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Sammanfattning 
 
Introduktion: Hetsätningsstörning (”Binge eating disorder”; BED) är en kronisk, psykiatrisk 
ätstörning som kännetecknas av återkommande och ihållande episoder av tvångsmässig hetsätning i 
frånvaro av viktkompenserande beteenden. Återkommande episoder av hetsätning måste uppstå 
minst en gång i veckan under tre månader för att en person ska diagnostiseras med BED enligt 
DSM-5. Mellan 1 och 4 % av befolkningen i Sverige drabbas av BED. Det är vanligare än man 
tidigare trott. BED är ett allvarligt folkhälsoproblem då det är starkt associerat med fetma, dåligt 
psykiskt välbefinnande och andra komorbiditeter, såsom diabetes och metaboliskt syndrom. Det är 
många patienter som har BED som är underbehandlade och det kan leda till en dålig 
livskvalitet. Studier tyder på att patologisk överätning vid BED kan vara relaterad till dysfunktion 
av dopamin- och noradrenalin-systemen i CNS, ökad belöningskänslighet och impulsivitet vad 
gäller matintag. Lisdexamfetamin ökar nivåerna av dopamin och noradrenalin genom att hämma 
deras återupptag och kan därför vara användbart för behandling av BED. Syfte: Syftet med detta 
examensarbete var att undersöka om lisdexamfetamin kan användas som behandling mot 
hetsätningsstörning samt vilken effekt, tolerabilitet och säkerhet lisdexamfetamin har vid 
behandling av hetsätningsstörning. Metod: Detta examensarbete är en litteraturstudie baserat på 
sex vetenskapliga artiklar och kliniska prövningar från databasen Pubmed. Arbetet är baserat på 
artiklar som undersökt effekten av lisdexamfetmin som monoterapi. Resultat: Samtliga studier 
visade att hetsätningsfrekvensen minskade effektivt vid behandling med lisdexamfetmin jämfört 
med placebo. Doserna av lisdexamfetmin som hade effekt på BED var 50 mg/dag och 70 mg/dag. 
Vid lisdexamfetminbehandling ökade andelen som nådde remission från BED. Behandlingen ledde 
också till viktminskning  hos deltagarna och de flesta biverkningar som uppstod under 
behandlingen var av mild eller måttlig intensitet, exempelvis muntorrhet, minskad aptit, sömnlöshet 
och huvudvärk. Slutsats: Studierna har visat att det finns en fördel med lisdexamfetmin jämfört 
med placebo för att behandla BED. Biverkningsprofilen var god i alla studier där det mestadels 
milda till måttliga biverkningar observerades och där de flesta biverkningarna inte ansågs vara 
kopplade till behandlingen. Lisdexamfetmin bör ändå användas med försiktighet och under 
kontroll. Lisdexamfetmin som behandling mot BED verkar lovande men underlaget är för 
närvarande begränsat av ett fåtal studier.  



  
 

 
 

ABSTRACT 
 
Binge eating disorder is a chronic, psychiatric eating disorder that is 
characterized by recurrent binge eating in the absence of weight compensatory 
behaviors (for example, self-induced vomiting, abuse of laxatives, diuretics, fasting or 
excessive exercise). Recurrent episodes of binge eating must occur at least once a week 
for three months to motivate the diagnosis of binge eating disorder.  
 
Between 1 and 4% of the population in Sweden suffer from binge eating disorder and 
the disease is more common than previously thought. Binge eating disorder occurs in 
approximately 1,4% of the global population with an average age of onset of about 23 
years. Binge eating disorder is a serious public health problem because it is strongly 
associated with obesity, poor mental health, and other diseases such as diabetes and 
metabolic syndrome. There are many patients with binge eating disorder who are 
undertreated, and this can lead to a poor quality of life. Studies have shown that 
overeating in binge eating disorder may be related to dysfunction of the dopamine and 
norepinephrine systems in the central nervous system. Lisdexamphetamine increases 
dopamine and norepinephrine by inhibiting their reuptake and may therefore be useful 
in the treatment of binge eating disorder. 
 
The aim of this study was to investigate if lisdexamphetamine can be used as a 
treatment for binge eating disorder and further, clarify its effect, tolerability and safety. 
 
This study is a literature review of six studies that analyzed the effect of 
lisdexamphetamine in patients with binge eating disorder. Four studies evaluated the 
effect of lisdexamphetamine compared to placebo. The fifth study evaluated the effect 
of only lisdexamphetamine for 52 weeks on participants from two of the other studies. 
All studies were found in the database PubMed. 
 
The results of the studies show that lisdexamphetamine reduced binge eating frequency 
compared with placebo. In lisdexamphetamine treatment, more people achieve 
remission from binge eating disorder and reduces weight when using 
lisdexamphetamine. The side effect profile was good in all studies where  mostly mild 
to moderate side effects were observed and where most of the side effects were not 
considered to be caused by the treatment. However, lisdexamphetamine should be used 
with caution and under control. Lisdexamphetamine treatment with 50 mg/day and 70 
mg/day (but not 30 mg/day) significantly reduced the number of binge eating days per 
week compared with placebo. In one of the studies, the results of lisdexamphetamine 
treatment were not statistically significant from the effects of placebo. This may be 
because the study only included 50 patients.  
 
In summary, lisdexamphetamine as a treatment for binge eating disorder appears 
promising, but the evidence is currently limited by a few studies. Further studies are 
needed to determine if lisdexamphetamine should be used as a treatment for binge 
eating disorder. Although lisdexamphetamine seems to have an effect on patients with 
binge eating disorder, there is still limited knowledge of the efficacy and safety of long-
term use. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
BE – Hetsätning (Binge eating) 

BED – Hetsätningsstörning (Binge eating disorder)  

BMI – Kroppsmasseindex (Body Mass Index) Vikt (kg)/längd (m)2 

CGI – Clinical Global Impression  

CNS – Centrala nervsystemet  

DA – Dopamin  

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

d-amfetamin – Dexamfetamin 

EDE-Q – Eating Disorder Examination Questionnaire  

ET – Tidigare avslut från studien (”Early termination”) 

FAS – Fullständig analys 

LDX – Lisdexamfetmin  

LS mean – Minstakvadrat medelvärdet (Least Squares Mean) 

NAc – Nucleus accumbens 

NNT – Number needed to treat 

PET – Positronemissionstomografi 

RCT – Randomiserad kontrollerad studie 

SD – Standardavvikelse  

SSRI – Selektiva serotoninåterupptagshämmaren 
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INTRODUKTION 
 
Hetsätningsstörning (Binge eating disorder, BED) är en kronisk, psykiatrisk ätstörning 
som kännetecknas av återkommande och ihållande episoder av tvångsmässig hetsätning 
i frånvaro av viktkompenserande beteenden (t.ex. självframkallad kräkning, missbruk av 
laxermedel eller vätskedrivande medel, fasta eller överdriven träning) (1). En 
hetsätningsepisod definieras genom att en person äter en väsentligt större mängd mat än 
vad som är normalt för omständigheterna under en begränsad tid (t.ex. en timme), 
samtidigt som personen har en upplevelse av att ha förlorat kontrollen över sitt ätande 
(2). Begreppet hetsätning beskrevs i den vetenskapliga litteraturen av Stunkard i slutet 
av 1950-talet. Hetsätning är ett kännetecknande drag både vid bulimia nervosa och 
hetsätningsstörning, men det kan också förekomma i samband med anorexia nervosa 
(3). 
 
Diagnostisering av BED 
 
Bulimia nervosa ansågs vara en specialvariant av anorexia i slutet av 1970-talet och 
blev en egen diagnos i den tredje upplagan av DSM-systemet medan 
hetsätningsstörning blev en officiell diagnos först år 2013 i den femte versionen av 
DSM (3). Hetsätning är den centrala beteendemässiga störningen vid BED. Enligt 
definitionen i DSM-5 så ska återkommande episoder av hetsätning uppstå minst en gång 
i veckan under tre månader för att diagnostiseras som BED. För att få en BED-diagnos 
måste minst tre ytterligare kriterier uppfyllas: personen äter 1. mycket fortare än 
normalt, 2. så mycket att det uppstår en obehaglig mättnadskänsla, 3. stora mängder mat 
utan att känna sig fysiskt hungrig, och slutligen 4. äter i ensamhet på grund av 
skamkänslor för att äta så mycket, äcklas över sig själv, känner sig deprimerad eller har 
starka skuldkänslor efter hetsätningen (4). Det finns fyra olika svårighetsgrader av BED 
baserat på veckofrekvensen av hetsätningsepisoder; mild: 1–3 hetsätningsepisoder per 
vecka; måttlig: 4–7 hetsätningsepisoder per vecka; svår: 8–13 hetsätningsepisoder per 
vecka eller mycket svår: ≥ 14 hetsätningsepisoder per vecka (5). Tidigare har BED 
diagnostiseras genom DSM-IV-TR som angav preliminära kriterier. Enligt DSM-IV-TR 
skulle hetsätningsepisoder ske i genomsnitt ≥ 2 dagar per vecka under 6 månader. DSM-
5 har nu ersatt de preliminära kriterierna för BED. Många studier som gjorts på BED 
har använt dig av kriterierna från DSM-IV-TR. Nu diagnostiseras BED vid 
hetsätningsepisoder minst en gång i veckan under 3 månader (4).  
 
Epidemiologi 
  
Mellan 1 och 4 % av befolkningen i Sverige drabbas av BED. Det är vanligare än man 
tidigare trott och även vanligare än bulimia nervosa (3). BED förekommer i cirka 1,4% 
av den globala befolkningen med en medelålder för insjuknandet på cirka 23 år (6). 
Samhällsbaserade studier har visat att livslängdsprevalensen för BED i USA är 2 till 3% 
av den vuxna befolkningen och 8% av den överviktiga befolkningen (2). Studier visar 
att livslängdsprevalensen av BED i Sverige är 2% för män och 3,5% för kvinnor vilket 
är högre än för andra ätstörningar som anorexia nervosa och bulimia nervosa. 
 
Bland de som har BED är det vanlig att det dröjer upp emot 10–20 år innan de söker 
vård för sina problem och många söker aldrig vård (3). Det finns samband mellan 
svårighetsgraden av hetsätning och fetma. Det har rapporterats högre frekvenser av 
BED hos feta patienter som söker behandling för viktminskning. Vissa studier har 
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rapporterat siffror så höga som 20-40% medan de studier som har använt striktare 
intervjubaserade utvärderingsmetoder har fått mycket lägre siffror (5-10%) (2).  
 
BED förekommer oftare hos unga vuxna (åldrarna 18–29), kvinnor, 
universitetsutbildade och studenter (6). Till skillnad från anorexia nervosa och bulimia 
nervosa är BED inte ovanligt hos män (kvoten är ungefär 1,5 mellan kvinnor och män). 
Männen rapporterar mindre besvär jämfört med kvinnorna, och kan ha svårt att uppfylla 
fullständiga BED-kriterier (2). Cirka 79% av alla med BED har en psykiatrisk 
störning; 49% har en livslängdshistoria med två eller flera komorbida psykiatriska 
störningar.  
Dominerande komorbida tillstånd vid BED är (7):  

• Specifik fobi (37%)  
• Social fobi (32%),  
• Posttraumatisk stresstörning (26%) 
• Alkoholmissbruk eller beroende (21%)  

 
Fetma och övervikt 
 
BED är ett allvarligt folkhälsoproblem då det är starkt associerat med fetma och 
övervikt. Fetma är en riskfaktor för en rad andra sjukdomar som exempelvis diabetes, 
metabolt syndrom, blodfettsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar 
kan i sin tur leda till ökade samhällskostnader, livskvalitetsförsämringar och förtidig 
död (3). Studier tyder på att hos en väsentlig andel (35–55%) av patienterna med BED 
förekommer hetsätning före första bantningen och att dessa patienter blir överviktiga 
vid en senare ålder än de som började banta innan de började hetsäta (2).  
 
