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SAMMANFATTNING 
Epilepsi är ingen speciell sjukdom utan ett symtom på en hjärnskada eller störd nervcellsfunktion i 

hjärnan. Epileptiska anfall beror på abnorm urladdning i hjärnans nervceller. Idag lever omkring 60 

000 d.v.s. 0,5-1 % av Sveriges befolkning med epilepsi. Risken att drabbas är störst under det första 

levnadsåret och efter 65-årsålder då risken att drabbas av stroke är som störst. Behandling av epilepsi 

används i syfte att hindra uppkomst av anfall och göra det möjligt för den drabbade att leva ett relativt 

normalt liv. Antiepileptika dämpar aktiviteten i hjärnan och reducerar därmed risken för anfall. Under 

flera år har man försökt utveckla nya antiepileptika mot andra möjliga targets än de som finns idag, 

bl.a. GABA-transporthämmare. Det enda förekommande läkemedlet med GABA transporthämmande 

effekt är tiagabin men detta är inte registrerat som läkemedel i Sverige. Syftet med denna studie var att 

undersöka om GABA-transporthämmare skulle kunna användas som läkemedel mot epilepsi. Metoden 

som användes var en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar hämtades från PubMed, ELIN, 

Cochrane och Google Scholar. Arbetet baseras på 4 experimentella originalartiklar och en metaanalys. 

Artiklarna beskriver antiepileptiska effekter och/eller relaterade egenskaper för olika substanser med 

hämmande effekter på olika GABA- transportörer. Dessa hämmare, ensamma eller i kombination, 

visades ge kramplösande effekt i olika djurmodeller av epilepsi. Hämmare av olika GABA-

transportörer, till exempel tiagabin och EF1502, gav synergistisk effekt, medan hämmare av samma 

GABA-transportör, till exempel tiagabin och LU-32-176B, resulterade i additiv effekt. Hämning av 

olika GABA-transportörer i olika celltyper i och runt synapsklyftan verkar därför kunna ge 

synergistisk effekt. Ingen synergistisk effekt observerades för toxiska effekter. Det finns anledning att 

tro att ytterligare läkemedel med effekter på GABA-transportörer kan komma att finnas i framtiden för 

behandling av epilepsi.  
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SUMMARY 

 

Epilepsy is not a specific disease but a symptom of brain injury or impaired nerve cell 

function in the brain. Epileptic seizures are symptoms of abnormal activity in the brain 

neurons. Today, about 60 000 i.e. 0.5-1% of the Swedish population live with epilepsy. The 

risk of being affected is greatest during the first year of life and after the age of 65 years when 

the risk for stroke is greatest. The treatment of epilepsy is used in order to prevent the onset of 

seizures and to allow the patient to live a relatively normal life. Anticonvulsants dampen the 

activity in the brain and thus reduce the risk of seizures.  

During many years, attempts have been made to develop new anticonvulsants against other 

potential targets than those that exist today, for example GABA-transporter inhibitors. The 

only presently used medicine with GABA-transporter inhibiting effect is tiagabine, but this is 

not licensed as a pharmaceutical drug in Sweden.  

The aim of this study was to investigate whether GABA-transport inhibitors could be used as 

medication for epilepsy. The method that was used was a literature study in which scientific 

articles were chosen from PubMed, ELIN, Cochrane and Google Scholar. The work is based 

on 4 original research articles and one meta-analysis. The articles describe antiepileptic 

effects and/or related properties of various substances with inhibitory actions on different 

GABA-transporters. These inhibitors, alone or in combination, were shown to have 

anticonvulsant effects in several different animal models of epilepsy. Inhibitors of different 

GABA transporters, such as tiagabine and EF1502, resulted in synergistic effects, while 

inhibitors of the same GABA transporter, such as tiagabine and LU-32-176 B, resulted in 

additive effects. Inhibition of various GABA transporters in different cell types in and around 

synapses therefore seems to provide synergistic effects. No synergistic effect was observed 

for toxic effects. There is reason to believe that additional drugs with effects on GABA 

transporters may be used in the future for the treatment of epilepsy. 
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INTRODUKTION  

 

Epilepsi  

Epilepsi kan definieras som ett sjukdomstillstånd som karakteriseras av ”minst två 

oprovocerade anfall till följd av onormala, upprepade, samtidiga urladdningar i storhjärnans 

barkskikt” 
1
. 

 

Inom epilepsi talar man om anfallströskel och kramptröskel, vilka är begrepp för att beskriva 

en individs motstånd mot anfall.  Tröskeln varierar mellan individer, men hos en epileptiker är 

den väldigt låg vilket medför att man lättare får anfall. Ärftliga faktorer och ålder kan vara 

några bidragande faktorer till att kramptröskeln är så varierande
2
.   

Hjärnans funktion bygger på ett samspel mellan hämmande och stimulerande nervceller. Vid 

ett epileptiskt anfall är dessa nervceller överretbara vilket bl.a. kan bero på överskott av 

stimulering eller underskott av hämning. Uppkomst av ett anfall är tecken på påkommande 

störningar i hjärnan vilket medför onormal elektrisk aktivitet
4
. Oftast startar anfallen på en 

och samma plats i hjärnan och kan sedan spridas vidare till stora delar av eller hela hjärnan. 

Beroende på var i hjärnan den abnorma nervcellsaktiviteten äger rum kan anfallen ha olika 

utseende, såsom krampryckningar, medvetandestörningar, medvetslöshet, hallucinationer eller 

förvirringstillstånd
3
.  

Även en frisk person kan under vissa omständigheter få ett enstaka epilepsiskt anfall som 

exempelvis vid feber, för lite sömn, pågående infektioner, alkoholintag, lågt blodsocker eller 

någon form av medicinering. Det är viktigt att poängtera att dessa individer inte betraktas som 

epileptiker. Diagnosen epilepsi kräver att personen vid upprepade tillfällen drabbats av 

oprovocerade epileptiska anfall1
1,3

. 

 

Olika typer av epilepsi  

De epileptiska anfallen kan delas in i två huvudgrupper, utifrån var i hjärnan anfallet startat 

och med hänsyn till anfallets förlopp.  

 

A. Partiella anfall  

1. Enkla partiella 

2. Komplexa partiella 

3. Partiella anfall med sekundär generalisering  
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B. Generaliserade anfall  

4. Tonisk- kloniska anfall (grand mal) 

5. Absenser (petit mal) 

6. Myokloniska anfall. 

 

Indelningen grundas på de symtom som uppkommer vid anfallet samt resultatet från EEG- 

undersökning
 5

.  

 

Partiella anfall 

Symtomen vid partiella anfall har olika utseenden beroende på vilken region i hjärnan som är 

involverad
1
. Anfall som startar i en liten del av hjärnan och förblir lokaliserade kallas partiella 

eller fokala anfall och är korta anfall som varar från några sekunder upp till max ett par 

minuter. Eftersom anfall kan utgå från olika delar av hjärnbarken resulterar det i olika 

symptom. Anfall med ursprung från pannloben gör att man får attacker av rytmiska 

ryckningar i motsatt kroppshalva. Om aktiviteten pågår i hjässloben påverkas känseln, 

personen upplever till exempel en domningskänsla i armar, hand samt ben
5
.  

Vid anfall i nackloben (occipitalloben med syncentrum) kan man uppleva attackvisa 

synfenomen ex blixtar eller stjärnor samt rullande hjul. Tinningloben har många viktiga 

funktioner bl.a. minne, känslor och bearbetning av sinnesintryck. Skada i tinningloben 

resulterar i igenkännelse, alltså en känsla av att man redan upplevt den aktuella situationen 

tidigare – déjà vu
5,6

.  

Komplexa anfall är partiella anfall med helt eller delvis förlorat medvetande. Ofrivilliga 

rörelser som exempelvis smackning förekommer i samband med komplexa anfall, dessa 

kallas automatismer. Vid komplexa partiella anfall sker allt omedvetet och patienten minns 

själv inget av händelsen. Anfall som både omfattar psykiska och rörelsemässiga avvikelser 

som förvirring, hallucination samt onormala muskelrörelser kallas psykomotoriska anfall.  

Skulle urladdningen i det komplexa anfallet eller i andra partiella anfall spridas vidare och 

omfatta hela hjärnan har anfallet övergått i ett partiellt anfall med sekundär generalisering
2,5

.  

Generaliserade anfall  

Vid generaliserade anfall har anfallet spridits från ett begränsat område i hjärnbarken till de 

djupare delarna av hjärnan. Många patienter upplever i vissa fall en aura före anfallet som kan 
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ge en ledtråd om från vilken del av barken anfallet har sitt ursprung.  

