som exkluderingskriterium i tre av 

studierna.  
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Att vissa hundar exkluderas från studien ger en sämre möjlighet att applicera studie-

resultaten på verkligheten. Att inklusionskriterierna var relativt lika mellan studierna 

gav en mer rättvis chans att jämföra resultaten mot varandra. Inklusionskriteriet ”be-

kräftelse av diagnosen idiopatisk epilepsi” bedöms vara en av de viktigaste för att få ett 

legitimt resultat, ett kriterium som alla studier utom studie 3 har (28).  

 

Studiernas primära utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln för alla studier utom en (studie 3 (28)) var förändringen i 

MSF. Det är ett mått som kan skilja sig väldigt mycket mellan individer. En minskning 

med ett anfall i månaden kan för en hund betyda att den blir helt av med epilepsin (går 

från ett anfall i månaden till inget). För en annan hund kan en minskning av ett anfall 

per månad endast bli en knappt märkbar förändring (exempelvis går från åtta anfall i 

månaden till sju).  

 

För att få en rättvis jämförelse skulle en procentsats av hur mycket MSF har förändrats 

kunna ge en bättre bild av läkemedlets verkan. Även om den primära utfallsvariabeln 

var MSF för fem av sex studier så visade de ändå inte samma sak. I studie 1 presenteras 

MSF före och efter behandling i form av det geometriska medelvärdet av antal anfall 

(26). I resultaten i studie 2 och studie 6 var förändringen i MSF istället räknat i antalet 

anfall (27, 31). Studie 4 visar medianvärdet av MSF och i studie 5 presenteras MSF som 

en procentuell förändring (29, 30). Hade alla studier presenterat MSF i samma form 

(procentuellt, medianvärde eller geometriskt medelvärde) hade det varit lättare att jäm-

föra resultaten.  

 

MSF-förändring 

 

Antalet anfall per månad minskade vid alla antiepileptiska behandlingar i de undersökta 

studierna. Den enda studien som jämför imepitoins effekt på MSF med fenobarbitals 

effekt är studie 1. Trots att imepitoingruppen hade ett lägre utgångsvärde i antal anfall 

än fenobarbitalgruppen, var slutvärdet lägre hos fenobarbitalgruppen både om man ser 

till PPS-populationen och den utökade effektpopulationen. Hundarna i fenobarbital-

gruppen fick en större minskning i MSF än de i imepitoingruppen, dock är den skillna-

den inte statistiskt signifikant (26). Detta visar att det inte kan avgöras om fenobarbital 

eller imepitoin sänker MSF mest. 

 

Av de undersökta studierna fanns det ingen studie där imepitoin jämfördes med placebo. 

Det närmaste man kommer en placebokontrollerad studie i denna litteraturgenomgång 

är studie 2 där en högdosgrupp (30 mg/kg två gånger dagligen) jämfördes med en låg-

dosgrupp (1 mg/kg två gånger dagligen). Den lägsta dosen av imepitoin som rekom-

menderas i FASS är 10 mg/kg två gånger per dag, därför kan dosen på 1 mg/kg två 

gånger dagligen nästan ses som en placebodos. MSF-förändringen i studie 2 visar att 

hundarna fick färre anfall per månad när de behandlades med den höga dosen imepitoin 

än när de knappt fick något antiepileptikum alls (27). Det tyder starkt på att imepitoin 

har en antiepileptisk effekt. För att få mer legitima resultat som bättre testar imepitoins 

antiepileptiska effekt, hade placebostudier varit att önska. 

 

De resultat som erhölls i studie 4 visar att imepitoin sänker MSF med fenobarbital re-

spektive kaliumbromid som tilläggsbehandling. Mellan de olika behandlingsgrupperna 

fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad. Det visar att både fenobarbital och kali-

umbromid fungerar som tilläggsbehandling med imepitoin för att minska antalet anfall 
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per månad. De deltagande hundarna hade dålig kontroll över epilepsin med endast ime-

pitoin. Tillsammans med tilläggsbehandling blev kontrollen märkbart bättre (29). För att 

undersöka om det var imepitoin i kombination med fenobarbital respektive kaliumbro-

mid eller tilläggsbehandlingarna ensamma som hade antiepileptisk verkan gjordes stu-

die 6 (31). Då den gjordes på samma studiepopulation som i studie 4 gav det en mer 

rättvis bild av de olika läkemedlens verkan än om en ny studiepopulation hade rekryte-

rats.  

