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Sammanfattning  
 

Bakgrund Bipolär sjukdom är en allvarlig, psykisk sjukdom med okänd orsak. Sjukdomen 
domineras av episoder med ett abnormt förhöjt stämningsläge, mani, och ett med sänkt, 
depression. Däremellan är sinnestämningen normal. Två varianter av sjukdomen finns, 
bipolär sjukdom typ I, som utgörs av svårare manier, samt bipolär sjukdom typ II med 
lindrigare manier. Bipolär sjukdom behandlas bäst med en kombination av psykoterapi och 
farmakologi, där litiumjonen, Li+, länge varit det etablerade, stämningsstabiliserande 
behandlingsämnet.  Lamotrigin är ett atypiskt antiepileptikum, som visat sig vara lovande 
vid behandling av bipolär sjukdom med sina stämningsstabiliserande egenskaper. Syftet 
med detta arbete är att utvärdera huruvida lamotrigin är effektivt vid behandling av 
sjukdomen. Metod Detta arbete är en litteraturstudie, erhållna genom databasen PubMed, 
av kliniska prövningar, i vilka lamotrigin testades mot antingen Li+ eller placebo. Studierna 
är utförda på personer med bipolär sjukdom typ I eller II och rör både 
underhållsbehandling samt behandling vid akuta episoder. Resultat Studierna visar att 
lamotrigin är jämförbart med Li+ vad gäller underhållsbehandling samt behandling av akut 
depression. I studierna där lamotrigin testats mot placebo är resultaten tvetydiga. Slutsats 
Lamotrigin förefaller utgöra ett bra behandlingsalternativ och är jämförbar med Li+, men 
uppvisar en mer gynnsam biverkningsprofil och bredare terapeutiskt spektrum. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
Bipolar disorder is a severe, affective illness which causes a person to alternate 
between episodes of pathologically elevated mood (mania) and depression – in 
between these episodes the mood is normal. The length and intervals between the 
episodes are highly variable among the ill, as are the severity which is divided into 
two major subgroups: bipolar I and II. Bipolar I disorder is the most severe because 
of the patient’s inability to realize that he or she is currently in a manic phase, in the 
case of bipolar II disorder, the patient is aware that he or she has an abnormally 
raised mood, a state which is called hypomanic state instead of manic. The cause of 
bipolar disorder is yet to be discovered, although both genetic and environmental 
aspects probably weigh in. Bipolar disorder is treated with a combination of 
psychotherapy and pharmacology, the most common and oldest treatment regimen 
being that of lithium, an alkali metal which has been used as a mood stabilizer for 
over a century. Although being proven effective, lithium can cause thyroid 
malfunction and has a complicated renal elimination process that can be affected by 
diet and heritage. This makes regular blood testing for determining concentration of 
lithium necessary. Lithium can also be toxic in relatively low doses. Lamotrigine is 
an anticonvulsive drug used for treating epilepsy, but has been proven to also have 
mood stabilizing properties. To find out if lamotrigine can be used as a treatment for 
bipolar disorder, both as maintenance treatment as well as acute treatment in 
manic/hypomanic/depressive episodes, papers from clinical trials where lamotrigine 
has been tested with lithium and/or placebo have been read. The results show that 
lamotrigine is as effective as lithium in maintenance and acute treatment of 
depression, although some papers show conflicting results on the effectiveness 
compared to placebo.  
The conclusion is that lamotrigine seems to be a promising drug that can be helpful 
in the treatment of bipolar disorder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

FÖRORD 

 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng omfattar cirka 10 veckors arbete och 
ingår som avslutande del i Farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet.  
Jag skulle vilja tacka min handledare Ann-Christin Koch-Schmidt samt kursansvarig 
Christer Berg för all hjälp och alla bra tips under mitt arbetes gång. Jag skulle även 
vilja rikta ett stort tack till bibliotekarie Solbritt Andersson på universitetsbiblioteket 
i Kalmar för all värdefull hjälp att finna litteratur. 
 
 
 
Ronneby 2013-03-27 
Charlotte Svanberg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
SUMMARY IN ENGLISH .................................................................................................... 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING .............................................................................................. 4 

FÖRKORTNINGAR .............................................................................................................. 5 

INTRODUKTION .................................................................................................................. 6 

Etiologin bakom bipolär sjukdom ...................................................................................... 6 

Symtom på bipolär sjukdom ............................................................................................... 6 

Bedömningsverktyg för bipolär sjukdom ........................................................................... 7 

Farmakologisk behandling av bipolär sjukdom .................................................................. 9 

Farmakologisk behandling av bipolär depression .............................................................. 9 

Farmakologisk behandling av bipolär mani ..................................................................... 10 

Sekundärprofylaktisk behandling ................................................................................. 11 

Lamotrigin ........................................................................................................................ 12 

Syfte .................................................................................................................................. 13 

MATERIAL OCH METODER ............................................................................................ 14 

RESULTAT .......................................................................................................................... 14 

Studie 1 ............................................................................................................................. 14 

Studie 2 ............................................................................................................................. 17 

Studie 3 ............................................................................................................................. 20 

Studie 5 ............................................................................................................................. 24 

REFERENSER ..................................................................................................................... 29 

APPENDIX  ......................................................................................................................... 30 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

file:///C:/Users/Tim/Documents/Exjobb%20Charlotte%20slutlig%20version.doc%23_Toc352610986