Grand mal, tonisk- kloniska anfall, inträffar plötsligt utan aura. Personen faller omkull med ett 

skrik då stämbanden pressas ihop till följd av kraftig kramp i alla muskler (tonisk kramp) följd 

av ryckningar (klonisk kramp) i både armar och ben. Under anfallet är andningen otillräcklig 

och den drabbade blir blåaktig, fradga tränger ur munnen och tuggrörelser leder till tung- och 

kindbett. Pupillerna vidgas och blir ljusstela, det är även vanligt att urin avgår
3
. Efter den 

dramatiska attacken känner patienten värk i muskulatur, rygg samt illamående och kraftig 

huvudvärk som kan kvarstå i flera timmar
3,5

.  

Den mildare formen av generaliserade anfall kallas petit mal, absens. Anfallen är ofta 

kortvariga och drabbar oftast barn. Petit mal involverar hela hjärnan och personer med denna 

typ av epilepsi är tillfälligt helt omedvetna om människor och saker omkring dem. Barnet blir 

frånvarande, slutar prata och blir helt stumt. Efter en kort tid återvänder de till fullt 

medvetande. Till skillnad från grand mal faller barnet inte omkull och krampar men har inget 

minne av händelsen. Andra symptom som förekommer är blinkningar, tuggrörelser, 

vridningar av huvudet eller plockande på kläderna. Omkring hälften av barnen utvecklar 

grand mal när de blir äldre
5,7

. 

 

Myokloniska anfall är kortvariga och har ingen påverkan på medvetandet och individen faller 

inte omkull
1
. Anfallet yttrar sig som muskelryckning i enstaka - eller flera muskelgrupper. 

Motsatsen till myokloniska anfall är atoniska anfall som är en sällsynt epilepsigrupp där den 

drabbades muskeltonus plötsligt upphör och individen faller omkull och kan i värsta fall blir 

medvetslös. Epilepsi kan vara livshotande när patienten drabbats av anfall som varar mer än 

30 minuter eller upprepade anfall utan att patienten återfår medvetande, tillståndet kallas 

status epilepticus och kräver omedelbar sjukvård
3,5

.  

 

Diagnos  

Vid misstanke om epilepsi genomförs flera olika undersökningar bl.a. datortomografi (CT), 

magnetkamera (MR) samt elektroencefalografi (EEG) som är den viktigaste undersökningen
8
. 

Vid diagnostiseringen är det viktigt att utesluta andra sjukdomsorsaker som i regel har bättre 

prognos. Det är viktigt att poängtera att epilepsi inte är en sjukdom utan ett symtom på en 

hjärnskada eller störd nervcellsfunktion i hjärnan
5
.  

När diagnosen skall ställas är det viktigt att fastställa att anfallet är ett epileptiskt anfall. 

Svimning (till följd av lågt blodtryck), fall, ångestattacker och migrän kan förväxlas med 
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epilepsi. Diagnosen epilepsi kräver att patienten vid flera tillfällen haft oprovocerade anfall, 

vilket innebär att anfallen uppträder under normala förhållanden
1
. Oftast behövs 

komplementerande uppgifter från anhöriga som kan bevittna anfallet eftersom den drabbade 

ofta har en minneslucka av händelsen
5,8

. Elektroencefalografi (EEG) genomförs på alla med 

misstänkt epilepsi och mäter hjärnans aktivitet i hjärnbarken. När hjärncellerna aktiveras 

strömmar elektriska laddningarna in- och ut ur cellerna och laddningarna fortplantar sig 

genom vävnaden, skallbenet och huden och fångas sedan upp av elektroder som placerats på 

huvudet
2
. EEG genomförs vanligen inte under anfallet, 

men förändringar ses oftast mellan anfallen.  

EEG-mönstret vid epilepsi inkluderar ”spikes” och ”sharp 

waves” vilka kan vara åtföljda av långsamma vågor, 

ensamma eller i episoder med några sekunders 

mellanrum, se Figur 1.  

Djupliggande delar av hjärnbarken är svårare att nå med 

vanliga skalpelelektroder. Eventuella förändringar syns 

därför inte i dessa delar av hjärnan hos alla. Därför är det 

viktigt att undersökningen upprepas och kombineras med 

provokationer. Exempelvis kan man finna förändrad 

aktivitet i EEG under en sömnlös natt. Undersökningen 

talar även om var i hjärnbarken anfallet har sitt ursprung, 

samt vilken typ av epilepsi det rör sig om
2
. 

 

 

 

 

Patienten kan även få genomgå undersökning för att avbilda hjärnan med antingen magnetisk 

resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (CT). Datortomografi kan påvisa tumörer och 

andra förändringar i hjärnan. MRT används för att upptäcka och kartlägga sjukdomar som är 

svåra att upptäcka vid datortomografi och röntgen. Exempel inkluderar medfödda 

missbildningar, kärlmissbildningar, mindre eller större godartade tumörer samt förvärvade 

förändringar i hjärnans tinninglob. Tekniken ger mycket detaljerade bilder av hjärnans 

struktur, och är därför mycket betydelsefull vid sökande efter förändringar i nervsystemet 

både i hjärnan och i ryggmärgen.  Patienten får även genomgå en EKG- undersökning, alltså 

Figur 1. EEG- mönster vid epilepsi. A: normalt EEG,  

B: generaliserat anfall med absense. C: partiellt anfall 

i pann- och tinninglob
13

.  
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elektrokardiografi, där man undersöker hjärtats aktivitet. Syftet med undersökningen är att 

utesluta andra sjukdomar som kan förväxlas med epilepsi
5,8

.  

Single photon emission computed tomography (SPECT) är en metod som används för att 

undersöka blodflödet i olika delar av hjärnan. Vid injicering av en radioaktiv isotop i ett 

blodkärl under pågående anfall ses ett ökat blodflöde i det område där anfallet pågår. 

Mätningen sker med en gammakamera. Mellan anfallen är flödet i samma område lägre än 

normalt
2
.  

Positronemissionstomografi (PET) är en annan isotopbaserad metod som används för att 

studera hjärnans ämnesomsättning. Den vanligaste radioaktiva isotopen som injiceras är 

glukos. Det område i hjärnan som utvecklar epilepsi har oftast lägre omsättning än normalt, 

detta ger ett karakteristiskt område med PET
2
.  

PET och SPECT kan inte utreda underliggande orsaker till epilepsi, däremot används de vid 

utredningar för att avgöra om det är möjligt att behandla epilepsin med en operation. 

 

Orsaker till epilepsi 

Var tionde person kommer någon gång i livet att drabbas av ett epileptiskt anfall. De flesta 

sådana anfall är provocerade och inträffar bara en gång. Epilepsi är något vanligare bland män 

än bland kvinnor
6
 och totalt har omkring 60 000 personer epilepsi i Sverige. Varje år 

insjuknar 5000 nya personer
9
.  

Orsakerna till epileptiska anfall är mycket olika från individ till individ, men det finns många 

faktorer som kan störa hjärnans nervceller eller deras kommunikation. Beroende på vid vilken 

ålder man insjuknar kan symtomen variera. Hos spädbarn och yngre barn är diagnosen 

epilepsi ofta ett tecken på hjärnskada till följd av exempelvis missbildning, infektionssjukdom 

eller förvärvad hjärnskada i samband med förlossningen. Epilepsi kan även vara en följd av 

ämnesomsättningsstörning i nervsystemet
5
. 

Epileptiska anfall kan ibland bero på sjukdomar i inre organ exempelvis lever - eller 

njursjukdom, felaktigt inställd diabetes med lågt blodsocker pga för höga insulindoser, 

hormonrubbningar, störningar i salt- och vattenbalansen etc
3
. 

Epilepsi är inte ärftligt men däremot kan man ärva en benägenhet som kan framkalla epilepsi. 

Epilepsi tarda, alltså epilepsi som debuterar senare i livet, kan uppstå efter hjärninfarkt, 

hjärnblödning, hjärnhinneinflammation, svårare skallskador eller mångårigt sprit- eller 

tablettmissbruk
3,5

. Det första symtomet på en hjärntumör kan också vara just ett epileptiskt 
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anfall. Trots modern teknik är det svårt att säkert påvisa orsaken till epilepsi. Hos omkring 

hälften av de drabbade kan man påvisa den sannolika orsaken, för den andra hälften där 

orsaken är okänd är den troliga orsaken sänkt kramptröskel av genetiska skäl. 

Stroke – är den vanligaste orsaken till epilepsi och svarar för omkring 15-20 % av alla fall. 

Efter att ha insjuknat i en stroke utgår man ifrån att cirka 10-12 % kommer att drabbas av 

epileptiska anfall senare. Tilltäppning av hjärnans blodkärl kan vara en följd av en långsam 

förträngning av blodkärlen tills flödet blir så pass begränsat att hjärnceller slutar fungera. 

Processen kallas skleros och orsakas av åderförkalkning
2,5

.  