 

Resultaten i studie 6 visar att antalet anfall per månad inte ökade när imepitoin sattes ut 

(31). Det tyder på att hundarnas epilepsi inte försämrades när den tidigare grundbe-

handlingen, imepitoin, upphörde. För att utveckla resultaten från dessa studier skulle det 

vara intressant att se en studie där hundar som behandlas med fenobarbital som mono-

terapi jämförs med hundar som först behandlas med imepitoin, sedan en kombinations-

terapi med imepitoin och fenobarbital för att sedan gå över till monoterapi med feno-

barbital. Det är samma medicineringsväg som hundarna i studie 4 och studie 6 hade (29, 

31). Den jämförelsen skulle kunna visa om det är imepitoin eller fenobarbital som har 

antiepileptisk verkan. Skulle alla hundar i kombinationsgruppen visa bättre antiepilep-

tisk verkan när de gick över till fenobarbitalbehandling skulle det tyda på att imepitoin 

inte fungerar som ett antiepileptikum. Skulle däremot flera hundar ha bra epilepsikon-

troll med kombinationsbehandlingen medan några av hundarna i 

imepitoin/fenobarbitalgruppen visar bättre antiepileptisk verkan när de endast står på 

fenobarbitalbehandling, kan det ses som en fingervisning om att de hundarna kan vara 

resistenta mot imepitoin. 

 

Av de hundar som redan behandlades med fenobarbital och eventuellt andra antiepilep-

tika i studie 5, visades det att hundarna som fick den lägre ingångsdosen av imepitoin 

hade en statistiskt signifikant sänkning av MSF. Fick hundarna en högre ingångsdos av 

imepitoin var det endast en statistisk trend att MSF sänktes (30). Dessa resultat stöder 

antagandet att det kan ge bättre effekt vad avser att sänka antalet anfall per månad om 

behandlingen börjar med en lägre imepitoin-dos som senare trappas upp till full dos. 

 

Effekt på epilepsikontrollen 

 

Alla studier som hade MSF som sin primära utfallsvariabel hade också sekundära ut-

fallsvariabler. Vissa av dem hade utfallsvariabler som visade hur de olika läkemedlen 

påverkade andra delar av kontrollen av epilepsin. I studie 4 presenterades även resultat 

avseende förändringen i antalet klusteranfall efter tilläggsbehandling (29). Studie 5 vi-

sade också resultat över hur många dagar hundarna fick klusteranfall (30). Att antalet 

klusteranfall minskade i studie 4 med statistisk signifikans för båda studiegrupperna, 

tyder på att de antiepileptiska läkemedlen kan ha effekt även på klusteranfall. Dock 

fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad för de enskilda behandlingsgrupperna 

(29). De resultaten kan visa att då förekomsten av klusteranfallen minskade efter insätt-

ning av tilläggsbehandling av fenobarbital respektive kaliumbromid, jämfört med när 

hundarna endast behandlades med imepitoin, kan det vara tilläggsbehandlingen som har 

den klusteranfallshämmande effekten. Det vore av värde att undersöka om det är feno-

barbital eller kaliumbromid i sig själva som har den effekten, eller om det är i kombina-

tion med imepitoin som klusteranfallen minskas.  

 

Studie 5 presenterade antalet dagar med klusteranfall både efter insättning av tilläggs-

behandling samt efter studiens hela längd. Efter insättning av tilläggsbehandlingen 

minskade antalet klusteranfall i samtliga grupper om den outlier som fanns i grupp A 
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exkluderades. Exkluderades den inte sågs en ökning av antal dagar med klusteranfall. 

Efter hela studiens längd var det en procentuell minskning i grupp A och grupp B me-

dan det sågs en ökning i grupp C (30). Ökningen av klusteranfall i grupp C skulle kunna 

ge indikationer att vid insättning av fenobarbital till redan existerande behandling med 

imepitoin och i vissa fall även levetiracetam, kan risken för klusteranfall öka. Dock är 

det svårt att dra några slutsatser av dessa resultat av flera olika orsaker. Inget av resul-

taten var statistiskt signifikanta. Studiepopulationerna i de olika grupperna var dessutom 

väldigt små, speciellt de som var med under hela studiens längd. I grupp A och C var 

det endast fem hundar kvar och i grupp B var nio hundar kvar vid studieslut (30).  