Hetsätning hos personer med övervikt eller fetma skiljer sig ofta åt från personer med 
bulimia nervosa eftersom mängden kalorier som konsumeras under en 
hetsätningsepisod tenderar att vara mindre hos överviktiga. Anledningen till det beror 
förmodligen på att dessa personer inte kompenserar efter hetsätningen. Det försvårar 
också möjligheten att avgöra vad som är en avgränsande episod av hetsätning eftersom 
det inte avslutas med ett kompensatoriskt beteende (8). Jämförs feta individer utan BED 
med feta individer med BED uppvisar individer med BED tydliga andra ätbeteenden 
utöver hetsätning. Exempelvis konsumerar överviktiga individer med BED fler kalorier 
än överviktiga individer utan BED (9).  
 
Vid hetsätning väljer många personer mat som betraktas som ”förbjuden” eftersom den 
vanligen undviks under perioder av bantning eller som en generell strategi för att gå ner 
i vikt. Denna strategi blir emellertid problematisk när processen störs (t.ex. av negativa 
känslor), vilket gör att personen har svårare att hindra sitt ätande av de ”förbjudna” 
livsmedlen på grund av känslor. Många, framförallt kvinnor, väljer att hetsäta maträtter 
eller livsmedel som har högt fett- och sockerinnehåll (8). Negativt känsloläge är en 
viktig utlösare av hetsätning, en studie rapporterade att 84% av fallen beror på negativ 
påverkan genom känslor (1). BED kännetecknas också av en generellt högre nivå av 
missnöje med kroppsbilden än hos personer med fetma som inte hetsäter, och är mer 
jämförbart med vad som ses vid bulimia nervosa (2).  
 
Psykiatriska komorbiditeter 
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Patienter med BED rapporterar försämrad livskvalitet och tillståndet leder till ökade 
sjukvårdskostnader, ökad sjukfrånvaro och därmed produktionsbortfall. BED är 
förknippat med ett stort antal psykologiska problem (t.ex. negativ självkänsla, nedsatt 
social funktion) och fysiska sjukdomar (3). Flera studier har rapporterat högre 
frekvenser av psykologiska problem hos personer med BED än för personer med fetma 
som inte hetsäter men något lägre än vad som observerats för personer med bulimia 
nervosa (2). Till exempel har livslängdsprevalensen för alla humörstörningar 
uppskattats ligga mellan 46 och 54% medan den ligger mellan 37 och 65% för 
ångeststörningar bland individer med BED (1).  
 
Bland individer med BED är ökad svårighet av depression eller ångestsymtom positivt 
korrelerad med sannolikheten för hetsätning. På liknande sätt kan det finnas korrelation 
mellan känslomässigt ätande (dvs. att äta som svar på negativa känslor och ångest) och 
hetsätning. Ökad andel psykiatriska komorbiditeter vid BED kan uppstå oberoende av 
fetma och viktstatus (6). Individer med BED kan undvika sociala händelser, särskilt i 
situationer där mat finns, på grund av negativa känslor eller av rädsla att det ska äta 
framför andra. Vanligtvis är hetsätningen hemlig. Känsla av skuld, skam, hjälplöshet 
och andra negativa känslor i kombination med viktuppgång, ökad isolering och oro är 
vanligt förekommande hos personer med BED (10). Det är många patienter som har 
BED som är underbehandlade och det kan leda till en ännu sämre livskvalitet (4).  
 
Patofysiologi vid BED  
 
Studier tyder på att patologisk överätning vid BED kan vara relaterad till dysfunktion av 
dopamin- och noradrenalin-systemen i CNS med ökad belöningskänslighet och 
impulsivitet avseende matintag (3). Forskning har föreslagit flera modeller för att 
förklara patofysiologin för BED (6). Fynd från flera studier tyder på att frisättning av 
dopamin i nucleus accumbens (NAc) är involverade i matbeteenden och dopamins 
farmakologiska påverkan har effekter på matintaget (11).  Studier med användande av 
hjärnavbildning med positronemissionstomografi (PET) visade att längtan efter mat 
under uppvisande av välsmakande livsmedel utan konsumtion ökade extracellulär 
dopamin-nivå i dorsala striatum. Avbildningsstudierna överensstämmer med dopamins 
roll i reglering av konsumtion av livsmedel genom modulering av matens egenskaper 
och motivationen och önskan om matkonsumtion (12).  
 

Det hade antagits att människor med låg dopaminaktivitet använde patologisk 
överätning som ett sätt att kompensera för minskad dopaminerg aktivitet. I en studie 
som gjordes på överviktiga personer rapporterades att minskade nivåer av striatala 
dopamin D2-receptorer, ledde till dämpning av dopaminsignaler (13). Onormal 
dopaminerg aktivitet har också påståtts ligga till grund för överätande (14).  Personer 
med BED kännetecknas av tvångsmässig överätning och impulsivitet och det finns 
likheter med de tvångsmässiga och impulsiva beteendena som missbrukare har 
(15). Vissa ingredienser i mat som socker och fett kan resultera i impulsivt intag som 
påminner om de mönster som ses vid drogintag. Liksom när det gäller missbruk av 
droger så ökar intag av socker mängden dopamin i nucleus accumbens (16).  I en studie 
med PET visades att personer med hög BMI med BED uppvisade ökade dopaminnivåer 
i NAc, Nc caudatus och putamen som svar på matstimuli, jämfört men personer med 
högt BMI utan BED (17).  
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Fynd från kandidatgenstudier tyder på att hetsätning är associerat med funktionella 
polymorfismer i generna för dopamintransportören (DAT1), D 2 (DRD2) och 
D 4 (DRD4)-receptorerna (1). En ökad volym av insula i vänster orbitofrontala cortex är 
en känd faktor associerad med ätstörningar. Insula och frontala operculum är de två 
områden i hjärnan som ansvarar för att behandla den grundläggande sensoriska 
informationen om mat. Personer med BED kan ha minskad aktivering i regioner i 
bilaterala främre insula och ventrolaterala prefrontala cortex vilket leder till nedsatt 
flexibilitet i belöningsbaserat beslutsfattande (18). Läkemedel som förbättrar 
dopaminsignalering skulle kunna användas vid behandling mot BED. Lisdexamfetamin 
ökar nivåerna av dopamin och noradrenalin genom att hämma deras återupptag och kan 
därför vara ett användbara läkemedel för behandling av BED (4). 

 
Behandlingsrekommendation 
 
Den första målsättningen med behandlingen av BED är att hjälpa patienten att få stopp 
på̊ hetsätningen. Strukturerade vårdplaner med mål och delmål och användandet av 
matdagböcker kan underlätta behandlingen (19). Vilken typ av behandling som ska 
används för BED beror på vad patienten har för behandlingsmål. De olika 
behandlingsmålen kan innefatta att arbeta med patientens kroppsvikt, 
hetsätningsepisoder, oron över kroppsbilden eller psykiatriska tillstånd som ångest och 
depression. De behandlingsalternativ som finns för BED är psykoterapi, farmakoterapi 
och viktminskningsbehandling med livsstilsomläggning (20).  
 
Psykoterapi 
 
Psykoterapi är det första behandlingsalternativet vid BED. Enligt flera kliniska studier 
har psykoterapi en mer betydande klinisk effekt än farmakoterapi och bör därför alltid 
erbjudas som basbehandling. Vanliga alternativ för psykoterapi är kognitiv 
beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi. Dialektisk beteendeterapi har visat sig 
vara en lovande metod men det krävs mer forskning för att denna metod ska kunna 
användas vid ätstörning. Det är framför allt kognitiv beteendeterapi och interpersonell 
terapi som visat positiva effekter. Dock är tillgången på̊ interpersonell terapi ännu 
begränsad i Sverige (10).  
 
Farmakoterapi  
 

Farmakologisk behandling vid BED kan erbjudas som ett komplement till övrig 
behandling. Läkemedel som kan vara användbara vid BED är selektiva 
serotoninåterupptagshämmaren (SSRI) (t.ex. fluoxetin). Det är framför allt SSRI-
preparat som har god effekt på hetsätningssymtomen och de bör vara förstahandsvalet vi 
farmakoterapi för BED. SSRI har visat sig effektivt minska episoder av hetsätning men 
leder inte till någon viktminskning (7). I början av 2015 godkände USA: s livsmedels- 
och drogadministration lisdexamfetamin för behandling av måttligt till svårt BED hos 
vuxna. Lisdexamfetamin är emellertid inte godkänd för läkemedelsbehandling mot BED 
i Sverige (3). 

 
Antiepileptika eller mediciner som används för ADHD finns godkända i andra länder 
som  alternativ om patient inte får något resultat med SSRI-behandling. Randomiserade 
kontrollerade studier har rapporterat bra resultat av dessa läkemedel (topiramat och 
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metylfenidat) för att minska hetsätning samt ge viktminskning. Det finns begränsningar 
i användandet av dessa läkemedel på grund av biverkningar (21).  
 
Viktminskningsbehandling 
 
De flesta patienter med BED söker behandling för viktminskning snarare än för 
hetsätning. Måttlig kaloribegränsning, träning och förbättrad kost med 
näringsrådgivning och rehabilitering är några av de specifika komponenterna i 
beteendeviktminskningsterapi som kan användas vid BED (7). Farmakoterapi ger 
viktminskning på kort sikt hos överviktiga patienter. Farmakologiska medel bör väljas 
utifrån patientens behov. Det finns för närvarande tre godkända läkemedel mot fetma 
hos vuxna i Sverige och det är orlistat, liraglutid och 
kombinationsläkemedlet naltrexon/bupropion. Även fetmakirugi genom gastrisk bypass 
operation kan vara till hjälp för överviktiga patienter med BED (22).   
 
Skattningsskalor  
 
Det finns ett flertal olika skalor som kan användas som verktyg för att bedöma BED. 
Skalorna är framtagna för olika ändamål och kan användas för att bedöma sjukdomens 
svårighetsgrad och för att utvärdera behandlingseffekten.  
 
CGI  
 
Clinical Global Impression (CGI) är skattningsskalor med mått på symtomens 
svårighetsgrad, behandlingssvar och effekten av behandlingarna på patienter 
med psykiska störningar. Clinical Global Impression - svårighetsskalan (CGI-S) är en 7-
gradig skala som kräver att en läkare graderar svårighetsgraden av patientens sjukdom 
mellan 1. normal, inte alls sjuk till 7. bland de mest extremt sjuka patienterna. 
Den kliniska globala impressions - förbättringsskalan (CGI-I) är en 7-gradig skala 
som bedömer hur mycket patientens sjukdom har förbättrats eller förvärrats i 
förhållande till ett baslinjetillstånd i början av interventionen. Den betygsätts 1. mycket 
förbättrad till 7. mycket värre (23).  
 
EDE-Q 
 
Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) är ett 28-punkts frågeformulär 
som härstammar från intervjuer om ätstörningsundersökning. De senare frågorna är 
rankade på en 7-punktsskala som sträcker sig från 0 till 6 (högre poäng indikerar 
allvarligare patologi) och genererar fyra underskalor (återhållet ätande, 
ätandebekymmer, viktbekymmer och kropps- och figurbekymmer). Utöver dessa 
delskalor kan även en totalpoäng beräknas som ger en indikation på svårighetsgrad av 
ätstörningen ifråga (24).  
 
Farmakologi och läkemedelskemi 
 
Idag är lisdexamfetamin endas godkänd med indikationen ADHD i Sverige (25). 
Lisdexamfetamin är en prodrug som omvandlas i kroppen till d-amfetamin, en 
farmakologiskt aktiv förening som ansvarar för läkemedlets aktivitet (26). Efter oral 
administrering absorberas lisdexamfetamin (se figur 1) från magtarmkanalen och 
hydrolyseras av enzymer i röda blodkroppar till d-amfetamin (se figur 2), som är 
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läkemedlets aktiva beståndsdel och L-lysin (se figur 3), en naturligt förekommande 
essentiell aminosyra. I lisdexamfetmin hydrolyseras en peptidbindning som kopplar 
aminogruppen i d-amfetamin till karboxylgruppen i L-lysin och ger aktivt d-amfetamin 
och L-lysin som biprodukter. Röda blodkroppar har hög kapacitet för metabolism av 
lisdexamfetamin då in vitro-studier visat att hydrolys även sker vid låga 
erytrocytvolymfraktioner (27). Omvandlingen av lisdexamfetamin till d-amfetamin 
påverkas inte av gastrointestinalt pH. Lisdexamfetamin metaboliseras inte av CYP450-
enzymer men  d-amfetamin och dess derivat metaboliseras till viss del via CYP2D6 
(27).  
 