 

 En annan vanlig orsak till epilepsi är tidigutvecklade hjärnskador som omfattar omkring 10 

%. Orsakerna till hjärnskador är individuella och förblir för många patienter okända. Under 

fosterstadiet kan många få missbildningar och störd hjärnfunktion.  Under den senare fasen av 

fosterstadiet kan fostret tillföljd av syrebrist och störningar i blodcirkulationen skadas och få 

missbildningar och störd hjärnfunktion. Komplikationer i samband med förlossningen kan 

vara en annan orsak till mångfaldig funktionsstörning
5
.   

 

Tumörer – är orsak till epilepsi hos 5-10 %. Det kan antigen röra sig om tumörer som uppstår 

direkt i hjärnan eller tumörer som sprids från andra delar av kroppen. Hos barn är tumörer en 

ovanlig orsak till epilepsi. Då rör det sig om en mycket långsamt växande tumör eller ingen 

tillväxt alls. Godartade tumörer kan opereras bort. Resultaten är mycket goda och patienten 

blir anfallsfri
2,5

.  

 

Skallskador från till exempel en trafikolycka eller fallskada omfattar ca 3-6% av alla fall av 

epilepsi. Lättare hjärnskakningar med medvetslöshet som varar <30 minuter ger ingen ökad 

risk för epilepsi. Vid en allvarligare skallskada kan slaget ge upphov till små blödningar i 

hjärnan som efter läkning bildar ärr som kan orsaka epileptiskt anfall. Ju allvarligare skada 

desto större risk att drabbas av epilepsi
5
.   

 

Infektioner - är en ganska ovanlig orsak till epilepsi i de rikare delarna av världen, 1-3 %, men 

är betydligt vanligare i Latinamerika och Afrika. Infektioner som drabbar hjärnan kan ge 

bestående skador och epilepsi kan utvecklas senare. Infektioner i samband med en graviditet 

kan resultera i hjärnskador. Herpesvirus kan smitta barn i samband med förlossningen och de 

insjuknar då i en hjärninfektion. Även äldre barn kan till följd av en herpesinfektion få 
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allvarliga hjärninfektioner med epilepsi som följd
5
.   

 

Signalsubstanser och epilepsi 

Hjärnans nervceller kommunicerar med varandra med hjälp av elektrisk aktivitet och kemiska 

signalsubstanser. Elektriska nervsignaler (aktionspotentialer) färdas genom axonet till 

axonterminalen där en eller flera signalsubstanser frisätts till synapsklyftan. Signalsubstansen 

når sedan mottargarcellens receptorer som antingen kommer att stimulera eller hämma 

mottagarcellen (postsynapsen). En stimulering innebär att elektriska signaler bildas eller 

underlättas, medan en hämning medför att signalerna inhiberas helt eller delvis. Glutaminsyra 

(glutamat) och gammaaminosmörsyra (GABA), båda aminosyror, är två mycket 

betydelsefulla signalsubstanser. GABA har en hämmande effekt på nervceller medan glutamat 

har en stimulerande effekt
10

.  

 

Glutamat (glu) är en av de viktigaste excitatoriska neurotransmittorerna i centrala 

nervsystemet, som vid frisättning ut i synapsen aktiverar olika glutamat receptorer, NMDA- 

receptorer (N-methyl D-aspartate), AMPA-receptorer (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid) och/eller metabotrofa receptorer. Glutamat har visat sig vara mycket 

betydelsefull framförallt i neurologiska processer som minne, smärta, lärande samt stroke, 

Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, ångest och depression. NMDA- samt AMPA- 

receptorerna är kopplade till natriumkanaler vilket leder till mycket snabb excitation
4,11

.  

GABA’s effekt är oerhört viktig då dess dämpande effekt är av betydelse för att upprätthålla 

balansen mellan olika signalsystem i hjärnan. GABA receptorn (GABAA) ingår i ett komplex 

som dessutom har receptorer för bensodiazepiner. I mitten av komplexet finns en kloridkanal. 

Då GABA binder till sin GABAA receptor öppnas kloridkanaler och kloridjoner kommer att 

strömma in i cellen
13

. Cellen hyperpolariseras vilket medför att det blir svårare för cellen att 

generera en aktionspotential. Då GABA binder till sin receptor (GABA-A) och bensodiazepin 

till sin receptor förstärks öppnandet av kloridkanaler och aktionspotentialen får svårare att 

initieras, centrala nervsystemets aktivitet dämpas
12

.   
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Behandling av epilepsi 

Behandling av epilepsi används i syfte att hindra uppkomst av anfall och göra det möjligt för 

den drabbade att leva ett relativt normalt liv. Behandlingen är individuell och grundas på olika 

faktorer som anfallstyp, biverkningsprofil, livsstil, tolerabilitet samt andra sjukdomar
8
. 

Inledningsvis sätts ett förstahandsmedel in som ges i låg dos, monoterapi. Dosen trappas 

sedan upp till lämplig underhållsbehandling. Behandlingen styrs huvudsakligen utifrån 

kliniska svar. Därför är det viktigt att patienten går på regelbunden kontroll för att upptäcka 

eventuella biverkningar
9
.    

Antiepileptika dämpar aktiviteten i hjärnan och reducerar därmed risken för anfall. 

Antiepileptika kan inte bota epilepsi men kan däremot eliminera eller minska symtomen. 

Medicineringen är i många fall mångårig eller livslång. Behandlingen måste följas upp av 

läkare med regelbundna kontroller. Att avbryta en påbörjad behandling kan vara riskabelt och 

kan i värsta fall framkalla status epilepticus
5
.  

Antiepileptika verkar i CNS genom att minska antalet urladdningar via stabilisering av 

nervcellernas membran. Preparatens främsta ”targets” är: 

- hämma glutamats stimulering  

- hämma spänningsreglerade Na
+ 

- och Ca
2+

 kanaler samt  

- stärka GABA’s hämmande effekt, via ökning av GABA eller genom att stimulera receptorer 

för GABA
13,22

. En schematisk bild visar detta i Figur 2.  

Tyvärr förknippas ofta antiepileptika med besvärliga biverkningar. Vissa biverkningar som 

allergi kommer inom ett par veckor efter påbörjad behandling i form av utslag på kroppen 

samt illamående. Behandlingen måste då avbrytas så fort som möjligt och därefter sätts nya 

läkemedel in
5,6

. Biverkningar som trötthet, yrsel, dimsyn och balanssvårigheter är exempel på 

dosberoende biverkningar. Dessa försvinner oftast när dosen reduceras eller när kroppen har 

vant sig vid läkemedlet
5
. Andra biverkningar som kan uppträda efter en längre tids behandling 

är bl.a. leverpåverkan, domningar i extremiteterna, svullet tandkött. Gravida kvinnor som äter 

antiepileptika har en ökad risk för missbildningar hos fostret
8
. 

 

Läkemedel som verkar genom att stärka GABA’s effekt:  

vigabatrin, valproat, fenobarbital,,klonazepam, gabapentin  

Bensodiazepiner som klonazepam och nitrazepam binder till en specifik receptor 

(bensodiazepinreceptorn) på GABAA-receptorkomplexet och ökar GABAA-receptorns 
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affinitet för GABA.Vigabatrin och valproat hämmar det nedbrytande enzymet GABA-

transaminas. Gabapentin är en GABA-agonist, dock är dess verkningsmekanism fortfarande 

oklar
7,13

. Tiagabin är ett läkemedel med GABA- transporthämmande effekt men är inte 

registrerat som läkemedel i Sverige
14

. 

 

Hämning av natriumkanaler: 

karbamazepin, lamotrigin,  oxkarbazepin, fenytoin  

Spänningskänsliga natriumkanaler släpper in natriumjoner i cellen för alstring av 

aktionspotentialer. När natriumkanalerna hämmas hindras uppkomsten av nya 

aktionspotentialer i nervcellen. Spänningskänsliga natriumkanaler kan befinna sig i tre olika 

stadier vilka är vilande, öppen, eller inaktiverad. När nervcellen aktiveras (depolariseras) 

skapas en aktionspotential och de spänningskänsliga natriumkanalerna övergår från 

viloformen till öppna. Under inaktiveringsfasen stängs natriumkanalerna (inaktiverade) och 

kaliumkanaler öppnas. När nervcellen repolariserats till normal vilopotential övergår de 

spänningskänsliga natriumkanaler till vilostadiet och kan sedan åter öppnas (aktiveras) vid ny 

depolarisering av nervcellen
13

.  Karbamazepin och fenytoin binder till dessa natriumkanaler 

när de är öppna eller inaktiverade och förhindrar att de återgår till viloformen. 

Karbamazepinbehandling har många biverkningar som yrsel, synrubbningar och trötthet. 