 

Studiernas styrkor och brister 

 

Generellt sett över alla studier hade flera av dem en gemensam brist; de hade få delta-

gare. I de undersökta studierna varierar deltagarantalet från 17 hundar i studie 6 upp till 

226+32 hundar i den tvådelade studie 1 (26, 31). De övriga studierna hade ett deltagar-

antal på 127 stycken i studie 2, 20 stycken i studie 3, 30 stycken i studie 4 samt 34 

stycken i studie 5 (27-30). Hade det varit fler deltagare i studierna hade de gett ett mer 

trovärdigt resultat då deltagarna skulle kunna förväntas spegla den verkliga populatio-

nen på ett mer tillfredsställande sätt. 

 

Alla studier utom studie 6 hade någon koppling till Boehringer Ingelheim som är det 

enda läkemedelsbolag som för närvarande tillhandahåller läkemedel med imepitoin som 

verksamt ämne. I studie 3, 4 och 5 bidrog Boehringer Ingelheim med finansiellt stöd 

(28-30). Av författarna i studierna 1, 2 och 5 var en eller flera vetenskapliga rådgivare 

på Boehringer Ingelheim (26, 28, 30). Denna samverkan med läkemedelsbolaget som 

står bakom läkemedlet bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten.  

 

I studie 3 och laboratoriedelen av studie 1 användes hundar av rasen beagle (26, 28). Att 

de var av samma ras och befann sig i samma miljö under studien är något som både är 

en styrka och svaghet. Det är en styrka då det blir mer jämförbara resultat inom den 

slutna studiepopulationen när deltagarna är så lika varandra. Resultaten blir dock svå-

rare att applicera på andra hundraser då resultaten endast visar hur läkemedlet påverkar 

beagle-hundar.  

 

Biverkningar 

 

Alla undersökta studier presenterade de biverkningar som hundägarna rapporterade in 

under studiernas gång. I studie 1 rapporterades biverkningar hos 46,6 % av hundarna i 

imepitoingruppen respektive 57,3 % i fenobarbitalgruppen. Det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad så att förekomsten av trötthet, neurologiska problem, polydipsi, po-

lyuri, njur- och urinvägsproblem samt diarré var i genomsnitt 50 % högre hos hundarna 

i fenobarbitalgruppen än hos de i imepitoingruppen. I fenobarbitalgruppen var det även 

vanligare med förhöjda leverenzymer än hos deltagarna i imepitoingruppen. Den bi-

verkning som var vanligare hos hundarna i imepitoingruppen jämfört med fenobarbital-

gruppen var hyperaktivitet (26). Dessa resultat visar att det är färre och mindre allvar-

liga biverkningar i imepitoingruppen. Trötthet är i sig inget allvarligt eller livshotande 

symtom men det kan försämra hundens livskvalitet. Allvarligare biverkningar med av-

seende på fysiska problem är ökad urinmängd, njur- och urinvägsproblem, diarré och 

överdriven törst. Sådana biverkningar kan påverka saltmängden i kroppen vilket i sin tur 

kan leda till ytterligare biverkningar som till exempel påverkan på blodtrycket. 
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Studie 1 bestod även av en laboratoriedel som utfördes på friska hundar av rasen beagle 

för att se hur hög imepitoindos som kunde ges utan att det ledde till allvarliga biverk-

ningar. Vid doser över 90 mg/kg två gånger dagligen fick hundarna allvarliga 

biverkningar. De biverkningarna var dock inte nedsatt njurfunktion, trots att kreatinin-

nivåerna ökade (26). Att allvarliga biverkningar visade sig först vid en dos över 90 

mg/kg två gånger dagligen är bra ur det hänseende att den dosen är betydligt högre än 

den maximalt rekommenderade behandlingsdosen på 30 mg/kg två gånger dagligen. Det 

spannet ger rum för att en hund vid ett tillfälle kan få i sig en dos extra, till följd av ex-

empel kommunikationsmiss mellan ägare, utan att risken för allvarliga biverkningar är 

överhängande. 

 

I studie 2 gavs hundarna i den ena gruppen en låg dos imepitoin (1 mg/kg två gånger 

dagligen) och i den andra gruppen gavs en hög dos (30 mg/kg två gånger dagligen). 