 

 
 
Figur 1. Struktur för lisdexamfetmin. CC by JaGa (28). 
 
 
 

  
 
Figur 2. Struktur för d-amfetamin. CC by Ring0 (29).  
 
 
 

 
 
Figur 3. Struktur för L-Lysin. CC by NEUROtiker (30).  
 
 
d-amfetamin är en sympatomimetisk, icke-katekolamin, amin med CNS-stimulerande 
aktivitet (26). Den exakta verkningsmekanismen för d-amfetamin vid behandling av 
BED är okänd men tros kopplas till blockerat återupptag av noradrenalin och dopamin i 
det presynaptiska neuronet och ökad frisättningen av dessa monoaminer till den 
synaptiska klyftan (31). D-amfetamin tros också hämma monoaminoxidas. Prodrugen 
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lisdexamfetamin binder inte till bindningsställen som ansvarar för återupptaget 
av noradrenalin och dopamin in vitro och har ingen amfetaminliknande aktivitet. 
Lisdexamfetamin elimineras främst genom utsöndring av njurarna. Halveringstiden för 
d-amfetamin är 11 timmar (32). Eftersom lisdexamfetamin verkar på hypotalamiska 
receptorer som frisätter noradrenalin, dopamin och serotonin så ökar aktiviteten i 
centrala nervsystemet och gör att energiförbrukning minskar och leder till minskad aptit 
och matintag vilket i sin tur kan leda till viktminskning (31).  
 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om lisdexamfetamin kan användas 
som behandling mot hetsätningsstörning. 
 
Frågeställning för arbetet: 
 

• Vilken effekt, tolerabilitet och säkerhet har lisdexamfetamin vid behandling av 
hetsätningsstörning? 

 
 
METOD 
 
Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på sex stycken vetenskapliga artiklar och 
kliniska prövningar från databasen Pubmed. Artikelsökningen utfördes under december 
2019 med sökorden ”Lisdexamfetamine”, ”binge eating disorder” vilket gav 42 stycken 
träffar. Då sökningen begränsades till randomized controlled trial (RCT) och clinical 
trial erhölls 10 träffar. Av de 10 studierna var 3 av studierna re-analyser av en fas III 
studie. Fas III studien och även en re-analys inkluderades. Re-analysen inkluderades 
som ett komplement till fas III studien eftersom den tog upp tidsförloppet för effekt. 
Ytterligare 4 studier valdes ut av de 10 studierna baserat på inklusionskriterier: studier 
som undersökt antalet BE-dagar/vecka, studier som använde CGI test för att bedöma 
förbättring av sjukdomen och säkerhetsbedömningar av lisdexamfetamin inkluderade 
biverkningar, vitala tecken och viktförändring.  En av de 4 studier som valdes ut var en 
förlängningsstudie med deltagare från två av de andra studierna som valts ut för att 
kunna se den långvariga effekten av lisdexamfetamin. En sökning på clinicaltrials.gov 
med sökorden ”lisdexamfetmine” och ”binge eating disorder” gav träff på 11 studier 
och 6 av studierna var avslutade. Dessa 6 studier hade redan valts ut så inga ytterligare 
studier kunde hittas till arbetet. Eftersom en av studierna som inkluderades använde sig 
av två parallella studier blev antalet artiklar 5.  
 
 
RESULTAT 
 
I denna del presenteras syfte, metod och resultat för respektive studie som valts ut till 
arbetet. Nedan redovisas en sammanställande tabell (tabell I) över samtliga studiers 
titlar, design, syften, antal deltagare, läkemedel och primär utfallsvariabel.  
 
Inledningsvis presenteras två studier som jämför LDX med placebo. I resultatdelen i 
studie två presenteras också resultat från en re-analys av studien som komplement för 
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tidsförloppet av den procentuella minskningen av antal BE-episoder/vecka. Studie tre är 
en förlängningsstudie med deltagare från studie ett och två där alla patienter får LDX. 
Ytterligare en studie presenteras som jämför LDX och placebo. Slutligen presenteras en 
studie som innehåller två olika faser; i den första får alla deltagare LDX i 12 veckor 
sedan randomiseras de till placebo eller LDX.  
 
Tabell I. Sammanfattning av de fem inkluderade studier av titel, design, syfte, läkemedel och 
utfallvariabel. 

Studie Studiedesign Syfte Antal 
deltagare 

Läkemedel Primära 
utfallsvariabeln 

”Efficacy and 
Safety of 
Lisdexamfetamine 
for Treatment of 
Adults With 
Moderate to 
Severe Binge-
Eating Disorder: A 
Randomized 
Clinical Trial” 
(33) 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
parallelgrupp, 
dostitrerings, 
multicenter, 
placebokontroller
ad klinisk 
prövning  
 

Undersöka 
effektiviteten 
och 
säkerheten för 
LDX vs 
placebo hos 
vuxna med 
måttlig till 
svår BED. 

260 LDX 
30mg/dag, 
50mg/dag 
eller 
70mg/dag och 
placebo 

Antalet BE-
dagar/vecka under 
11 veckor 
 

”Lisdexamfetamin
e Dimesylate for 
Adults with 
Moderate to 
Severe Binge 
Eating Disorder: 
Results of Two 
Pivotal Phase 3 
Randomized 
Controlled 
Trials”(34) 

Randomiserad, 
multicenter, 
dubbelblind, 
parallellgrupp, 
placebokontroller
ad studie 

Undersöka 
effekten, 
säkerheten 
och 
tolerabiliteten 
för LDX 
vs placebo 
vid BED med 
minst måttlig 
svårighetsgra
d. 

Studie 1: 
383  
Studie 2: 
390  

Placebo eller 
LDX (50 eller 
70 mg/dag) 
 

Förändring i antal 
BE-dagar/vecka 
under 12 veckor 

”A Phase 3, 
Multicenter, Open-
Label, 12-Month 
Extension Safety 
and Tolerability 
Trial of 
Lisdexamfetamine 
Dimesylate in 
Adults With Binge 
Eating 
Disorder”(35) 

Öppen 
förlängningsstudi
e 

Utvärdera den 
långsiktiga 
säkerheten 
och 
tolerabiliteten 
för LDX 
 

604 70 eller 50 
mg/dag av 
LDX 
 

Karakteristik av 
biverkningar, 
vitala tecken, vikt 
och EKG 
 

”Lisdexamfetamin
e dimesylate in 
binge eating 
disorder: a placebo 
controlled trial” 
(36) 

Öppenvård, 
randomiserad, 
dubbelblind, 
parallellgrupp 
och flexibel 
dosstudie 
 

Utvärdera 
LDX vid 
behandling av 
BED 

50  LDX (50 eller 
70 mg/dag) 
eller placebo 

Antalet BE-
dagar/vecka 

”Efficacy of 
Lisdexamfetamine 
in Adults With 
Moderate to 
Severe Binge-
Eating Disorder: A 
Randomized 
Clinical Trial”(37) 

Multinationell, 
dubbelblind, 
placebokontroller
ad, randomiserad 
studie 

Bedöma om 
LDX 
upprätthåller 
effekten hos 
vuxna med 
måttlig till 
svår BED 

418 12 veckor av 
LDX sedan 
Placebo eller 
LDX (50 eller 
70 mg/dag) 

Tid att återfalla i 
hetsätning från 
randomiserings 
fasen 
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Studie 1:”Efficacy and Safety of Lisdexamfetamine for Treatment of 
Adults With Moderate to Severe Binge-Eating Disorder: A Randomized 
Clinical Trial”(33) 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att undersöka effektiviteten och säkerheten  
för lisdexamfetamin jämfört med placebo hos vuxna med måttligt till svår BED. Den 
primära utfallsvariabeln var förändringen i antalet BE-dagar/vecka. Resultaten baseras 
på intervjuer och antal BE-episoder i självrapporterade dagböcker från patienterna. 
Sekundära utfallsvariablerna var bland annat antalet BE-episoder/vecka och 4-veckors 
upphörande av hetsätning. Dessutom utfördes CGI test för bedömning av förbättring av 
sjukdomen och säkerhetsbedömningar som inkluderade biverkningar, vitala tecken 
(systoliskt och diastoliskt blodtryck samt puls) och viktförändring.  
 
Metod 
 
Studien genomfördes på 30 olika platser i USA. För att få delta i studien skulle 
personerna vara mellan 18 och 55 år samt uppfylla DSM-IV-TR diagnostiska kriterier 
för BED. Ytterligare kriterier för att få delta var ett BMI på minst 25 och högst 45 
kg/m2. Uteslutningskriterier för studien var bland annat bulimia nervosa, anorexia 
nervosa, ADHD eller annan psykiatrisk störning som kan påverka effektivitets- och 
säkerhetsbedömningen. Dessutom var viktminskande ingrepp, hjärt-
kärlsjukdomar, historia av missbruk av psykostimulerande medel också 
uteslutningskriterier. Även patienter som tidigare (senaste 30 dagarna) eller för tillfället 
fick behandling med lugnande medel, antipsykotika, antidepressiva medel, 
noradrenalinåterupptagshämmare, lugnande hypnotika, bensodiazepiner, antihistaminer, 
växtbaserade läkemedel, viktminskade medel eller psykostimulantia uteslöts från 
studien.   
 
De 260 deltagarna randomiserades (1: 1: 1: 1) för att få placebo eller 30, 50 eller 70 
mg/dag LDX. Studien började med tre veckors dostitreringsperiod och följdes av en 8 
veckors dosunderhållsperiod. Behandlingsgrupperna med LDX initierades med en 30 
mg/dag dosering som sedan titrerades upp varje vecka med 20 mg/dag till den tilldelade 
dosen. Behandling administrerades under 11 veckor.  
 
Resultat  
 
Av 260 deltagare var det 58 deltagare som inte slutförde studien (17 i placebogruppen, 
15 i 30 mg/dag gruppen och 13 vardera i grupperna 50 mg/dag och 70 mg/dag). Antalet 
BE-dagar/vecka vid start av försöket och vid vecka 11 redovisas i tabell II liksom 
medelförändringarna för alla behandlingsgrupper. Antalet BE-dagar minskade 
signifikant i 50- och 70 mg/dag-behandlingsgrupperna, men inte i 30 mg/dag 
behandlingsgrupp jämfört med placebogruppen.  
 
Andelen deltagare som uppnådde 4-veckors upphörande av hetsätning var lägre i 
placebogruppen (21,3%) jämfört med behandlingsgrupperna med doserna 30 mg/dag 
(34,9% (P = 0,09)), 50 mg/dag (42,2% (P = 0,01)) och 70 mg/dag (50,0% 
(P <0,001)). Antalet deltagare som uppnått 4-veckors upphörande av hetsätning var 
signifikant högre i 50- och 70mg/dag-behandlingsgrupperna jämfört med 
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placebogruppen. Större andel deltagare som fick LDX fick förbättrade CGI-I-värden 
jämfört med de som fick placebo (se tabell II). Vidare var minskningen av kroppsvikten 
större för alla behandlingsgrupper jämfört med placebogruppen vid vecka 11 
(P <0,001). Deltagarnas medelvikt i behandlingsgrupperna med LDX minskade under 
behandlingen medan placebogruppen inte uppnådde någon större viktförändring (se 
tabell II).   
 
Tabell II. Resultat för primära och sekundära utfallsvariabler.  