Även mentala eller motoriska störningar samt leverskador kan uppträda i samband med 

behandlingen
7
. Lamotrigin är ett annat läkemedel som inhiberar inströmning av natriumjoner 

till nervcellen och hindrar uppkomst av aktionspotentialer. Vanliga förekommande 

biverkningar är tredagarsfeber, huvudvärk, insomnia, hudutslag samt illamående
1
. 

 

Hämning av kalciumkanaler: 

valproat, etosuximid  

Läkemedel som hämmar kalciumflödet via spänningskänsliga kalciumkanaler påverkar också 

nervcellers retbarhet. Valproat verkar inte enbart på kalciumkanaler utan stärker även 

GABA´s hämmande effekt. Valproats olika verkningsmekanismer gör att det kan klassas som 

ett brett antiepileptiskt läkemedel. Etosuximid hämmar kalciumkanaler främst av T-typ 

(transient) som finns i thalamus och har stor betydelse vid behandling av absenser
7,13

. 

Eventuella biverkningar är bl.a. yrsel, illamående, kräkningar. Däremot är allvarligare 

biverkningar ovanligt, men valproat ökar risken för leverbiverkningar
1,7

. ’ 
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Hämning av glutamatsignalering:  

topiramat, felbamat  

Glutamats stimulerade effekt har en stor roll vid epileptiska anfall. Felbamat och topiramat är 

glutamatantagonister och hämmar därför glutamats stimulerande effekt. Topiramat hämmar 

även spänningskänsliga natriumkanaler samt förstärker effekten av GABA. Förekommande 

biverkningar inkluderar nedsatt aptit, illamående, yrsel, kräkningar och insomnia
13,22

.  

 

Val av antiepileptika  

Val av antiepileptika grundas på kunskap om läkemedlens effekt, farmakokinetik och toxicitet 

som erhållits från kliniska studier. RCT- studier har inte kunnat påvisa någon skillnad mellan 

olika antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin, valproat samt etosuxumid och valproat vid 

olika anfallstyper
8
. Trots dåligt underlag för att på vetenskaplig grund kunna välja mellan 

olika tillgängliga antiepileptika, måste ändå ett val göras vid förskrivningen. I Tabell I anges 

rekommendationerna för läkemedelsprioritering vid olika anfallstyper baserade på tillgänglig 

dokumentation. Rekommendationerna grundas framförallt på att en monoterapi vid behov 

Figur 2 . Schematisk bild över olika antiepileptika samt deras effekter 

på GABA, glutamat, Na
+ 

och Ca
2+

 kanaler och pre- och postsynaptiska 

neuron. Från
13

 med tillstånd.   
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följs av en andra monoterapi innan tilläggspreparat prövats
1,8

.  

Även om nya antiepileptika är dyrare än de äldre preparaten har man här inte tagit hänsyn till 

läkemedelskostnaderna. Rekommendationerna riktas främst till nydebuterade, obehandlade 

patienter, samt de som inte svarar på den givna behandlingen
5,8

. 

 

Tabell 1; Terapirekommendationer vid epilepsi
8,9

 

Anfallstyp Monoterapi 

förstahandsval 

Monoterapi 

andrahandsval 

Monoterapi 

tredjehandsval/tillägg  

Partiella anfall med/ 

utan sekundär 

generalisering 

 

Karbamazepin 

 

Valproat 

fenytoin, gabapenin
*
, 

lamotrigin, topiramat
*
, 

vigabatrin 

Generaliserade anfall 

- Petit mal 

- Grand mal 

- Tonisk-

kloniska 

 

valproat 

valproat 

 

valproat 

 

klonazepam 

nitrazepam eller 

etosuximid 

karbamazepin 

 

 

 

klonazepam 

fenytoin eller lamotrigin  

Status epilepticus Bensodiazepiner ex. 

clonazepam 

  

* endast för tilläggsbehandling 

 

Djurmodeller för epilepsi   

Kindling är en process där upprepade elektriska eller kemiska retningar/stimuleringar 

resulterar i ökning av stimulusinducerad epileptisk cellaktivitet vilket skapar generaliserade 

anfall. Processen ökar försöksdjurs känslighet på grund av bestående störning av hjärnans 

funktion. Elektrisk kindling på råttor omfattar implanterade elektroder i amygdalaregionen i 

hjärnan . Kindling kan även genomföras via elektrisk stimulering av cornea vilket resulterar i 

motoriska anfall som liknar partiella anfall med sekundär generalisering (Figur 3). 

Djurstudier genomförs också ofta på speciella möss mottagliga för audiogena anfall, Frings 

möss (påverkan på Ca
2+ 

flödet). Kainic acid (KA) är en agonist på vissa glutamatreceptorer 

och framkallar epileptiska anfall i försöksdjur.  
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Pentylenetetrazol (PTZ) är en GABA antagonist som 

också framkallar epileptiska anfall i försöksdjur. 

Pilokarpin är en icke-selektiv muskarin-receptor 

agonist och används för att framkalla kronisk 

epilepsi hos framförallt råttor och andra gnagare
15,16

. 

 

 

 

 

GABA- transportörer 

GABA- transportörer transporterar tillbaka frisatt signalsubstans från synapsklyftan till 

presynapsen eller till omgivande gliaceller. Fyra olika GABA- transportörer har identifierats. 

Nomenklaturen för GABA- transportörerna är olika för olika arter, detta finns beskrivet i 

Tabell II. I detta arbete benämns transportörerna efter människans nomenklatur alternativt 

musens nomenklatur men då med ordet mus framför, exempel musGAT2. GAT1 sitter på 

presynaptiska nervceller, GAT3 (mus GAT4) på gliaceller nära synapser, medan BGT1 

(musGAT2) sitter på gliaceller utanför synapser. GAT2 (mus GAT3) har begränsat uttryck 

neonatalt och i hjärnhinnor
17

. 

 

Tabell II: GABA- transportörernas nomenklatur hos olika arter
17

.  

Typ Nomenklatur    

Råtta  GAT-1 BGT-1 GAT-2 GAT-3 

Människa GAT-1 BGT-1 GAT-2 GAT-3 

Mus GAT-1 GAT-2 GAT-3 GAT-4 

HUGO (Human 

genome Organization) 

GAT-1 BGT-1  GAT-2 GAT-3  

 

 

 

Figur 3. Corneal kindling på möss, ökad 

stimulering resulterar i förhöjd anfallsfrekvens. 

Från
15

 med tillstånd. 
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SYFTE  

Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om det föreligger evidens i litteraturen för 

att GABA- transporthämmare kan fungera som läkemedel mot epilepsi.  

MATERIAL OCH METOD   

Denna uppsats är en litteraturstudie som omfattar fem vetenskapliga artiklar. Vid 

litteratursökningen användes fyra olika databaser; PubMed/Medline, Google Scholar, ELIN 

samt Cochrane. För att begränsa antalet träffar skulle artiklarna vara publicerade på engelska 

och finnas tillgängliga i fulltext. För att öka studiernas kvalitet begränsades sökningarna med 

RCT (randomiserade kliniska studier), men detta exkluderades vid några sökningar eftersom 

det resulterade i lågt antal träffar. Inga kriterier angående humana eller djurstudier gjordes. 

 

 I första sökningen i PubMed användes sökorden ”GABA-transporter AND epilepsy”. 

Området avgränsades sedan med olika sökord som ” GABA-transport inhibitor”, ”tiagabine 

AND epilepsy”, ”EF1502”, ”GAT-1 inhibitor”, ”GABA and epilepsy”, ”GAT2 inhibitor 

AND epilepsy” samt ”GAT1 inhibitor AND GAT2 inhibitor AND epilepsy”.  

 

Vid sökning i ELIN var ”GABA transporter AND epilepsy” och ”GABA transport inhibitor” 

de främsta sökorden som användes.  

 

Vid sökningen i Google Scholar användes främst GABA-transporter såsom ”GABA transport 

inhibitor AND antiepileptic drugs” och ”GABA-transport inhibitor" AND "tiagabine". 

Vid sökningen i Cochrane användes ”tiagabine AND epilepsy” samt ”GABA AND 

antiepileptic drugs” (se Tabell III).  

Urvalet av artiklar grundades bl.a. på abstract och rubrik, men framför allt var det viktigt att 

de överrensstämmer med huvudsyftet för undersökningen, d.v.s. om GABA- 

transporthämmare kan användas som antiepileptika. Artiklarna skulle helst inte vara mer än 

10 år gamla.  
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RESULTAT 

 

I Tabell III visas sökstrategin samt hur många träffar vardera sökning gav. De artiklar som vid 

genomläsning av titel och abstract ansågs vara lämpliga och stämde överrens med arbetets 

frågeställning valdes ut och granskades.  

 

Tabell III: Sökstrategi i PubMed, ELIN, Google Scholar och Cochrane.  