Lågdosgruppen rapporterade in totalt 168 stycken biverkningar fördelat över 82 % av 

hundarna. I högdosgruppen rapporterades 213 biverkningar fördelade på 86 % av hund-

arna. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden mellan grupperna var att fler hundar 

drabbades av CNS-relaterade biverkningar i högdosgruppen (27). Trots den låga dosen 

som gavs i lågdosgruppen rapporterades biverkningar hos nästan lika många som i hög-

dosgruppen. Antalet biverkningar var dock betydligt fler i högdosgruppen vilket visar 

på att i genomsnitt fick varje enskild hund i högdosgruppen fler biverkningar än i låg-

dosgruppen. Det visar även att antalet biverkningar är dosberoende, att en högre dos ger 

fler biverkningar.  

 

Under fas 2 i studie 2 gavs båda grupperna imepitoin i en dos på 30 mg/kg två gånger 

dagligen. Biverkningarna var då fler i den före detta lågdosgruppen, 113 stycken. Det att 

jämföra med 95 stycken inrapporterade i den före detta högdosgruppen vilket resulte-

rade i att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (27). Det 

tyder på att det inte finns någon skillnad i antalet biverkningar som upplevs om hund-

arna får en lägre startdos av imepitoin eller inte. 

 

I studie 3 studerades imepitoins och fenobarbitals effekter på sköldkörteln och fettmeta-

bolismen hos friska hundar. En skillnad i TT4-koncentrationen mellan grupperna fanns 

vid studiens slut, dock var den inte statistiskt signifikant. I fenobarbitalgruppen hade nio 

av tio hundar förhöjda ALP-värden vid studieslut, något som endast rapporterades hos 

en av tio i imepitoingruppen och då endast vid mätningen efter sex veckor. En statistiskt 

signifikant skillnad fanns mellan grupperna vid mätningar av kolesterolkoncentrationen, 

den var höjd i imepitoingruppen och sänkt i fenobarbitalgruppen (28). Resultaten från 

studien tyder på att fenobarbital påverkade levern och/eller skelettet i den grad att ALP-

värdena hos hundarna höjdes. Det kan vara värt att ta i beaktning om epilepsimedicine-

ring ska ges till en hund med leversjukdom och/eller förhöjt ALP-värde. Då kolesterol-

värdet höjdes i imepitoingruppen bör det tas i beaktning och eventuellt bör kolesterol-

värdet kontrolleras vid behandling med imepitoin för att hålla det inom hälsosamma 

nivåer. I studieresultaten presenteras det inte om det var high-density lipoprotein 

(HDL), low density lipoprotein (LDL) eller både och som hade mätts som kolesterol-

värde. Då HDL och LDL har olika påverkan på kroppen skulle det vara intressant att 

veta vad som egentligen är uppmätt för att lättare kunna tolka resultaten. 

 

Samtliga hundar i studie 4 fick en eller flera biverkningar. Polyuri/polydipsi, polyfagi 

och trötthet var i den ordningen de vanligaste biverkningarna i båda grupperna. I grup-

pen där kaliumbromid användes som tilläggsbehandling till imepitoin rapporterades 

personlighetsförändring och kräkningar in, biverkningar som inte observerades i feno-
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barbitalgruppen. I fenobarbitalgruppen utvecklade en hund benmärgsdepression vilket 

resulterade i neutropeni och lymfopeni, något som upphörde när fenobarbitalbehand-

lingen avslutades (29). Av studiens resultat går det inte att avgöra om det är tilläggsbe-

handlingen, imepitoin eller kombinationen som orsakade biverkningarna. Anledningen 

till det är att det inte beskrivs om hundarna upplevde biverkningarna innan insättning av 

tilläggsbehandlingen eller om de uppstod under studien. Att det fanns hundar i kalium-

bromidgruppen som upplevde biverkningar som inte fanns i fenobarbitalgruppen kan 

dock tyda på att de är orsakade av kaliumbromid. Då hunden i fenobarbitalgruppen som 

drabbades av benmärgsdepression blev frisk efter utsättandet av fenobarbital indikerar 

det att orsaken till insjuknandet var fenobarbital. Eventuellt var det kombinationen ime-

pitoin och fenobarbital som utlöste benmärgsdepressionen, något som inte går att ute-

sluta då hunden insjuknande under kombinationsbehandling och inte fenobarbital-

behandling som monoterapi. 