 Placebo  
(n=62) 

LDX 30mg/dag 
(n=66) 

LDX 50mg/dag 
(n=64) 

LDX 70mg/dag 
(n=63) 

Ålder (SD) 38,0 (10,30) 38,4 (11,14) 39,6 (9,32) 38,6 (10,01) 
Kön (%):     
Man  14 (22,2) 9 (13,6) 15 (23,1) 10 (15,4) 
Kvinna 49 (77,8) 57 (86,4) 50 (76,9) 55 (84,6) 
BMI  34,3 (5,31) 35,0 (5,39) 35,2 (5,73) 35,0 (4,82) 
BE-dagar/vecka 
(SD)  

    

Baslinjen  4,3 (1,38) 4,5 (1,44) 4,5 (1.28) 4,6 (1,25) 
Vecka 11/ET 1,1 (1,45) 1,0 (1,69) 0,4 (0,86) 0,5 (1,25) 
Förändring från 
baslinjen till vecka 
11/ET 

−3,3 (2,04) −3,5 (1,95) −4,1 (1,52) −4,1 (1,57) 

P-värde   0,88 0,008 <0,001 
BE-episoder/vecka:     
Baslinjen 5,2 (2,13) 5,8 (3,03) 5,6 (2,27) 5,6 (2,43) 
Vecka 11/ET 1,1 (1,55) 1,2 (2,13) 0,5 (1,019 0,5 (1,34) 
CGI-S, n (%)     
Poäng 2: Gränsfall 0 0 0 1 (1,6) 
Poäng 3: Lindrigt 
sjuk 

1 (1,6) 0 2 (3,2) 1 (1,6) 

Poäng 4: Måttligt 
sjuk 

35 (56,5) 36 (54,5) 38 (59,4) 27 (42,9) 

Poäng 5: Påtagligt 
sjuk 

18 (29,0) 20 (30,3) 19 (29,7) 30 (47,6) 

Poäng 6: Svårt sjuk 7 (11,3) 8 (12,1) 4 (6,3) 4 (6,3) 
Poäng 7: Extremt 
sjuk 

1 (2,6) 2 (3,0) 1 (1,6) 0 

CGI-I, n (%)     
Förbättring vecka 
11/ET 

40 (64,5) 56 (84,6) 
(p=0,009) 

59 (90,6) 
(p<0,001) 

59 (93,7) 
(p<0,001) 

Vikt, kg (SD):     
Baslinjen 96,8 (17,28) 98,5 (18,65) 100,6 (18,84) 98,4 (16,70) 
Förändring från 
baslinjen till vecka 
11/ET 

-0,1 (3,09) - 3,1 (3,64) -4,9 (4,43) -4,9 (3,93) 

 
Förekomsten av biverkningar vid behandlingen var 58,7% för placebogruppen och 
84,7% för behandlingsgrupperna med LDX. Sju deltagare avslutade studien på grund av 
biverkningar. I placebogruppen inträffade inga avbrott på grund av biverkningar. Bland 
de 196 deltagarna som fick LDX avbröt 6 (3,1%) behandlingen på grund av 
biverkningar och 3 (1,5%) hade allvarliga biverkningar utan att avbryta studien. En 
deltagare (i 70 mg/dag gruppen) dog på grund av en överdos. Studieutredaren ansåg inte 
att dödsfallet vara relaterat till studieläkemedlet utan till tidigare missbruk. Två 
allvarliga biverkningar som uppkom var akut pankreatit och blindtarmsinflammation 
som inträffade för deltagarna i behandlingsgruppen 30 mg/dag men dessa biverkningar 
ansågs inte relaterade till studieläkemedlet. De vanligaste biverkningar som 
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rapporterades var annars muntorrhet, minskad aptit, sömnsvårigheter, huvudvärk och 
illamående.  
 
Genomsnittlig hjärtfrekvens ökade från studiens start till vecka 11 med LDX. 
Placebogruppen hade en genomsnittlig ökning (SD) på 1,0 (8,10), 30 mg/dag på 2,3 
(9,16), 50 mg/dag på 4,2 (12,63) och 70 mg/dag på 5,0 (12,65) min-1. Det observerades 
inga jämförbara ändringar av systoliskt eller diastoliskt blodtryck i studien.  
 
Studie 2:”Lisdexamfetamine Dimesylate for Adults with Moderate to 
Severe Binge Eating Disorder: Results of Two Pivotal Phase 3 
Randomized Controlled Trials”(34) 
 
Syfte  
 
Syftet i denna studien var att undersöka effekten, säkerheten och tolerabiliteten för 
lisdexamfetamin vs placebo vid BED med minst måttlig svårighetsgrad. Den primära 
utfallsvariabeln var förändring av antal BE-dagar/vecka från baslinjenivån före tillförsel 
av läkemedel till vecka 12. Kvantifiering av antal BE-dagar baserades på deltagarnas 
dagböcker. Sekundära utfallsvariabler var bland annat förbättringen av BED uppskattat 
utifrån CGI-poäng, andel deltagare som lyckats uppnå 4-veckor utan hetsätning, 
säkerhetsaspekter inkluderade biverkningar, vitala tecken (systoliskt och diastoliskt 
blodtryck och puls) och viktförändring.  
 
Metod 
 
Två parallella studier utfördes med samma design och metod. Studie 1 utfördes på 50 
olika fysiska platser och studie 2 utfördes på 43 webbplatser. Patienter som 
inkluderades i studierna var män eller icke-gravida kvinnor i åldern 18–55 
år. Patienterna skulle uppfylla DSM-IV-TR kriterier för måttlig till svår BED, ha en 
hetsätningsfrekvens av ≥3 BE-dagar/vecka under två veckor och ≥4 CGI-S-poäng. 
Antalet uteslutningskriterier vid studien var stort: anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, komorbida psykiatriska störningar, psykoterapi eller viktminskningsstöd för 
BED, användning av psykostimulantia (senaste 6 månader) självmordsrisk, långvarig 
psykos, mani, hypomani, demens, eller hyperaktivitetsstörning, historier av hjärt-
kärlsjukdom, strukturella hjärt- eller hjärtrytmabnormaliteter, kardiomyopati eller 
kranskärlssjukdom, måttlig eller allvarlig hypertoni, historier av missbruk/beroende 
eller överkänslighet mot LDX.   
 
I studie ett deltog 383 patienter och i studie två 390 patienter. Deltagarna 
randominerades (1:1) till 12 veckors LDX eller placebo. Under vecka ett gavs LDX 30 
mg/dag för initial titrering. Under vecka 2 titrerades LDX till 50 mg/dag. Under 
veckorna 3–4 ökade dosen till 70 mg/dag om patienten tolererat den tidigare dosen. Om 
70 mg/dag inte tolererades tilläts en nedjustering till 50 mg vid vecka 3. Under veckorna 
4–12 bibehölls den optimerade LDX-dosen (50 eller 70 mg).   
 
Resultat 
 
Av 383 deltagare i studie ett var det 64 deltagare som inte slutförde studien och av 390 
deltagare i studie två var det 96 deltagare som inte slutförde studien. I båda studierna 
var de flesta deltagarna kvinnor som var överviktiga (se tabell III). De flesta deltagare i 



  
 

- 12 - 
 

LDX grupperna fick 70 mg som den optimerade dosen (studie 1: 117 av 192 (60,9%), 
studie 2: 113 av 181 (62,4%)). Basvärdena för antalet BE-dagar/vecka, förändringar 
från baslinjevärdet i BE-dagar/vecka till vecka 12 och antalet BE-episoder/vecka 
redovisas i tabell III. Minsta kvadrat medelvärdet (LS mean) förändring i antal BE-
dagar/vecka från studiens start till vecka 12 var signifikant högre vid tillförsel av LDX 
än placebo (studie 1 P <0,001 och studie 2 P <0,001; tabell III). Statistiskt signifikanta 
behandlingseffekter sågs för CGI-I och vikt i båda studierna (tabell III). CGI-S värden 
och medelförändringar för systoliska och diastoliska blodtrycket och puls redovisas i 
tabell III.  
 
Tabell III. Resultat för primära och sekundära utfallsvariabler.  

 Studie 1 Studie 2 
 Placebo 

(n=187) 
LDX  
(n=192) 

Placebo 
(n=185) 

LDX  
(n=181) 

Ålder (SD) 37,6 (10,21) 38,5 (10,40) 38,7 (10,01) 37,1 (10,00) 
Kvinna (%)  163 (87,2) 165 (85,9) 153 (82,7) 159 (87,8) 
BMI kg/m2 (SD) 33,21 (6,234) 33,68 (6,292) 33,20 (6,341) 33,85 (6,202) 
Antal BE-dagar/vecka:      
Baslinjen (SD) 4,59 (1,201) 4,78 (1,266) 4,85 (1,433) 4,66 (1,279) 
LS mean vecka 12 
(SEM) 

–2,51 (0,125) –3,87 (0,124) –2,26 (0,117) -3,92 (0,135) 

Antal BE-
episoder/vecka: 

    

Baslinjen (SD) 5,96 (2,535) 6,41 (2,957) 6,65 (3,787) 6,39 (3,439) 
CGI-S, n (%)     
Poäng 4: Måttligt sjuk 88 (47,1) 99 (51,6) 100 (54,1) 105 (58,0) 
Poäng 5: Påtagligt sjuk 83 (44,4) 79 (41,1) 61(33,0) 63 (34,8) 
Poäng 6: Svårt sjuk 14 (7,5) 14 (7,3) 23 (12,4) 8 (4,4) 
Poäng 7: Extremt sjuk 2 (1,1) 0 1(0,5) 5 (2,8) 
Medelvärdet (SD) 4,6 (0,67) 4,6 (0,63) 4,6 (0,72) 4,5 (0,71) 
CGI-I,  n (%)     
Förbättring 87 (47,3) 156 (82,1) 75 (42,9) 150 (86,2) 
Ingen förbättring  97 (52,7) 34 (17,9) 100 (57,1) 24 (13,8) 
Vikt, kg:     
Baslinjen (SD) 92,70 (19,331) 94,30 (19,732) 93,05 (20,330) 94,75 (21,745) 
LS-mean %-förändring 
från baslinjen till vecka 
12 (SEM)  

0,11(0,295) –6,25(0,292) –0,15(0,353) –5,57(0,350) 

Förändring från 
baslinjen till vecka 
12/ET (SD) 

    

Systoliskt blodtryck mm 
Hg 

-3,18 (8,544) 0,2 (10,216) -1,87 (8,947) 1,45 (10,818) 

Diastoliskt blodtryck 
mm Hg 

-1,67 (6,976) 1,06 (7,905) -1,17 (7,376) 1,83 (7,956) 

Puls min-1 1,62 (8,983) 6,31 (9,505) 1,95 (8,725) 4,41 (11,370) 
  

Andelen deltagare som uppnådde 4-veckors upphörande av hetsätning var lägre med 
placebo jämfört med LDX. I studie ett var det 26 stycken (14,1 %) i placebogruppen 
och 76 stycken (40%) i LDX-gruppen (P <0,001).  I studie två var det 23 stycken 
(13,1%) i placebogruppen och 63 stycken (36,2%) i LDX-gruppen (P <0,001) som 
uppnådde 4-veckors upphörande av hetsätning.  

  

I varje studie rapporterade mer än 50% av deltagarna i varje behandlingsgrupp 
biverkningar. I studie ett var det 110 (58,8%) i placebogruppen och 158 (82,3%) i LDX-
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gruppen som fick biverkningar. I Studie två var motsvarande värden 94 (50,8%) i 
placebogruppen och 140 (77,3%) i LDX-gruppen. Patienter som fick biverkningar 
relaterade till studieläkemedlet var i studie ett 71 (38,0%) för placebogruppen och 134 
(69,8%). I studie två var motsvarande siffror 56 (30,3%) i placebogruppen och 119 
(65,7%) i LDX-gruppen. De flesta av biverkningarna var milda eller måttliga i 
svårighetsgrad. Allvarliga biverkningar var sällsynta och rapporterades i lika stora 
andelar i båda grupperna i varje studie. I studie ett var det 17 deltagare (5 i 
placebogruppen och 12 i LDX-gruppen) och i studie två var det 11 deltagare (4 i 
placebogruppen och 7 i LDX-gruppen) som hoppade av studien på grund av 
biverkningar. Vanliga biverkningar som rapporterades i båda studierna var muntorrhet, 
sömnlöshet, huvudvärk, minskad aptit, illamående, trötthet, diarré, förstoppning, ökad 
hjärtfrekvens och ökat blodtryck. 