Sökverktyg Limits Sökord Antal träffar 

PubMed RCT, english, 

fulltext 

Epilepsy AND 

tiagabine  

19 

 English, full text GABA- transporter 

AND epilepsy 

137 

 English, full text  EF1502  6 

 English, full text GAT1 inhibitor 38 

 English, full text GAT1 inhibitor 

AND GAT2 

inhibitor AND 

epilepsy 

 

1 

 English, full text  SNAP-5114 AND 

epilepsy 

2 

 English, full 

text, RCT 

Gamma-

aminobutyric acid 

AND epilepsy  

 

90 

    

ELIN  GABA transporter 

and epilepsy 

60 

  GABA transport 

inhibitor  

16 

  Tiagabine AND 

epilepsy  

167 

    

Google scholar  GABA-transport 

inhibitor AND 

antiepileptic drugs 

294 

  "GABA-transport 

inhibitor" AND 

"tiagabine" 

56 

    

Cochrane 

Library 

 Tiagabine AND 

epilepsy  

17 

  GABA AND 

antiepileptic drugs 

41 
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Av samtliga artiklar valdes totalt fem stycken ut, fyra experimentella originalartiklar och en 

metaanalys. Det som alla studier hade gemensamt var att tiagabins effekt granskades ensamt 

eller i kombination med andra existerande antiepileptika eller potentiella framtida 

antiepileptika med effekter på olika GABA transportörer. I Tabell IV sammanfattas de studier 

som valdes ut och i Tabell V förklaras vissa begrepp som förekommer i de olika studierna. 

Därefter följer en mera detaljerad redovisning av studierna samt en sammanfattande analys 

och diskussion. 

 

Tabell IV: Översikt av utvalda artiklar 

Studie Syfte Resultat  

 

Tiagabine add-on for drug-

resistant partial epilepsy 

The Cochrane collaboration  

 Pereira et al., 2009
18 

 

Målet med metaanalysen var att 

utreda effekten av tiagabin som 

tilläggspreparat (add-on) vid 

partiella anfall, dess kognitiva 

påverkan, biverkningar samt 

påverkan på quality of life (QOL).  

Patienterna svarade statistiskt 

signifikant bättre på tiagabin 

behandlingen jämfört med 

placebobehandling, ITT 3,16 

(95 % CI 1,97–5,07). RR i 

”worst case” samt ”best case” 

uppmättes till 2,70 (95 % CI 

1,75–4,19) respektive 3,32 (95 

% CI 2,08–5,32). De fyra 

vanligaste biverkningarna som 

förekom var huvudvärk, 

infektioner, tremor och 

nervositet. 

 

Effects of 3-hydroxy-4-amino-

4,5,6,7- tetrahydro- 1,2- 

benzisoxazol (exo- THPO) 

and its N- substituted analogs 

on GABA transport in the 

cultured neurons and 

astrocytes and by four cloned 

mouse GABA transporters  

Sarup et al., 2003
19 

 

 

Studiens syfte var att undersöka 

effekten av exo- THPO samt ett 

antal N- substituerade analoger på 

GABA transportörer lokaliserade i 

astrocyter och i neuron samt på 

mus GAT 1-4 uttryckta i humana 

embryonala njurceller (HEK-

celler).  

 

Omvandlingen av exo- THPO 

till N-metyl- exo-THPO 

resulterade i gliaselektiv GABA 

upptagshämmare. Ökad storlek 

och lipofilicitet i substituent 

resulterade i ökad hämning av 

transportörerna. N-DPB-exo-

THPO visades ha hundra 

gånger högre potens på GAT1 

jämfört med N-metyl-exo-

THPO (IC50 värden 6 M 

respektive 450 M). Ingen 

analog visade någon effekt på 

andra GABA-transportörer än 

GAT1. 

First demonstration of a 

functional role of central 

nervous system betaine/γ-

aminobutyric acid 

transporter (mGAT2) based 

on synergistic anticonvulsant 

Syftet med undersökningen var att 

erhålla mer detaljerad information 

om EF1502, en N-substituerad 

analog av exo- THPO (4-amino-

4,5,6,7- 

tetrahydrobenzo(d)isoxazol-3-ol) 

som har visats hämma andra 

GABA- transportörer än GAT1.   

 

EF1502 visades ha 

antiepileptisk effekt i ett antal 

olika djurmodeller. 

Kombinationsstudier av 

EF1502 och tiagabin eller LU-

32-176B resulterade i 

synergistisk effekt. Tiagabin 

och LU-32-176B resulterade i 

additiv effekt. Ingen synergism 
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action among inhibitors of 

mGAT1 and mGAT2  

White et al., 2005
20

 

 observerades för toxiska 

effekter. 

 

Inhibition of the betaine- 

GABA transporter 

(mGAT2/BGT-1) modulates 

spontaneous electrographic 

bursting in the medial 

entorhinal cortex (mEC) 

Smith et al., 2008
21 

 

Syftet var att undersöka effekten 

av de två GABA 

transporthämmarna tiagabin och 

EF1502 ensamma och i 

kombination, på spontan 

”bursting” (SB) registrerat 

extracellulärt i horisontala 

hjärnskivor bestående av mediala 

entorhinala cortex-hippocampus 

(mEC-HC) från råttor som 

uppvisat kainic acid-inducerade 

anfall.    

30µM EF1502 reducerade SB 

frekvensen med 32 % (p<0,05; 

n= 10). Tiagabin reducerade 

inte SB frekvensen statistiskt 

signifikant, men reducerade 

både area och duration vid 

koncentration över 3 µM (58 

respektive 51 % vid 3µM, 

p<0.05). 

Kombination av 10µM tiagabin 

och 10 µM EF1502 på mEC- 

HC skivorna resulterade i 

signifikant reduktion i SB 

frekvensen, arean och 

durationen.  

 

Synaptic and extrasynaptic 

GABA transporters as targets 

for anti- epileptic drugs 

Madsen et al., 2009
16

 

 

Syftet var att undersöka den 

kramplösande effekten av GAT2- 

och 3 hämmaren (musGAT3 och 

musGAT4) SNAP-5114 ensamt 

samt i kombination med tiagabin 

och EF1502. 

Kombinationen mellan tiagabin 

och SNAP-5114 gav additiv 

effekt, men kombinationen 

mellan EF1502 och SNAP-5114 

resulterade i synergistisk effekt.  

  

 

Tabell V: Kortfattade förklaringar till vissa begrepp som används i de olika studierna. 

Intension to treat (ITT) ”Avsikt att behandla”, vilket innebär att resultat från 

alla deltagande patienter tas med i den slutliga analysen, alltså bla 

resultat från patienter som inte följt föreskrifterna (t ex slutat att ta 

prövningsläkemedel efter någon tid). Intention to treat-analys är 

önskvärd, eftersom vissa deltagares resultat annars kan uteslutas på 

otillräckliga eller felaktiga grunder. 

Relativ risk reduktion (RR)  Resultatet i behandlingsgruppen i relation till resultatet i 

kontrollgruppen.  

Benton visual retention test Test avsett att mäta visuell perception, konstruktiv förmåga och 

visuellt minne. 

Isobolografisk analys Isobolografisk analys används för att bedöma huruvida biologiska 

reaktioner som framkallas av kombinationer av substanser är större, 

lika med eller mindre än vad som skulle ha förväntats på grundval 

av de enskilda substansernas effekter var för sig. 
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1) Tiagabine add-on for drug-resistant partial epilepsy 

The Cochrane collaboration  

 

Pereira J, Marson AG, Hutton JL. 

 

The Cochrane Library 2009, Issue 1
18

 

 

Syfte 

Målet med metaanalysen var att utreda effekten av tiagabin som tilläggspreparat (add-on) vid 

partiella anfall, tiagabins påverkan på kognitiva funktioner, biverkningar samt påverkan på 

”quality of life” (QOL). 

 

Studiedesign 

Studien är en metaanalys som bygger på fem studier.  Inklusionskriterierna krävde att 

studierna skulle vara randomiserade kliniska prövningar (RCT), enkel- dubbel- eller 

oblindade, placebokontrollerade, parallella eller crossover- studier. Studierna skulle ha en 

behandlingsperiod på minst åtta veckor. Patienter med partiella, komplexa eller sekundärt 

generaliserade tonisk-kloniska anfall inkluderades i studien. Patienterna behandlades med 

tiagabin som tilläggspreparat i kombination med andra antiepileptika . Ett ”outcome” mått var 

att undersöka om anfallsfrekvensen kunde reduceras med 50 % eller mer. Andra ”outcome” 

mått var att undersöka biverkningar av tiagabin samt hur tiagabin påverkar patienters 

kognitiva funktion samt ”quality of life” (QOL).  