 

Vid tre tillfällen under studie 5 rapporterades biverkningar in. Innan tilläggsbehand-

lingen startade var ataxi och polyfagi, följt av minskad aktivitet hos hunden samt rast-

löshet och aggression vanligast i grupp A och grupp B där hundarna stod på samma be-

handling. I grupp C rapporterades rastlöshet, dock inte ataxi och aggression som var två 

av de vanligaste biverkningarna i grupp A och B. Vid insättning av tilläggsbehandling 

ökade antalet inrapporterade biverkningar. Vid fortsatt behandling minskade antalet 

biverkningar till hur de var innan tilläggsbehandlingen startade. Inga leverenzym-,  

urea-, kreatinin- eller hematologiska värden påverkades (30). I grupp A och B där hund-

arna behandlades med fenobarbital och eventuellt kaliumbromid var ataxi och aggres-

sion två biverkningar som endast fanns i de grupperna. Det visar att det är fenobarbital 

som kan ha orsakat de biverkningar som rapporterades i de två grupperna innan insätt-

ning. För att verkligen kunna säga att det är fenobarbital som orsakar biverkningarna 

hade det behövts presenteras om hundarna behandlades med feno-barbital eller med en 

kombination av fenobarbital och kaliumbromid och respektive biverkningar som den 

hunden upplevde. I grupp C där hundarna redan stod på imepitoin och vissa individer 

även levetiracetam rapporterades inte ataxi eller aggression vilket tyder ännu mer på att 

det är fenobarbital som ligger bakom ataxi och aggression då de inte upplevs när feno-

barbital inte används. När tilläggsbehandlingen startade (imepitoin i grupp A och B och 

fenobarbital i grupp C) ökade antalet biverkningar, dock rapporterades ingen ny typ. 

Ökningen kan bero på att mängden läkemedel i kroppen ökade eller att imepitoin för-

stärkte fenobarbitals biverkningar i grupp A och B och vice versa i grupp C. Att biverk-

ningarna minskade till nivåer som sågs innan tilläggs-behandlingen började tyder på att 

hundarna vande sig vid behandlingen, både vid imepitoin samt fenobarbital som 

tilläggsbehandling. 

 

I studie 6 rapporterades biverkningar hos 46 % av hundarna i slutet av fas 1, innan ut-

sättning av imepitoin. Polyfagi och trötthet var de vanligaste, följt av polyuri/polydipsi 

och ataxi. Efter utsättandet av imepitoin minskade biverkningarna hos alla hundar (31). 

Studiepopulationen bestod av hundar som var resistenta mot imepitoin, de fick ingen 

effekt på epilepsikontrollen av den. Att biverkningarna minskade för samtliga hundar 

från innan till efter utsättningen visar att imepitoin har orsakat biverkningar för hund-

arna. Det kan bero på att imepitoin orsakade biverkningarna eller att imepitoin för-

stärkte fenobarbitals och/eller kaliumbromids biverkningar. Den senare av de två teori-

erna vilar på att hundarna fortsatt hade biverkningar efter utsättning när de endast be-

handlades med fenobarbital och/eller kaliumbromid. 
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6 Slutsats 
 

Denna undersökning har gett ganska starka indikationer att imepitoin fungerar som anti-

epileptikum både som mono- och kombinationsbehandling hos hundar. Resultaten från 

studierna visar inte någon bättre effekt för imepitoin jämfört med det nuvarande första-

handspreparatet fenobarbital. Effekten som fås av de olika preparaten är liknande var-

andra. Det som skiljer dem åt och kan få avgöra om vad hundarna ska behandlas med är 

biverkningsprofilen. Imepitoin har en biverkningsprofil som visade mildare och färre 

biverkningar jämfört med fenobarbital. Behandling med fenobarbital påverkade levern 

och/eller skelettet med förhöjt ALP-värde, något som bör tas i beaktning vid val av lä-

kemedel. Imepitoin höjde kolesterolvärdet, även det något som bör tas under betän-

kande när valet görs. Om imepitoin ska ta över rollen som förstahandspreparat från det 

länge använda fenobarbital bör fortsatta studier göras. Det för att visa att imepitoin har 

god effekt på epilepsikontrollen samtidigt som biverkningarna är mildare både under ett 

kort och under ett långt perspektiv.  
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