 

Studien ”Time course of the effects of lisdexamfetamine dimesylate in two phase 3, 
randomized, double‐blind, placebo‐controlled trials in adults with binge‐eating 
disorder” (38) använde sig av samma patientmaterial men tittade även på 1-veckas 
ätepisoder. Den procentuella minskningen av antalet BE-episoder/vecka redovisas i 
figur 1–2. Fördelningarna mellan svar på antalet BE-episoder på en vecka var olika 
mellan LDX och placebo i båda studierna (alla p-värden <0,001). Procenthalterna av 
deltagare som uppvisade en minskning av antalet hetsätningsepisoder på 100% och 
75%-99% var större med LDX än placebo från vecka 1 till vecka 12 i båda studierna 
(figur 1–2). 
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Figur 1. En veckas svar av andelen som minskat hetsätning (procentuell minskning av antal BE-
episoder/vecka) för placebo och LDX  från studie ett (P <0,001). (CC-BY) från figur 3 (38). 
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Figur 2. En veckas svar av andelen som minskat sin hetsätning (procentuell minskning av antal BE-
episoder/vecka) för placebo och LDX från studie två (P <0,001). (CC-BY) från figur 3 (38).  

 

Studie 3:”A Phase 3, Multicenter, Open-Label, 12-Month Extension 
Safety and Tolerability Trial of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adults 
With Binge Eating Disorder”(35) 
Denna studie är en 12-månaders förlängningsstudie med deltagare från de två tidigare 
studierna (studierna 1 och 2) för att kunna avgöra vilken effekt LDX har under en längre 
period.  
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att förstå den långsiktiga säkerheten och tolerabiliten för LDX 
hos vuxna med BED. De primära utfallsvariablerna var den långsiktiga säkerheten och 
tolerabiliteten för LDX. Dessa variabler kvantifierades genom analys av biverkningar 
samt utvärdering av vitala tecken (systoliskt och diastoliskt blodtryck samt puls) och 
vikt. Sekundära utfallsvariabler var bland annat LDX effekten, kvantifierad med hjälp 
av CGI-I och EDE-Q genom en fullständig analys (FAS). 
 
Metod 
 
Studien genomfördes på 86 platser i USA, Tyskland och Spanien. För att få delta i 
studien skulle patienten slutfört en av de tre tidigare studierna (studie ett (33) eller 
någon av de två parallella delstudierna i studie två (34) som beskrivets) för mindre än 
30 dagar sedan. Vuxna i åldern 18–55 år utan kliniskt signifikanta biverkningar under 
tidigare studie inkluderades. Hade det gått mer än 30 dagar efter avslutad studie skulle 
patienten uppfylla ytterligare kriterier med ett BMI på 18 till 45 kg/m 2 och ha en 
bekräftad diagnos av BED från den tidigare studien enligt DSM-IV-TR kriterier och 
EDE-Q. Uteslutningskriterier för studien var samma som för tidigare studier och även 
historia av neurologisk eller cerebrovaskulär sjukdom eller deltagande i tidigare LDX-
studie än studierna 1-2 beskrivna ovan.   
 
Studien bestod av en 2-veckors screeningsfas, en 52-veckors förläningsfas (4 veckors 
optimering av LDX dosen följt av 48 veckors underhåll av LDX koncentrationen) och 
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en uppföljningsperiod på 1 vecka. I dosoptimeringsfasen titrerades 50- eller 70 mg/dag 
LDX till deltagarna oavsett deras tidigare studiebehandling. Under vecka 1 fick alla 
deltagare 30 mg/dag LDX för initial titrering. Under vecka 2 fick alla deltagare 50 
mg/dag LDX. Deltagarna fick sedan 70 mg/dag LDX baserat på säkerhet, tolerabilitet 
och kliniskt svar från deltagarnas dagliga självrapporter från veckorna 3 och 4. Vid 
varje läkarbesök fanns det möjlighet att sänka dosen till 50 mg/dag LDX om 70 mg/dag 
LDX inte tolererades. Under dosunderhållsfasen tilläts en justering mellan 70 och 50 
mg/dag. Deltagare som inte tolererade 50 mg LDX fick avbryta studien.  
 
Resultat 
 
Av de 604 deltagarna ingick 599 i säkerhetsanalysen och 597 ingick i fullständiga 
analysen. Totalt, 369 (61,1%) deltagare slutförde studien. Den genomsnittliga (SD) 
användningen av LDX var 284,3 (118,84) dagar. Av de 599 deltagarna i 
säkerhetsanalysen använde 524 deltagare (87,5%) LDX i 3 eller fler månader, 455 
deltagare (76,0%) i 6 eller fler månader och 344 deltagare (57,4%) i 12 eller fler 
månader. Vid slutet av dosoptimeringen hade 179 deltagare (29,9%) en optimerad dos 
på 50 mg/dag och 389 (64,9%) hade en optimerad dos på 70 mg/dag av LDX. 
 
Säkerhetsanalysen 
 
Bland deltagarna i säkerhetsanalysen var det 55 (9,1%) som avslutade studien på grund 
av biverkningar. Det var 3 deltagare (0,5%) som avbröt på grund av brist på effekt. De 
flesta deltagarna rapporterade biverkningar och de flesta av de rapporterade 
biverkningarna var av mild eller måttlig svårhetsgrad. Det rapporterades inga dödsfall 
under studien. Totalt 506 deltagare (84,5%) rapporterade biverkningar varav 59 (9,8%) 
var svåra och allvarliga. De allvarliga biverkningar som ansågs vara relaterade till LDX 
var supraventrikulär takykardi och ett akut koronarsyndrom som rapporterades hos en 
deltagare som tagit en dubbel dos på 50 mg LDX. Biverkningar som förekom hos ≥ 
10% av deltagarna var muntorrhet (27,2%), huvudvärk (13,2%), sömnlöshet (12,4%) 
och infektioner i övre luftvägarna (11,4%). Under studien rapporterades biverkningar 
relaterade till psykos, hallucination eller mani hos 9 deltagare.   
 
Genomsnittliga (SD) förändringar från tidigare studies baslinje till vecka 52 eller 
tidigare avslut från studien (ET) för 597 deltagare var 2,19 (11,043) mm Hg för 
systoliskt blodtryk, 1,77 (7,848) mm Hg för diastoliskt blodtryck, 6,58 (10,572) min-1 
för puls och −7,04 (7,534) kg för vikt. Under studiens gång så ökade medelvärdena 
(SD) för systoliskt och diastoliskt blodtryck samt puls jämfört med baslinje-värdena. De 
största genomsnittliga (SD) förändringarna från baslinjen observerades vecka 28 för 
systoliskt blodtryck (2,78 (10,560) mm Hg), vecka 16 för diastoliskt blodtryck (2,09 
(8,215) mm Hg) och vecka 28 för puls (8,85 (10,246) min-1). Värdena var förhöjda 
relativt baslinjen under studien. Vid baslinjen låg medelvärdet (SD) för vikten på 94,06 
(20,052) kg. Den största genomsnittliga viktminskningen (SD) från baslinjen sågs vecka 
44 (−8,21 (7,733) kg) vilket motsvarade en minskning på 8,67% från baslinjenivån.  
 
 
Fullständiga analysen   
 
Vid vecka 52/ET kategoriserades 536 (89,8%) av deltagarna som förbättrade på CGI-I 
skalan och 400 (67,0%) av deltagarna hade poäng 1 "mycket förbättrad". Vid vecka 
52/ET uppvisade fyra deltagare en försämring av CGI-I, tre stycken "minimalt värre" 
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och en "mycket värre". EDE-Q poäng och antalet BE-dagar under de senaste 28 dagarna 
sammanfattas i tabell IV. Genomsnittliga EDE-Q globala och antalet BE-dagar under de 
senaste 28 dagarna vid veckorna 52 och 52/ET var lägre än vid baslinjen vid början av 
studien.  
 
Tabell IV. Resultat av sekundära utfallsvariabler (medelvärde (SD)). 

 Baslinje Vecka 52 Vecka 52/ET 
Antal BE-dagar under 
de senaste 28 dagarna 

16,68 (6,844) (n=508) 1,14 (2,924) (n=368) 1,63 (3,780) (n=586) 

Förändringen från 
baslinjen  

 -15,9 (7,078) (n=311) -15,0 (7,737) (n=500) 

EDE-Q global  3,34 (1,128) (n=510) 1,32 (1,159) (n=369) 1,42 (1,230) (n=588) 
Förändringen från 
baslinjen  

 -1,95 (1,261) (n=314) -1,90 (1,284) (n=503) 

 
Studie 4:”Lisdexamfetamine dimesylate in binge eating disorder: a 
placebo controlled trial”(36) 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att utvärdera effekterna av lisdexamfetamin vid behandling av 
BED. Den primära utfallsvariabeln var antalet BE-dagar/vecka baserat på intervjuer och 
deltagarnas dagböcker. Sekundära utfallsvariablerna var bland annat antal BE-
episoder/vecka, graden av förbättring av BED baserat på CGI samt säkerhetsaspekter 
inkluderande biverkningar, vitala tecken (systoliskt och diastoliskt blodtryck samt puls) 
och viktförändring.  
 
Metod 
 
Studien utfördes i Ohio under 12 veckor. De som inkluderades i studien var män och 
icke-gravida kvinnor mellan 18 och 55 år som uppfyllde DSM‐IV‐TR kriterier för BED 
och som hade haft ≥3 BE dagar/vecka under de senaste två veckorna innan studiens 
start. Uteslutningskriterier inkluderade anorexia nervosa, bulimia nervosa, 
självmordsrisk eller tidigare självmordsförsök, genomfört psykologiskt eller 
viktminskande ingripande för BED (senaste tre månaderna), missbruk, historia med i 
psykos eller mani, användande av pyskoaktiva läkemedel (andra än hypnotika; senaste 
fyra veckorna) eller en känd allergi mot LDX.   
 
Studien bestod av tre faser, en 2-veckors screeningsperiod, en 12-veckors 
behandlingsperiod och en 1-veckas behandlingsstopp. Vid screeningperioden fick 
deltagarna dagböcker för att registrera alla BE-episoder samt antalet dagligen intagna 
tabletter. Deltagarna randomiserades (1:1) till att få LDX eller 
placebo. Studiemedicinering påbörjades med 30 mg/dag och efter en veckas behandling 
ökades dosen till 50 mg/dag. Efter 2 veckor ökades dosen ytterligare till 70 mg/dag 
såvida det inte fanns några biverkningar. Dosen kunde reduceras till minst 20 mg/dag på 
grund av biverkningar när som helst under behandlingsperioden. 
 
Resultat 
 
Av de 50 deltagarna var 46 (92%) kvinnor och deras genomsnitts antal (SD) BE-
dagar/vecka vid studiens start var 4,2 (1,2) och deras genomsnittliga (SD) BMI vid start 
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var 39,8 (9,3) (tabell V). Det var 27 (54%) deltagare som slutförde studien (13 i LDX-
gruppen och 14 i placebogruppen).  
 
Genomsnittligt antal BE-dagar/vecka minskade under studieperioden hos både LDX-
gruppen och placebogruppen men reduktionen skiljde sig inte statistiskt signifikant 
mellan de två grupperna (tabell V). LDX-gruppen uppnådde inte statistiskt signifikant 
förbättring i antal BE-episoder/vecka eller poäng på CGI-S. Däremot lyckades LDX-
gruppen med en signifikant högre viktminskning och minskning av BMI jämfört med 
placebogruppen (tabell V). Minskning av hetsätning var statistiskt signifikant bättre i 
LDX-gruppen än placebogruppen (tabell V). Betydligt fler i LDX-gruppen (87%) än 
placebogruppen (61%) förbättrades således mycket eller väldigt mycket enligt CGI-I vid 
vecka 12 (tabell V). Deltagarnas genomsnittliga viktminskning från studiens start till 
vecka 12 redovisas i tabell V. LDX-gruppen hade en signifikant högre andel individer 
med ≥7% minskning av vikten (6 (26%)) jämfört med placebogruppen (0; p = 0,02).  
 