Tre olika analyser genomfördes för att uppskatta tiagabins effekt (50 % eller större reduktion 

av anfallsfrekvensen):  

1) primär analys (enligt intention to treat): patienter som inte följdes upp eller med 

otillräckliga data räknades som icke- svarare 

 

 2) sämsta effekt (”worse case”): patienter som inte följdes upp eller med otillräckliga data 

räknades som icke- svarare i tiagabin gruppen, men som svarare i placebogruppen 

 

3) bästa effekt (”best case”): patienter som inte följdes upp eller med otillräckliga data 

räknades som svarare i tiagabingruppen men icke- svarare i placebogruppen.  
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Studien omfattade tre parallellstudier och två crossoverstudier som alla jämförde tiagabin med 

placebo.  De patienter som exkluderades uppvisade idiopatiska anfall, sjukdomar i CNS, 

annan sjukdom de senaste 3 månaderna, onormala laboratoriefynd eller var gravida kvinnor.   

De olika studiernas genomförande och randomisering beskrivs i tabell VI.  

 

Tabell VI: sammanfattning av studiernas genomförande och randomisering.   

Studietyp  Parallell 1 Parallell 2 Parallell 3  Crossover 1+2 

Genomförande  

 

12 veckors pre- 

randomisering. 

Patienter som 

uppvisade 8 eller 

fler krampanfall 

randomiserades 

8 veckor pre- 

randomisering, 

patienter med 8 eller 

fler anfall 

randomiserades  

12-veckors pre- 

randomisering där 

patienter med 8 

eller fler 

krampanfall 

randomiserades  

Patienter med 6 eller fler 

anfall under en 8-

veckosperiod 

inkluderades i 12-

veckors fasen 

Randomisering Under 22 veckors 

behandlingsperiod, 

random. 154 

patienter;  

*77 st placebo 

*77 st 30 mg 

tiagabin/dag 

 

Behandlingsperioden 

varade i 12 veckor, 

där 318 patienter 

randomiserades: 

*107 st placebo 

*211 st 32 mg 

tiagabin/dag  

 

Behandlings 

perioden pågick i 

20 veckor, där 

sammanlagt 297 

patienter 

randomiserades: 

 

*91 st placebo  

*61-16 mg/dag 

tiagabin 

*88-32 mg/dag 

tiagabin 

*57-56 mg/dag 

tiagabin 

 

Samtliga patienter erhöll 

tiagabin som sedan 

titrerades till 52 mg/dag 

eller 64 mg/dag. 

Deltagare med reducerad 

anfallsfrekvens 25 % 

eller mer randomiserades 

i två crossover studier till 

placebo- tiagabin eller 

tiagabin- placebo. 

Behandlingsperioden 

pågick i 7 veckor och 

crossover i 3 veckor.  

Totalt randomiserades 90 

patienter.  

 

Resultat 

Den relativa risken (RR) att svara på tiagabin (minst 50 % minskning i anfallsfrekvens) var i 

den primära analysen (”intention-to-treat”) 3,16 (95 % konfidensintervall (CI) 1,97- 5,07) 

vilket innebär att patienterna svarade statistiskt signifikant bättre på tiagabinbehandlingen 

jämfört med placebobehandling. RR i ”worst case” samt ”best case” uppmättes till 2,70 (95 % 

CI 1,75–4,19) respektive 3,32 (95 % CI 2,08–5,32). 
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Andelen patienter som inte fullföljde behandlingen beräknades endast i de parallella 

studierna. RR för avhopp uppskattades till 1,81 (95 % CI 1,25–2,62) vilket betyder att risken 

för avbrott var signifikant större för patienter som behandlades med tiagabin jämfört med 

placebogruppen. De fyra vanligaste biverkningarna som förekom var huvudvärk, infektioner, 

tremor och nervositet. Den relativa risken (CI 99 %) visade att tiagabinbehandling var 

signifikant associerad med yrsel 1,69 (CI 1,31- 2,51) och tremor 4,56 (CI 1,00–20,94). Övriga 

biverkningar hade följande RR: trötthet 1,38 (Cl 0,89-2-14), nervositet 10,65 (Cl 0,78-

146,08), ataxi 1,24 (CI 0,34–4,55) illamående 1,24 (CI 0,69–2,22) sömnighet 1,18 (CI 0,76- 

1,83) huvudvärk 1,15 (CI 0,48- 2,79) samt infektioner 1,00 (CI 0,36- 2,76). För kognitiv 

påverkan visades ingen statistisk signifikant skillnad (CI 99 %) däremot fanns en signifikant 

skillnad vid CI 95 % för ”Benton visual retention test, form F” i en av de granskade studierna. 

Quality of life (QOL) mätningarna kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan 

tiagabin och placebo.  
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2) Effects of 3-hydroxy-4-amino-4,5,6,7- tetrahydro- 1,2- benzisoxazol (exo- 

THPO) and its N- substituted analogs on GABA transport in the cultured 

neurons and astrocytes and by four cloned mouse GABA transporters  

 

Sarup A, Larsson OM, Bolvig T, Frölund B, Larsen PK, Schousboe A. 

 

Neurochemistry International 43: 445-451, 2003
19

. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekten av exo- THPO samt ett antal N- substituerade 

analoger på GABA transportörer lokaliserade i astrocyter och i neuron samt på musGAT 1-4 

uttryckta i humana embryonala njurceller (HEK-celler).  

 

Studiedesign 

Astrocytkulturer bereddes från prefrontala cortex hos nyfödda möss där vävnaderna sedan 

odlades i ”Dulbeccos minimum essential medium” (DMEM) med 20 % fetalt kalvserum. 

Cerebrokortikala neuron erhölls från 15 dagars musembryon. 

Transfektion är en metod som används för att introducera och uttrycka främmande gener och 

proteiner i celler. I studien användes metoden för att inducera musGAT transportörerna 1-4 

transfekterade i HEK 293 celler. Upptag av GABA till astrocyter, neuron och rekombinanta 

kulturer undersöktes genom inkubering av cellerna med [
3
H]GABA (1 µCi) i närvaro av 1 

µM GABA samt ökande koncentrationer av hämmare. Cellerna löstes sedan upp i en 0,4 M 

KOH (kaliumhydroxid) lösning, radioaktiviteten mättes och IC50 värden (koncentration för 50 

% hämning av GABA- upptag) beräknades.  

 

Resultat  

Tillförseln av alkylgrupper till exo- THPO visades inte ha så stor effekt, men omvandlingen 

av exo- THPO till N-metyl- exo-THPO resulterade i en gliaselektiv GABA upptagshämmare. 

Tillförsel av etylgrupp, N-etyl- exo- THPO, gav en icke- selektiv GABA hämmare i neuron 

och astrocyter. N, N- dimetyl-exo-THPO visades inte ha någon effekt på GABA upptaget. 

Tillägg av hydroxyethyl grupp till exo- THPO, N-2-hydroxyethyl- exo- THPO, hade ingen 

inhiberande effekt på GABA transportörerna. Ökad storlek och lipofilicitet i substituenter 
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resulterade i ökad hämning av transportörerna. N-DPB-exo-THPO hade omkring hundra 

gånger högre potens på GAT1 jämfört med N-metyl-exo-THPO (IC50 värden 6 M och 450 

M) . Ingen av exo- THPO analogerna visade någon effekt på de andra GAT transportörerna, 

GAT2-4. Exo- THPO och N-metyl- exo- THPO visades vara kompetitiva hämmare. 

Tillförseln av DPB sidokedja till N-metyl-exo- THPO resulterade i icke- kompetitiv hämning.  
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3) First demonstration of a functional role of central nervous system 

betaine/γ-aminobutyric acid transporter (mGAT2) based on synergistic 

anticonvulsant action among inhibitors of mGAT1 and mGAT2  

 

White HS, Watson WP, Hansen SL, Slough S, Perregaad J, Sarup A, Bolvig T, Petersen G, 

Larsson OM, Clausen RP, Frölund B, Falch E, Larsen PK, Schousboe A. 

The journal of pharmacology and experimental therapeutics (JPET) 312:866-847, 2005
20

.  

 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att erhålla mer detaljerad information om EF1502, en N-

substituerad analog av exo- THPO (4-amino-4,5,6,7- tetrahydrobenzo(d)isoxazol-3-ol) som 

har visats hämma andra GABA- transportörer än GAT1.   

 

Studiedesign 

Tidigare studier har visat att EF1502 [N-[4,4-bis[3-metyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-3hydroxy-4-

(methylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]isoxazol-3-ol] som är en N-substituerad exo-THPO 

analog har GABA- transporthämmande effekt på musGAT1 och musGAT2  uttryckta i 

humana embryonala njurceller (HEK). Tester utfördes på ett antal olika djurmodeller för 

epilepsi, audiogena anfall i Frings möss, 6 Hz stimulering av cornea i möss, råttor efter 

amygdala kindling, pentylentetrazol (PTZ, två tester, subkutant PTZ för dos-resposnsstudier 

och intravenöst PTZ för studier av kramptröskel) samt pilokarpin-inducerade anfall i möss. 

Testsubstanser (EF1502, tiagabin och LU-32-176B som liksom tiagabin hämmar GAT1) 

bedömdes efter intraperitoneal administrering eller subkutan administrering (pilokarpinmodell 

och amygdala kindling modell). ”Tid- respons” studier genomfördes för varje testsubstans för 

att fastställa vid vilken tid efter tillförsel substanserna hade störst effekt. Därefter 

genomfördes dos- respons studier i grupper om 4-8 djur för att fastställa ED50 värden med 95 

% konfidensintervall. Administration av olika doser fortsatte tills minst två punkter erhölls 

mellan nivåerna inga och hundra procent av djuren skyddade från anfall. Allmän 

beteendepåverkan (motorisk påverkan) mättes med ”rotarod procedure”. Mössens oförmåga 

att sitta kvar under 1 minut på en roterande stav (1 tum som snurrade 6 varv per minut) 

användes som indikation på motorisk påverkan. Med denna modell bestämdes TD50 d.v.s. den 

dos som gav beteendepåverkan hos 50 % av djuren. Vid kombinationer av olika testsubstanser 
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användes isobolografisk analys för att avgöra om substanserna hade antagonistisk, 

synergistisk eller additiv effekt. 

Resultat  

EF1502 visades ha hämmande effekt mot musGAT2 till skillnad från tiagabin, med svagare 

inhibering av musGAT3 och musGAT4. EF1502 var mindre potent än tiagabin i Frings möss 

(ED50 4,4 mg/kg för EF1502 och 0,55 mg/kg för tiagabin). EF1502 visades ha något lägre 

potens i 6-Hz psykomotoriska anfallstestet (ED50 10,4 mg/kg) jämfört med i Frings möss. 

Djur behandlade med 10 mg/kg EF1502 visade 100 % skydd mot pilokarpininducerade anfall. 

Tiagabin gav bättre effekt med 100 % skydd vid 2,5 mg/kg. I det subkutana PTZ- testet 

hindrade EF1502 uppkomsten av kloniska anfall (ED50 18,6 mg/kg). TD50 för EF1502 var 57 

mg/kg för möss som användes för 6 Hz testet och 18,2 mg/kg för Frings möss. Vid liknande 

test blev TD50 för tiagabin 1,3 mg/kg. Kombinationsobservationer mellan LU-32-176B och 

tiagabin (båda GAT1-hämmare) resulterade i additiv antikonvulsiv effekt medan EF1502 med 

tiagabin (Figur 4) eller LU-32-176B gav synergistisk effekt. Ingen synergism observerades 

för toxiska effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Synergistisk antikonvulsiv 

effekt av EF1502 (1,38 mg/kg) och 

tiagabin (TGB, 0,63 och 1,38 mg/kg). 

EF1502 och tiagabin ökade inte 

intravenös PTZ tröskel, men 

kombinationen av EF1502 och tiagabin 

resulterade i en signifikant förhöjning 

av kramptröskeln. Från
20

 med 

tillstånd.  
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4) Inhibition of the betaine- GABA transporter (mGAT2/BGT-1) modulates 

spontaneous electrographic bursting in the medial entorhinal cortex (mEC) 

 

Smith MD, Saunders GW, Clausen RP, Frölund B, Larsen PK, Larsson OM, Schousboe A, 

Wilcox KS, White HS. 

 

Epilepsy Research 79: 6-13, 2008
21

. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka effekten av de två GABA transporthämmarna tiagabin och EF1502 

både ensamma och i kombination, på spontan ”bursting” (SB) registrerat extracellulärt i 

horisontala hjärnskivor bestående av mediala entorhinala cortex-hippocampus (mEC-HC) från 

råttor som uppvisat (kainic acid) KA- inducerade anfall.    

Studiedesign 

Vuxna Sprague-Dawley hanråttor behandlades systemiskt med KA tills epileptiska anfall av 

förutbestämd svårighetsgrad uppnåtts. Råttorna sövdes därefter med fenobarbital och 

hjärnorna plockades ut och placerades i en iskall lösning. Hjärnorna skars sedan i horisontala 

skivor, 400 µM som placerades i hyperexciterande ACSF lösning. SB studerades sedan med 

extracellulära elektroder. Badperfusion av testsubstanser påbörjades först när SB frekvensen 

(grundfrekvens) var stabil under minst 6 minuter 40 sekunder samt amplituden var minst 0,2 

mV.  Effekten av EF1502 och tiagabin testades var för sig vid 3,10,30 µM samt i 

kombinationerna 3+3 µM samt 10+10µM. SB frekvensen (urladdningar per minut), SB 

duration (millisekunder) och SB area (millivolt ∙ millisekunder) registrerades. Gräns för 

statistiskt signifikanta effekter var p<0,05. 

 

Resultat 

Vid 30µM EF1502 hade SB frekvensen signifikant reducerats med 32 % (p<0,05; n= 10), 

detta sågs inte vid 10µM. 10µM EF1502 visade dock signifikant minskning av båda areorna 

samt durationen av SB (46 % och 60 % minskning) vilket inte sågs med 30 µM EF1502. Vid 

båda koncentrationerna återvände SB till grundfrekvensvärdet efter utsköljning av 

testsubstanserna. Tiagabin reducerade inte SB frekvensen, men reducerade både area samt 

durationen vid koncentration över 3 µM (58 respektive 51 % vid 3µM, p<0.05). Varken arean 
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eller durationen för tiagabin återvände till sina grundvärden efter utsköljning.   

Kombinationen av 10µM tiagabin och 10 µM EF1502 på mEC- HC skivorna resulterade i 

signifikant reduktion i SB frekvensen, arean och durationen. När substanserna 

administrerades i kombination av 3 µM påvisades ingen signifikant effekt. Efter utsköljning 

av substanserna återvände alla parametrar mot sina utgångsvärden men nådde inte sina 

grundvärden.   
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5) Synaptic and extrasynaptic GABA transporters as targets for anti- 

epileptic drugs 

 

Madsen KK, Clausen RP, Larsson OM, Larsen PK, Schousboe A, White HS. 

Journal of neurochemistry, 109: 139-144, 2009
16

. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka den kramplösande effekten av GAT2- och 3 hämmaren (musGAT3 

och musGAT4) SNAP-5114 ensamt samt i kombination med tiagabin och EF1502.  

 

Studiedesign 

Undersökningen var en djurstudie som genomfördes på möss mottagliga för autogena anfall 

(Frings möss). EF1502 och tiagabin och kombinationer av dessa undersöktes också på möss 

som utsattes för ”corneal kindling”. Alla testsubstanser administrerades intraperitonealt. 

Den kramplösande effekten mättes för varje läkemedel, ensamt eller i kombination, i grupper 

om 8 möss. Administration av olika doser fortsatte tills minst två punkter erhölls mellan noll 

och hundraprocent av djuren skyddade från anfall. Dosen som behövs för att ge skydd hos 50 

% av djuren (ED50) beräknades sedan med 95 % konfidensintervall (CI). De djur som inte 

visade tecken på anfall exkluderades från studien. ED50 med 95 % konfidensintervall 

beräknades på liknande sätt för möss som sensitiserats med ”corneal kindling”. Isobolografisk 

analys användes vid kombinationer av testsubstanser för att avgöra om substanserna hade 

antagonistisk, synergistisk eller additiv effekt. Allmän beteendepåverkan (motorisk påverkan) 

mättes med ”rotarod procedure”. Mössens oförmåga att sitta kvar under 1 minut på en 

roterande stav (1 tum som snurrade 6 varv per minut) användes som indikation på motorisk 

påverkan.  

 

Resultat 

Vid singeladministrering visades alla tre substanser vara aktiva på Frings mössen. GAT1 

hämmaren tiagabin visades vara mest potent och SNAP-5114 minst (ED50 0,52, 4,85 och 

25,61 mg/kg för tiagabin, EF1502 och SNAP-5114). Kombinationen tiagabin och SNAP-

5114 gav en additiv effekt vid samtliga dosmixer, däremot visade kombinationen mellan 

EF1502 och SNAP-5114 synergistisk effekt vid dosmix 3:1. De övriga kombinationerna 
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uppvisade additiv effekt. Tiagabin och EF1505 utvärderades även på möss efter ”corneal 

kindling”. Båda var vid ensam tillförsel effektiva för att blockera anfall (ED50: 0,5 och 3,2 

mg/kg för tiagabin respektive EF1502). Kombination 1:1 gav synergistisk effekt medan 

övriga kombinationer (1:3, 3:1) gav additiv effekt. Ingen potentiering av beteendemässig 

toxicitet (”rotarod procedure”) sågs vid kombinationsstudierna. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Omkring 0,5 % av Sveriges befolkning lider av epilepsi, vilket omfattar ca 60 000 personer 

varav 10 000 barn. Varje år rapporteras ca 4500 nya fall av epilepsi
8
.  