Tabell V. Resultat av primära och sekundära utfallsvariabler.  

 LDX (n = 25) Placebo (n = 25) p-värde 
Ålder (SD) 39,2 (9,2) 36,1 (8,5) 0,21 
Kvinna (%) 24 (96) 22 (88) 0,61 
BE-dagar/vecka (SD):     
Baslinjen 4,3 (1,3) 4,1 (1,1) 0,65 
Förändringen från baslinjen -3,4 (1,3) (p<0,08) -2,3 (1,8)  
BE-episoder/vecka (SD):    
Baslinjen 5,6 (3,7) 4,7 (2,4) 0,51 
Förändringen från baslinjen -4,7 (3,1) (p<0,07) -2,2 (2,5)  
CGI-S (SD)    
Baslinjen 4,8 (0,9) 4,6 (0,6) 0,35 
Förändringen från baslinjen -2,3 (1,5) -1,7 (1,5)  
CGI-I, n (%)    
Förbättras mycket eller 
väldigt mycket  

20 (87) 14 (61) 0,04 

Minskning av hetsätning, 
n (%) 

  0,03 

Ingen (<50%) 1 (4) 9 (39)  
Måttlig (50–74%) 7 (30) 4 (17)  
Markant (75–99% 5 (22) 2 (9)  
Remission (100%) 10 (43) 8 (35)  
Vikt, kg (SD):    
Baslinjen 113,0 (26,6) 109,5 (26,7) 0,55 
Förändringen från baslinjen  -4,3 (3,4) -0,6 (3,2)  
BMI kg/m2 (SD) 40,8 (9,7) 38,8 (9,1) 0,40 
Förändringen från baslinjen -1,6 (1,3) -0,2 (1,1)  

 
LDX-gruppen uppnådde inte signifikant högre 4-veckors upphörande av hetsätning 
(p>0,05). I själva verket lyckades lika många i båda grupperna uppnå det resultatet (fem 
stycken i varje grupp). Biverkningar som förekom hos minst två deltagare som fick 
LDX eller placebo var muntorrhet, sömnlöshet, darrningar huvudvärk, 
andningsstörning, diarré, störning i uppmärksamhet och trötthet. Muntorrhet, 
sömnlöshet och darrningar var signifikant vanligare med LDX än med placebo. Två 
(8%) deltagare i LDX-gruppen och två (8%) i placebogruppen avbröt studien på grund 
av biverkningar. Biverkningarna som orsakade avhopp i placebogruppen var förvärring 
av tidigare tvångstankar eller sjukhusvistelse för lunginflammation och i LDX-gruppen 
var det på grund av sömnlöshet eller svår bröstsmärta och kortvariga EKG-avvikelser 
vilket också ledde till sjukhusvistelse. I jämförelse mellan LDX och placebogruppen 
sågs inte statistiskt signifikanta förändringar i systoliskt blodtryck (LDX −5,7 vs 
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placebo 2,0 mm Hg, p = 0,07), diastoliskt blodtryck (-1,4 vs 3,4 mm Hg, p = 0,12), eller 
puls (3,2 vs -0,8 min-1 p = 0,20).  
 
Studie 5:”Efficacy of Lisdexamfetamine in Adults With Moderate to 
Severe Binge-Eating Disorder: A Randomized Clinical Trial”(37) 
 
Syfte 
  
Syftet med denna studie var att bedöma om lisdexamfetamin upprätthåller effekten mot 
BED över längre tid hos vuxna med måttlig till allvarlig BED. Den primära 
utfallsvariabeln var tiden för återfall i hetsätning under randomiseringsperioden (återfall 
definierades som förekomsten av ≥ 2 BE-dagar/vecka under 14 dagar i följd och en >2-
punkts ökning i CGI-S-poäng i förhållande till randomiseringsperiodens baslinje). 
Statistisk analys av den primära utfallsvariabeln baserades på ett log-rank test 
(stratifierat med 4-veckors upphörande status (ja/nej)). Sekundära utfallsvariablerna var 
bland annat antalet BE-dagar/vecka baserat på intervjuer och dagböcker, CGI-S poäng 
samt säkerhet och tolerabilitet. Den senare bedömningen baserade sig på biverkningar, 
vitala tecken (systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, puls) och vikt.  
 
Metod 
 
Studien genomfördes på 49 platser i USA, Tyskland, Sverige, Spanien och Kanada. De 
som inkluderas i studien var män och kvinnor i åldern 18–55 år som uppfyllde DSM-
IV-TR kriterierna och hade måttlig till svår BED (≥3 BE-dagar per vecka under 14 
dagar före studiens start) och CGI-S poäng ≥4 (minst måttlig 
svårighetsgrad). Deltagarna skulle också ha ett BMI på 18 till 45 
kg/m2. Uteslutningskriterier för studien var anorexia nervosa eller bulimia nervosa, 
komorbida psykiatriska störningar, psykoterapi eller viktminskningsstöd för BED 
(senaste 3 månaderna), psykostimulantia-användning för BED (senaste 6 månaderna), 
tidigare självmordsförsök eller självmordsbenägenhet, historia av hjärt-kärlsjukdomar, 
måttlig eller svår hypertoni, en historia av missbruk eller beroende.  
 
Under en 12 veckors ”open-label” fas fick deltagarna en daglig dos av LDX. Under 
vecka 1 inleddes behandlingen med 30 mg/dag LDX. Under veckorna 2 och 3 titrerades 
den dagliga dosen LDX till 50 mg/dag och därefter till 70 mg/dag för de deltagare som 
tolererade behandlingen. Nedtitrering till 50 mg tilläts om 70 mg inte 
tolererades. Dosändringar var inte tillåtet efter vecka 3. Efter ”open-label” fasen fick de 
deltagare som hade uppnått ≤1 BE-dag/vecka i 4 veckors följd och CGI-S poäng ≤2 gå 
med i en 26-veckors randomiserad fas där de randomiserades (1:1) till placebo eller 
fortsatt LDX-behandling.  
 
Resultat 
 
Open-Label fas 
 
Av de 418 deltagarna som deltog i studien ingick 411 i open-label fasen. 358 (87,1%) 
var kvinnor med medelålder på 38,3 (10,4) år. Det genomsnittliga antalet BE-
dagar/vecka minskade från 4,76 (1,21) till 0,13 (0,27) efter 12 veckor. Antalet BE-
dagar/vecka och CGI-S värden redovisas i tabell VI. Många deltagare rapporterade 
biverkningar men de flesta var milda eller måttliga i svårighetsgrad. Biverkningar som 
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rapporterats av ≥ 5% av deltagarna var muntorrhet, huvudvärk, sömnlöshet, nedsatt 
aptit, illamående, förstoppning, ångest och diarré. Inga dödsfall rapporterades. 
 
Tabell VI. Deltagarnas värden vid open-label fasen.  

 Placebo (n=131) LDX (n=136) 
Ålder (SD) 40,1 (9,9) 37,3 (10,0) 
Kvinna (%) 112 (85,5) 122 (89,7) 
BMI kg/m2 (SD) 34,76 (6,37) 33,06 (5,63) 
Antal BE-dagar/vecka:    
Baslinjen (SD) 4,71 (1,23) 4,80 (1,19) 
CGI-S, n (%)   
Poäng 4: Måttligt sjuk 63 (48,1) 79 (58,1) 
Poäng 5: Påtagligt sjuk 52 (39,7) 44 (32,4) 
Poäng 6: Svårt sjuk 15 (11,5) 13 (9,6) 
Poäng 7: Extremt sjuk 1 (0,8) 0 
Medelvärdet (SD) 4,6 (0,7) 4,5 (0,7) 
Vikt, kg (SD):   
Baslinjen 97,66 (21,06) 92,42 (18,42) 
Förändringen från baslinjen  –4,25 (5,29) –8,29 (7,62) 

 
Randomiserad fas 
 
Varaktigheten av läkemedelsexponeringen var 98,9 (72,8) dagar för placebo och 157,6 
(51,6) dagar för LDX. Totalt 275 deltagare slutförde open-label fasen och 138 av dessa 
fick placebo och 137 fick LDX i 26 veckor. Det var 50 deltagare i placebogruppen och 
102 i LDX-gruppen som slutförde den 26-veckors randomiserade fasen. Tid till återfall 
var signifikant (p <0,001) längre för LDX jämfört med placebo. Den uppskattade 
återfallsrisken med LDX var således 11 gånger lägre än med placebo (riskförhållande 
0,09; 95% CI 0,04–0,23). Andelen deltagare som uppfyllde återfallskriterier var 32,1% 
(42 av 131) med placebo och 3,7% (5 av 136) med LDX. Den primära analysen visade 
att LDX var överlägset jämfört med placebo i log-rank-testet (χ 2 1, 40,37; P <0,001) 
avseende tid till återfall. LDX-behandlingen har en signifikant lägre återfallsrisk för 
hetsätning under 6 månader än placebo (3,7% mot 32,1%).  En lägre förekomst av BE-
återfall med LDX jämfört med placebo sågs redan efter 15 dagar under randomiserings 
fasen.  
 
Vid vecka 38 efter randomiseringsfasens början visade LS mean behandlingsskillnaden 
för förändringen av antalet BE-dagar/vecka från baslinjenivån en ökning för placebo 
jämfört med LDX (−0,61). Vid vecka 38/ET var skillnaderna i CGI-S poäng olika 
mellan LDX-gruppen och placebogruppen (P <0,001), för placebogruppen var poängen 
högre med ett allvarligare sjukdomstillstånd än för LDX (tabell VII).  
 
Tabell VII. Resultat för sekundära utfallsvariabler  

 Placebo (n= 131) LDX (n=136) 
Antal BE-dagar/vecka (SD):   
Randomiserade fasens baslinje 0,13 (0,274) 0,12 (0,262) 
Vecka 38  0,26 (0,465) n=50 0,08 (0,239) n=102 
LS mean (SEM) förändring 
från randomiserade fasens 
baslinje  

0,63 (0,076) n=50 0,02 (0,061) n=102  
 

CGI-S vecka 38/ET, n (%)   
Poäng 1: Normal 59 (45,0) 111 (81,6) 
Poäng 2: Gränsfall 14 (10,7) 16 (11,8) 
Poäng 3: Lindrigt sjuk 19 (14,5) 3 (2,2) 
Poäng 4: Måttligt sjuk 29 (22,1) 3 (2,2) 
Poäng 5: Påtagligt sjuk 9 (6,9) 3 (2,2) 
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Poäng 6: Svårt sjuk 0 (0) 0 (0) 
Poäng 7: Extremt sjuk 1 (0,8) 0 (0) 

 
En högre andel i LDX-gruppen rapporterade biverkningar än i placebogruppen men de 
flesta hade mild eller måttlig svårighetsgrad. Två allvarliga biverkningar rapporterades 
under den randomiserade fasen för LDX och det var bröstcancer och 
nervrotkomprimering. Biverkningar som rapporterats ≥ 5% av deltagarna i någon av 
behandlingsgrupperna var nasofaryngit, huvudvärk, infektion i övre luftvägarna, 
muntorrhet och trötthet. Genomsnittliga ändringen (SD) av systoliska blodtrycket var –
0,28 (9,64) för placebo och 2,07 (9,96) mm Hg för LDX. Ändringen av diastoliska 
blodtrycket var 0,38 (7,88) för placebo och 0,85 (7,23) mm Hg för LDX. Genomsnittlig 
ändring i vikt var –4,25 (5,29) för placebo och –8,29 (7,62) kg för LDX och pulsen 1,96 
(9,50) för placebo och 6,63 (9,42) min-1 för LDX vid vecka 38/ET.  
 
Sammanfattning av resultaten 
 
En sammanställning av samtliga studiers resultat visas i tabell VIII. Där presenteras 
antal BE-dagar/vecka vid studiens slut och skillnaden från baslinjen. Utöver detta 
presenteras även NNT från CGI resultat i tabell IX.  
 
Tabell VIII. Sammanfattning av resultat för BE-dagar/vecka för studierna. 

 Studie 1 Studie 2 
(1) 

Studie 2 
(2) 

Studie 4 Studie 5 

 LDX 
30 
mg/dag 

LDX 
50 
mg/dag 

LDX 
70 
mg/dag  

Placebo LDX Placebo LDX Placebo LDX Placebo LDX Placebo 

Antal BE-
dagar/vecka 
vid studiens 
slut 

1,0 
(1,69) 

0,4 
(0,86) 

0,5 
(1,25) 

1,1 
(1,45) 

0,91 2,08 0,74 2,59 0,9 1,8 0,08 
(0,239) 

0,26 
(0,465) 

Förändring 
från baslinjen 

−3,5 
(1,95) 

−4.1 
(1,52) 

−4.1 
(1,57) 

−3,3 
(2,04) 

–3,87 
(0,124) 

–2,51 
(0,125) 

- 3,92 
(0,135) 

–2,26 
(0,117) 

-3,4 
(1,3) 

-2,3 
(1,8) 

-0,4 0,13 

 
Tabell IX. NNT för CGI förbättringsresultat av poäng 1 ” väldigt mycket förbättrat” och 2 "mycket 
förbättrat".  

 Studie 1 Studie 2 
(1) 

Studie 2 
(2) 

Studie 4 * Studie 5 

 LDX 
30 
mg/dag 

LDX 
50 
mg/dag 

LDX 
70 
mg/dag  

Placebo LDX Placebo LDX Placebo LDX Placebo LDX Placebo 

Antal 
personer 
med poäng 
1 eller 2 

56/66 
(84,8%) 

58/64 
(90,6%) 

59/63 
(93,7%) 

40/62 
(64,5%) 

156/190 
(82,1%) 

87/184 
(47,3%) 

150/174 
(86,2%) 

75/176 
(42,6%) 

20/25 
(80%) 

14/25 
(56%) 

127/136 
(93,4%) 

73/131 
(55,7%) 

NNT  5  4  4  3   3   4  3  
*  inte statistiskt signifikanta värden  
 
I studie 1 (33) visade LDX-behandling med 50 mg/dag och 70 mg/dag, men inte 30 
mg/dag, en signifikant minskning jämfört med placebo av antal BE-dagar/vecka till 
veckan 11. På liknande sätt minskade antal BE-episoder/vecka i behandlingsgrupperna 
50 mg/dag och 70 mg/dag. En större andel av deltagarna uppnådde fyra veckors 
upphörande av alla BE-episoder och för CGI-I sågs en förbättring med alla doser av 
LDX.  
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I studie 2 (34) visade LDX-behandling statistiskt signifikanta minskningar av antal BE-
dagar/vecka i förhållande till placebo. Samma effekt observerades i båda del-
studierna. LDX var också förknippat med statistiskt signifikant större svar på resultaten 
som kvantifierades genom CGI-I förbättring och 4-veckors upphörande av hetsätning 
vid slutet av studien. Dessutom var den procentuella viktminskningen från baslinjen 
med LDX statistiskt signifikant större än med placebo.  
  
I studie 3 (35) var säkerhets- och tolerabilitetsprofilen under 12 månaders exponering 
för LDX (50 eller 70 mg) i överensstämmande med tidigare observationer från 
korttidsstudierna av LDX.  
 
I studie 4 (36) var LDX-behandlingen inte signifikant överlägsen placebo vad avser 
minskning av antal BE-dagar/vecka. Antal BE-episoder/vecka och CGI-S minskade inte 
heller signifikant. LDX var dock associerat med signifikant större viktminskning och 
minskning av BMI jämfört med placebo.   
 
I studie 5 (37) var LDX-behandling förknippad med längre tid till återfall i hetsätning 
än placebo. Den totala återfallsrisken med LDX var också 11 gånger lägre än med 
placebo. 
 
 
DISKUSSION 
 
BED är ett allvarligt folkhälsoproblem då det är starkt associerat med fetma och 
övervikt. Fetma är en riskfaktor för en rad andra sjukdomar som exempelvis diabetes, 
metabolt syndrom, blodfettsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar 
leder i sin tur till ökade samhällskostnader, livskvalitetsförsämringar och förtidig död. 
Det är många patienter som har BED som  är underbehandlade och det kan leda till en 
dålig livskvalitet (4).  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om lisdexamfetamin kan användas 
som behandling mot hetsätningsstörning. Detta har genomförts genom sammanställning 
och utvärdering av sex olika vetenskapliga studier. Samtliga studier som inkluderades 
rekryterade patienter som uppfyllde DSM-IV-TR kriterier för måttligt till svår BED (en 
hetsätningsfrekvens på ≥3 BE-dagar/vecka under två veckor och ≥4 CGI-S-poäng). Ett 
undantag var i studie 1 (33) där 5 deltagare hade CGI-S-poäng under 4. För att mäta 
BEDs svårighetsgrad och dess förbättring används antal BE-dagar/vecka och CGI-
poäng i alla studier (33-37).  
 
Studietiden var lite varierande mellan de olika vetenskapliga arbetena. De flesta 
studierna var mellan 11 och 12 veckor. Studie 5 (37) var en längre studie på 38 veckor 
och studie 3 (35) var en uppföljningsstudie till studierna 1 och 2 (34) för att visa 
långtidseffekterna av LDX under 52 veckor. I studie 3 (35) jämfördes inte LDX med 
placebo vilket gjordes i de andra 4 studierna. Studie 5 (37) undersökte effekten av LDX 
genom att alla deltagare påbörjade behandling med LDX i 12 veckor och sen övergick 
till antingen placebo eller fortsatt behandling med LDX. Det hade varit intressant med 
fler längre studier eller studier som sträcker sig längre än ett år och som jämför LDX 
och placebo för att kunna se tydligare långtidseffekter av LDX.  
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Studierna 1-3 och 5 var ganska stora med 260–604 deltagare vilket gör resultaten mer 
trovärdiga. Studie 4 (36) var en mycket mindre studie med bara 50 deltagare vilket kan 
förklara varför resultaten avvek från övriga studier. Majoriteten av deltagarna var 
kvinnor i alla studier. 
 
De doseringar av LDX som användes i studierna var 30 mg/dag, 50 mg/dag eller 
70mg/dag en gång dagligen. Enligt rekommenderad dosering av LDX ska startdosen 
vara 30 mg som tas en gång dagligen på morgonen. Dosen bör ökas stegvis med 10 eller 
20 mg, med cirka en veckas intervall. Den högsta rekommenderade dosen är 70 mg 
dagligen (25). Doserna titrerades upp i alla studier och deltagarna fick en maxdos på 70 
mg/dag som är den högsta rekommenderade dosen. Endast i studie 1 (33) var det en 
grupp deltagare som använde sig av 30 mg/dag resterande studier titrerade upp dosen 
till 50 mg/dag eller 70 mg/dag för deltagarna som fick LDX. 
 
Studierna 1–3 och 5 är gjorda av samma forskargrupp vilket innebär att det kan finns en 
viss osäkerhet i resultaten. Sponsorer har aktivt varit inblandade i design, 
genomförandet av studierna, hantering, analys och tolkning av data och granskning och 
godkännande av text, vilket delvis är förståeligt men kan ha en påverkan på resultatet. 
Det är också viktigt att beakta följsamheten av hur många som gick igenom hela 
behandlingen då det var en hel del avhopp i studierna. Alla studier har flera 
begränsningar då de flesta deltagare var kvinnor och överviktiga. Deltagare med 
komorbiditet som tillexempel kardiovaskulära eller psykiatriska tillstånd uteslöts från 
studierna vilket begränsade generaliserbarheten av resultaten till alla vuxna patienter 
med BED.  
 
Resultat avseende antalet BE-dagar/vecka   
 
Studierna bygger på att deltagarna använde självrapporterande dagböcker gällande sin 
hetsätning för att kunna få fram resultatet på antalet BEdagar/vecka. Självrapporterande 
dagböcker är en potentiell svaghet för resultatet men är oundviklig i en sjukdom som 
BED där sjukdomen definieras av frekvensen av hetsätningsepisoder. Detta bör ändå 
hållas i åtanke vid tolkning av resultaten. I studierna 1–2 och 5 var LDX effektivt för 
behandling av måttlig till svår BED, vilket framgår av signifikant större minskningar av 
antalet BE-dagar/vecka från studiens start i LDX-gruppen än placebogruppen.  
 
I studie 1 (33) sågs en signifikant (p <0,005) reduktion i hetsätningsfrekvens vid slutet 
av studien hos BED-grupperna som fick LDX 50 mg/dag och 70 mg/dag jämfört med 
placebo. För gruppen som fick 30 mg/dag av LDX sågs inte statiskt signifikant skillnad 
från placebo. Enligt resultaten från studie 1 så bör den optimala dosen av LDX för 
behandling av BED hos vuxna vara 50–70 mg/dag. Efter avslutad studie resulterade 
LDX i en signifikant genomsnittlig minskning av hetsätning för båda del-studierna i 
studie 2 (34) (p <0,001). I studie 3 (35) hade deltagarna vid vecka 52 1,14 BE-dagar 
under de senaste 28 dagarna med LDX jämfört med 16,68 BE-dagar vid studiens start. 
Eftersom LDX inte jämfördes med placebo finns osäkerhet i dessa resultat men studien 
tyder på att LDX minskar antalet BE-dagar under 52 veckor. Resultat avseende 
reduktionen av antal BE-dagar/vecka från studie 5 (37) visade en signifikant (p <0,001) 
skillnad mellan grupperna till fördel för deltagare i LDX-gruppen jämfört med placebo 
vid veckan 38. I studie 4 (36) var LDX inte signifikant överlägsen placebo vad gäller 
minskningen av antalet BE-dagar/vecka. Detta kan bero på att studien endast utfördes 
på 50 patienter. Vid små studier med få deltagare kan det finnas risk att statistiskt 
signifikanta skillnader inte kan säkerställas då studien har relativt låg styrka. Dock 
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behöver stort studiedeltagande och statistiskt signifikanta skillnader inte nödvändigtvis 
betyda att resultatet har klinisk relevans. LDX-gruppen resulterade i en reduktion i 
hetsätningsfrekvens vid slutet av studien med 3,4 färre BE-händelser jämfört med 2,3 
för placebo. Även om reduktionen inte var statiskt signifikant så uppvisar LDX-gruppen 
ändå en större reduktion, vilket studie 1–2 och 5 också har visat. Sammantaget visar 
studierna en minskning av hetsätning vid medicinering med LDX.  
 
BE-episoder/upphörande 
 
I studie 1 (33) minskade antalet BE-episoder och andelen av deltagarna som uppnådde 
4-veckors upphörande av hetsätning var signifikant i behandlingsgrupperna 50 och 70 
mg/dag men inte i 30 mg/dag. LDX-gruppen var också associerad med en signifikant 
(p <0,001) större andel patienter som rapporterade 4-veckors upphörande av hetsätnings 
vid studiens slut i studie 2 (34). Förbättringar i antalet BE-episoder inträffade redan 
under vecka 1 med LDX-behandlingen och bibehölls under hela behandlingsperioden i 
studie 2 (34). I re-analys av data från studie 2 bestämdes tiden för effekt av LDX utifrån 
minskning av antalet BE-episoder. Från och med vecka 1 sågs signifikant minskning (p 
<0,01) av antalet hetsätningsepisoder i LDX-gruppen. I vecka 1 fanns det tre gånger fler 
deltagare i LDX-gruppen som hade 100% minskning av antalet BE-episoder jämfört 
med placebogruppen (38). Eftersom inga andra studier har tittat på tiden det tar för LDX 
att få effekt så kan ingen direkt slutsats dras från bara ett resultat. Dock, då detta 
resultatet ser lovande ut är fler studier av intresse.  
 