Epilepsi kan i de svåraste fallen vara mycket påfrestande, rädslan att inte veta när nästa anfall 

kommer att inträffa leder ofta till tillbakadragenhet samt att den drabbade undviker att vistas i 

folktäta områden. Den vanligaste epilepsiformen hos barn är partiella och generaliserade 

anfall medan hos vuxna och äldre är partiella anfall dominerande.  

Morbiditeten och mortaliteten ökar hos epileptiker, dödligheten är ca 2-3 gånger högre 

jämfört med normalpopulationen. Mortaliteten är störst under det första året efter 

epilepsidebuten
3
. De flesta epileptiker behandlas med antiepileptika där målet är att bli 

anfallsfri och kunna leva ett relativt normalt liv. För patientens bästa är det viktigt att även 

eliminera anfallsframkallande faktorer såsom alkohol, sömnbrist, tablettglömska, stress, andra 

läkemedel, feber och infektioner
8,9

.  

Antiepileptika används profylaktiskt d.v.s. för att förhindra uppkomsten av epileptiskt anfall. 

Det finns en rad olika antiepileptika med olika verkningsmekanismer (se introduktionen). 

Endast 60-70 % av alla patienter blir dock anfallsfria med medicineringen och förekomsten av 

terapiresistens visar på behovet av ytterligare antiepileptika.   

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om GABA- transporthämmare skulle 

kunna användas vid behandling av epilepsi. Det enda förekommande registrerande läkemedlet 

utanför Sverige med GABA- transporthämmande effekt är tiagabin.  

Ordningsföljden av de granskade artiklarna grundar sig framför allt på att den första artikeln 

demonstrerar antiepileptisk effekt av en GABA- upptagshämmare (tiagabin) som redan 

används kliniskt. De efterföljande artiklarna som presenteras i kronologisk ordning, visar på 

att det finns substanser som hämmar andra GABA- transportörer än den som hämmas av 

tiagabin. Dessa hämmare har antiepileptisk effekt i djurmodeller och genom att kombinera 

substanser med effekter på olika GABA- transportörer erhålls synergistisk effekt. Slutsatsen 

blir att det finns skäl att tro att vi i framtiden kommer att se fler GABA- upptagshämmare som 

läkemedel mot epilepsi. 

Den första studien (Pereira et al., 2009)
18

 var en metaanalys som omfattade 5 studier, 3 

parallella och 2 st crossover analyser. Tiagabin visades ha en klinisk effekt vilket visar att 
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GABA- transporthämmare kan användas för behandlingen av epilepsi. Tiagabinbehandlade 

patienter med läkemedelsresistenta anfall visade klar anfallsreducering. Antalet patienter som 

inte fullföljde behandlingen var större för tiagabinpatienter jämfört med placebogruppen. De 

främsta biverkningarna i samband med tiagabinbehandling var yrsel, nervositet och tremor. 

Det är viktigt att betona att resultatet inte ger någon information om hur tiagabin verkar som 

monoterapi eftersom det endast testades som tillägg till medicinering med andra 

antiepileptika. Studien är dock mycket intressant eftersom den omfattar fem tidigare studier 

och konstaterar att det går att använda GABA -transporthämmare i behandling av epilepsi. 

Eftersom tiagabin endast hämmar GAT1 men det finns ett antal andra GABA- transportörer 

kanske antiepileptisk effekt kan erhållas även genom att hämma andra GABA- transportörer 

ensamt eller i kombination med tiagabin.  

 

I den andra studien (Sarup et al., 2003)
19

 undersöktes en mängd exo- THPO derivat för effekt 

på olika GABA-transportörer. Det visades att samtliga testsubstanser visade selektivitet för 

endast GAT1-transporören och mycket liten eller ingen effekt på övriga transportörer. THPO 

är en GABA-analog med struktur relaterad till GABA-agonisten muscimol. Exo- THPO är en 

analog till THPO där man har flyttat ut ett kväve från ringstrukturen
23

 (Figur 5).  

Ett intressant fynd var att ökad storlek och 

lipofilicitet i substituent resulterade i ökad 

hämning av transportörerna vilket gör det 

mycket relevant att fortsätta forskningen 

kring tiagabin, andra relaterade substanser 

och deras effekter. 

 

 

 

I den tredje studien (White et al., 2005)
20

 konstaterades att N-metyl-exo-THPO analogen 

EF1502 hade signifikant effekt på både GAT1 och musGAT2. I substansen EF1502 har 

tiagabins sidokedja lagts till N-Me-exo-THPO (Figur 5). Både EF1502 och tiagabin 

uppvisade antikonvulsiv effekt i ett antal olika djurmodeller. Kombinationsstudier med 

EF1502 och tiagabin eller LU-32-176B (båda GAT1-hämmare) resulterade i synergistisk 

effekt. Tiagabin och LU-32-176B resulterade i additiv effekt. Inga synergistiska effekter 

Figur 5. Kemiska strukturer för nipecotic acid, 

exo- THPO, N-metyl-exoTHPO,  tiagabin, LU-32-

176B, EF1500 och EF1502. Från
20

 med tillstånd.  
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observerades i en biverkningsmodell (rotarod behavioral impairment test). Det är intressant att 

notera att studien visar att kombination av substanser som hämmar olika GABA- transportörer 

ger synergistisk effekt mot epilepsi men inte förstärkning av biverkningar. 

 

I fjärde studien (Smith et al., 2008)
21

 jämfördes tiagabin och EF1502 i singel- och i 

kombinerad dos. Den mest intressanta upptäckten i studien var att när substanserna 

administrerades i individuellt ineffektiva doser resulterade detta i synergistisk hämmande 

effekt. I artikeln föreslås att hämning av musGAT2 (human BGT1) med EF1502 ökar den 

extracellulära nivån av GABA tillräckligt för att modulera GABAA receptorer så att 

nervcellsaktivitet hämmas. 

 

Den sista studien (Madsen et al, 2009)
16

 visade att kombination av tiagabin och SNAP-5114 

(hämmare av musGAT3 och musGAT4) resulterade i additiv effekt, medan kombinationen 

EF1502 och SNAP-5114 gav synergistisk effekt i Frings möss. Tiagabin och EF1502 visades 

även ge synergistisk effekt vid corneal kindling. Kombination av EF1502 och tiagabin eller 

SNAP-5114 föreslogs i artikeln ge synergistisk effekt som följd av kombinerad synaptisk och 

extrasynaptisk hämning av GABA- transportörer. Tack vare tidigare studier och ökat intresse 

kring tiagabin har man alltså lyckats visa att när olika GABA- transportörer kombineras erhåll 

synergistisk effekt sannolikt som resultat av ökade nivåer av GABA i och omkring synapser.  

 

 

Tiagabin är hittills det enda registrerade läkemedlet med GAT1 hämmande effekt vid 

behandling av epilepsi utanför Sverige. Det är oklart varför tiagabin inte är registrerat som 

läkemedel i Sverige men orsakerna kan vara många.  Sveriges begränsade marknad, 

biverkningar eller sämre effekt jämfört med andra preparat kan vara orsaker. Danska forskare 

från Köpenhamns farmaceutiska fakultet har under flera år granskat tiagabins hämmade effekt 

på olika GABA transportörer i kombination med andra substanser såsom EF1502 och SNAP-

5114 och har visat kramplösande effekt i olika djurmodeller
4
. Flera av studierna i detta arbete 

visade synergistisk effekt vid kombinationer av substanser med effekt på olika GABA-

transportörer. MusGAT1 och musGAT2 hämmaren EF1502 tillsammans med GAT1- 

hämmaren LU-32-176B eller tiagabin gav till exempel synergistisk effekt
20

. Hämning av olika 

GAT transportörer på olika platser i och runt synapsklyftan verkar kunna ge synergistisk 

antikonvulsiv effekt medan hämning av samma GAT- transportör med till exempel tiagabin 

och LU-32-176B resulterar i additiv effekt. Det verkar därför troligt att läkemedel som 
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hämmar två olika ”targets” som är lokaliserade på olika ställen kan ge synergistisk effekt och 

reducerade biverkningar. 

 Sammantaget visar de granskade studierna att GABA- upptagshämmare (GAT1-hämmare, 

tiagabin) har klinisk effekt samt att det finns andra substanser som hämmar andra GABA- 

transportörer och visar antiepileptisk effekt i djurmodeller. Ingen synergistisk effekt på ataxi/ 

motoriska biverkningar (”rotarod procedure”)
 16,20

 konstaterades i studierna.  

Det finns därför skäl att tro att det i framtiden kommer att finnas ytterligare läkemedel mot 

epilepsi med effekt på GABA- transportörer.  
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