Resultat avseende CGI 
 
CGI-skattningsskalor är mått på symtomens svårighetsgrad, behandlingssvar och 
effekten av behandlingarna i behandlingsstudier på patienter med psykiska störningar. 
Skalan anses vara subjektiv eftersom den kräver att läkarna som använder skalan jämför 
med typiska patienter i klinikerupplevelsen. CGI-I bedömer hur mycket patientens 
sjukdom har förbättrats eller förvärrats i förhållande till början av studien. 1. Väldigt 
mycket förbättrad – 7. Mycket värre (23).  
 
Effekten av LDX genom en förbättring av CGI-poäng såg för en signifikant större andel 
deltagare i alla behandlingsgrupper med LDX än placebo i studie 1 (33). I studie 2 (34) 
upplevde en signifikant (p <0,001) större andel patienter som fick LDX än placebo en 
förbättring i CGI-I-poäng vid vecka 12/ET i båda studierna. Effekten av LDX på längre 
sikt studerades i den 52-veckors förlängningsstudien. Här upplevde majoriteten av 
patienterna (89,8%) förbättringar med LDX i CGI-I-poäng, mer än två tredjedelar 
(67,0%) var väldigt mycket förbättrade (poäng 1) vid studiens slut (35). I studie 4 (36) 
sågs ingen statiskt signifikant skillnad i förbättring av CGI-I-poäng mellan LDX och 
placebo. I LDX-gruppen var det 87% som förbättrades väldigt mycket eller mycket 
jämfört med 61% i placebo-gruppen. LDX-gruppens resultat var bättre än placebo men 
på grund av det låga antalet deltagare så påverkades resultatet mycket. Vid vecka 38/ET 
var behandlingsskillnaden i CGI-poäng signifikant (p <0,001) till förmån för LDX-
gruppen i studie 5 (37). Det var få patienter i alla studier som rapporterade en 
försämring i CGI-I-poäng. Resultaten visar att en större andel som fick LDX-
behandling blev friskare än de som fick placebo. 
 
Number needed to treat (NNT) är en fastställd siffra för varje läkemedel som säger hur 
många personer som behöver behandlas för att en enda person ska få någon effekt. NNT 
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räknades ut för studierna 1,2,4 och 5 där resultatet definieras av för CGI-I-värden av 
"väldigt mycket förbättrad" eller "mycket förbättrad". Effektstorleken låg på ett NNT på 
3–5. NNT-värden är tidsspecifika så eftersom studierna utfördes med olika längd så är 
de inte helt jämförbara. Det krävs alltså att 3–5 personer behandlas för att en ska uppnå 
”väldigt mycket förbättrad" eller "mycket förbättrad" från BED. Det finns flera problem 
med resultat av NNT som involverar systematiska fel och brist på tillförlitliga 
konfidensintervall, samt svårigheter att utesluta möjligheten av någon skillnad mellan 
två grupper. NNT-värdena bör tolkas med försiktighet då de har räknats ut från de 
resultat som framkommit av studierna och tillgång till all data från studierna fanns inte. 
NNT-värdena för de olika studierna kan inte jämföras direkt på grund av olika studiers 
inklusions- och uteslutningskriterier. 
 
Resultat avseende viktnedgång  
 
Att vara överviktig kan öka risken för följdsjukdomar och i studierna som inkluderas i 
detta litteraturarbete så var betydande del av patienter med BED överviktiga. 
Användning av LDX resulterade i viktminskning i alla studier. Efter avslutad studie 
resulterade alla doser av LDX i viktminskning jämfört med placebo i studie 1 (33) (p 
<0,001). I studie 2 (34) reducerades vikten signifikant (p <0,001) till vecka 12/ET för 
LDX jämfört med placebo. En minskning av vikt från studiens start rapporterades vid 
vecka 52 i studie 3 (35). I studie 4 hade LDX-gruppen en signifikant högre andel 
individer med minst en 7% minskning i vikt jämfört med placebogruppen (p = 0,02). 
Det var också en genomsnittlig minskning i vikt i gruppen som fortsatte med LDX-
behandling (-8,29 kg) och i gruppen som bytte till placebo (-4,25 kg) i studie 5 (37).  
 
Även kortvarig behandling med LDX ger stark terapeutisk effekt avseende 
viktminskning. Den observerade viktminskningen förväntades då LDX hydrolyseras av 
peptidaser i röda blodkroppar för att frisätta det aktiva läkemedlet d-amfetamin. Det 
senare verkar på hypotalamusreceptorer som frisätter noradrenalin, dopamin och 
serotonin. Dessa effekter ökar aktiviteten i centrala nervsystemet och gör att 
energiförbrukning minskar och leder till minskande aptit och matintag vilket i sin tur 
kan leda till viktminskning (31). Eftersom det inte skedde någon minskning i vikt för 
placebogrupperna mer än i studie 5 (37) så berodde viktminskningen till stor del på 
LDX och en mindre del på att deltagaren har slutat hetsäta och på så sätt ätit mindre 
kalorier. I studie 5 hade alla deltagare fått LDX först i 12 veckor och när en del sedan 
fick placebo så blev inte viktnedgången lika stor som för de deltagare som fick LDX 
under hela studien. Det krävs fler studier för att kunna dra en slutsats om 
viktminskningen beror helt på LDX eller också på att deltagarna ätit mindre antal 
kalorier. Även ytterliga studier skulle behövas göras för att se om doseringsskillnader 
har någon betydelse för hur stor viktminskningen blir.  
 
Eftersom övervikt är ett stort problem vid BED så är viktnedgång en viktig faktor. Det 
finns oro att BED-behandling med viktfokuserade behandlingar kan ha oavsiktliga 
skadliga effekter på vissa patienter genom att utlösa nya eller återskapa gamla 
restriktiva ätbeteenden. För patienter som går in i behandling mot BED som redan har 
existerande metabolisk sjukdom (t.ex. fetma och diabetes) kan viktminskning vara 
viktigt för att minska sjukdomen och dödlighet på längre sikt. Därför kan det vara 
viktigt att använda en behandling som inte bara hjälper patienter att uppnå avhållsamhet 
från ätande utan också hjälper patienter att uppfylla sina viktmål (39). Det har gjorts 
många ansträngningar för att utveckla farmakologiska metoder för behandling av BED. 
De alternativ som finns tycktes ha brister till exempel antidepressiva medel kan minska 
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frekvensen av hetsätning men är inte effektiva vad avser att ge viktminskning. 
Antiepileptika som läkemedlet topiramat har, å andra sidan, visat effekt både genom 
förbättring av hetsätning och genom att ge viktminskning men har en negativ inverkan 
på kognitiv funktion. Psykologiska behandlingar som kognitiv beteendeterapi kan 
minska hetsätning men ger generellt ingen viktminskning (40). LDX visar lovande 
resultat genom att minska frekvensen av hetsätning och genom att ge viktminskning för 
patienter med BED.   
 
Biverkningar  
 
I vilken utsträckning och hur pass allvarliga biverkningar som kan tolereras av LDX vid 
behandling av BED är fortfarande oklart. Generellt bör det finnas en balans mellan 
effekt och biverkningar. Lisdexamfetamin 50–70 mg/dag tolererades i allmänhet väl hos 
patienter med måttlig till svår BED i de studier som analyserades. Majoriteten av 
deltagarna i både LDX och placebogrupperna rapporterade någon form av biverkning. 
De flesta biverkningar som uppstod under behandlingen var av mild eller måttlig 
intensitet. Mer än 10 procent av patienterna rapporterade milda eller måttliga 
biverkningar, medan allvarliga biverkningar förekommer hos cirka 1 procent och i 
samma utsträckning hos dem som fick LDX som dem som fick placebo. Detta tyder på 
att de beror på andra tillstånd och samsjuklighet vid BED.  
 
I studie 1 (33) sågs 3,1% avbrott på grund av biverkningar. Biverkningar som ledde till 
avbrytande av studien sågs för 5,1% av patienterna i LDX-gruppen och 2,4% i 
placebogruppen i studie 2 (34). De vanligaste (> 10% av deltagarna) rapporterade 
biverkningarna var muntorrhet, minskad aptit, sömnlöshet och huvudvärk för både 
studie 1 och 2 gällande de personer som fick LDX. I studie 4 (36) var muntorrhet, 
sömnlöshet och darrningar signifikant vanligare med LDX än med placebo. 
Tolerabilitetsprofilen för LDX på längre sikt var generellt lik den som observerades i de 
kortvariga studierna. I 52-veckorsstudien var de vanligaste biverkningar som förekom 
hos >10% av patienterna muntorrhet, huvudvärk, sömnlöshet och övre luftvägsinfektion 
(35). I studie 5 (37) var de vanligaste biverkningarna samma som för 52-veckorsstudien. 
För alla studier var det var inga dödsfall som var kopplat till behandlingen. Alla 
studierna visade liknande biverkningar för LDX och placebo. Det finns fortfarande 
restriktioner och säkerhetsaspekter kring LDX som behöver ses över om behandling 
med LDX ska vara aktuell vid BED. Biverkningsprofilen talar för att LDX är ett säkert 
läkemedel med få biverkningar och där allvarliga biverkningar är ovanligt. 
Tolerabilitetsprofilen för LDX i dessa studier var överensstämmande med den som 
observerades hos patienter med ADHD (41-43).  
 
Vitala tecken  
 
Liksom med andra CNS-stimulerande läkemedel finns det en potential för allvarliga 
kardiovaskulära biverkningar med LDX. I överensstämmelse med observationer hos 
patienter med ADHD var LDX associerat med små ökningar av puls och blodtryck (41-
43). Förändringarna i pulsfrekvens och blodtryck ansågs inte vara kliniskt signifikanta i 
studierna 1–2 och 4–5. En liten andel patienter i 52-veckorsstudien upplevde 
förändringar som betraktades som klinisk relevanta (35). Andra kardiovaskulära 
biverkningar såsom hjärtklappning och takykardi, var sällsynta för både de kortvariga 
och långvariga studierna i LDX-gruppen. Patienter bör undersökas för förekomst av 
hjärtsjukdom före behandling och övervakas kontinuerligt för kardiovaskulära 
biverkningar under behandling med LDX (25). Studierna som har analyserats här 
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uteslöt patienter med allvarliga hjärtrelaterade problem så resultaten från dessa studier 
gäller inte för patienter med sådana problem. 
 
Återfall  
 
Det var endast studie 5 (37) som tittade på tiden för återfall i hetsätning och det gynnade 
LDX-gruppen jämfört med placebo (p <0,001) där den uppskattade återfallsrisken med 
LDX var 11 gånger lägre än med placebo. I slutet av studien hade bara 3,7% av 
deltagarna LDX-gruppen återfallit i jämförelse med 32,1% av deltagarna i 
placebogruppen. Resultat från alla studier visar att LDX ökar andelen som når remission 
från BED, minskar antalet hetsätningar, leder till viktminskning och även uppvisar 
minskad risk för återfall.   
 
 
SLUTSATS 
 
Lisdexamfetmin är godkänt vid måttlig till svår BED i USA och syftet med den här 
studien var att utvärdera effekten och säkerheten av LDX vid måttlig till svår BED. 
Studierna visar att det finns en fördel med LDX jämfört med placebo vid behandling av 
BED. LDX kan minska antalet hetsätningar per vecka. Biverkningsprofilen var god i 
alla studier där det mestadels var milda till måttliga biverkningar och där de flesta 
biverkningarna inte ansågs vara kopplade till behandlingen. Biverkningarna var 
liknande för både LDX och placebo. LDX bör ändå användas med försiktighet och 
under god kontroll. Det sammanfattande resultatet från denna litteraturstudie av LDX 
som behandling mot BED verkar lovande men underlaget är för närvarande begränsat 
till ett fåtal studier. Svaret på frågeställningen är: LDX har effekt mot hetsätningen vid 
BED men resultaten är begränsade för långtidseffekten, vilket bör undersökas 
noggrannare.  
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