5 
 

FÖRKORTNINGAR 
 
BpsI Bipolär sjukdom typ I 
BpsII Bipolär sjukdom typ II 
CGI-BP Clinical global impression-bipolar 
CGI-I Clinical global impression-improvement 
CGI-S Clinical global impression-severity 
DSM-IV Diagnosverktyg för bipolär sjukdom 
GAF Global assessment of functioning 
Ham-D17 Hamiltons depressionsskala, 17 aspekter 
HR Hazard ratio 
ICD-10 Diagnosverktyg för bipolär sjukdom 
MADRS  Montgomery-Åsberg depression rating scale 
MAS Bech-Rafaelsens maniskala 
MES Bech-Rafaelsens melankoliskala 
PSE present state evaluation 
RC Rapid cycling 
RR-värde Relativ risk 
SNRI Serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare 
SSRI Selektiva serotoninåterupptagshämmare 
YMRS Young mania rating scale  
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INTRODUKTION 

 

 
Bipolär sjukdom, eller som det tidigare kallades – manodepressivitet – är en så 
kallad affektiv sjukdom. Detta innebär att den sjukes sinnesstämning periodvis eller 
cykliskt är omväxlande förhöjd, så kallad mani, eller för låg, alltså depression. 
Varvat med dessa episoder är sinnesstämningen normal1. Symtomen vid en manisk 
episod är bland annat talträngdhet, agitation, extravagans, fysisk hyperaktivitet och 
minskat sömnbehov. Motsvarande symtom vid en depressiv episod är inte helt de 
samma som vid en unipolär depression (depression utan maniska episoder), då den 
bipoläre kan uppleva svår trötthet, lätthet att somna, samt ökad aptit vilket kan leda 
till viktuppgång. Vid en unipolär depression är symtomen snarare aptitlöshet och 
sömnsvårigheter, bland många andra symtom 2. Bipolaritet är en livslång sjukdom 
som kan behandlas farmakologiskt, men även psykoterapi och patientutbildning är 
viktiga delar i behandlingsprocessen3. Bipolär störning behandlas med framför allt 
litium (Li+), men även natriumvalproat, quetiapin, olanzapin, aripiprazol samt 
lamotrigin används.  Medicineringen varierar beroende på allvarlighetsgrad och 
episodens karaktär 4.  
 
 

Etiologin bakom bipolär sjukdom 

 
Vad som ger upphov till bipolär sjukdom är okänt, och någon enskild orsakande 
faktor har inte identifierats. Ej heller har någon enskild gen eller gener kunnat 
kopplas till sjukdomen. Dock finns vissa fynd som tyder på att regioner i kromosom 
18 kan vara av betydelse5. Studier på tvillingar har visat att enäggstvillingar har 
betydligt större risk att drabbas om den ene insjuknat, vilket visar på ett klart 
familjärt samband med en heritabilitet på 40-70 % för enäggstvillingar och cirka 10 
% för helsyskon 6,7. Hög ålder hos fäder har visat ge en något ökad risk för 
avkomman att drabbas av bipolär sjukdom8. Magnetröntgen av hjärnor hos personer 
drabbade av bipolär sjukdom har visat att dessa har en något mindre total 
hjärnvolym än friska personer, samt förstorade laterala ventriklar jämfört med friska 
personer. Vad detta skulle kunna bero på samt om det har någon relevans för 
sjukdomen är dock oklart9. Prevalensen är ungefär 1 % av befolkningen världen 
över, jämnt fördelad mellan män och kvinnor7.  
 
 

Symtom på bipolär sjukdom 

 
Symtomen på bipolär sjukdom är som tidigare nämnts en patologisk, episodisk 
förändring i stämningsläge, som varierar mellan förhöjt (maniskt) till depressivt 
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varvat med perioder med normalt stämningsläge. I svåra fall förekommer även 
hallucinationer, vanföreställningar och andra psykotiska symtom. 
Sjukdomskriterierna som ligger till grund för diagnos finns angivna i 
diagnosverktygen ICD-10 samt DSM-IV. För att diagnostiseras med bipolär 
sjukdom krävs att patienten genomgått minst en manisk/hypomanisk episod med 
eller utan föregående/efterföljande depressiv fas.  
 
Anledningen till detta är att det är just de maniska episoderna som skiljer bipolär 
sjukdom från den vanligare, unipolära sjukdomen – depression7.  Det finns flera 
olika typer av bipolär sjukdom. Vid bipolär sjukdom typ I (BpsI) drabbas den sjuke 
av häftiga manier som enligt de diagnostiska kriterierna skall ha en duration på 
minst tio dagar, samt så svåra symtom att personen behöver psykiatrisk slutenvård 
och är oförmögen att leva ett normalt liv. Bipolär sjukdom typ II (BpsII) är en 
mildare variant, där den drabbade inte lider av så omfattande maniska episoder som 
vid typ I. Vid typ II är den sjuke också, till skillnad från vid typ I, medveten om att 
denne befinner sig i ett sjukligt tillstånd. Dessa mindre djupa manier kallas 
hypomani. Ytterligare en undergrupp är cyklotymisk störning. Vid denna sjukdom 
drabbas den sjuke inte av särskilt svår mani, inte tillräckligt djup för att kunna 
diagnostiseras som typ I eller II. Vid cyklotymi har den drabbade återkommande 
episoder av hypomani varvat med depression, och ska ha skiftat mellan dessa under 
minst två år. En speciell typ av bipolär sjukdom, där man vid diagnosen inte tar 
hänsyn till maniernas eller depressionernas svårighetsgrad, är rapid-cycling (Rc) 
bipolär sjukdom. Då drabbas den sjuke under ett år av minst fyra episoder av 
antingen djup depression, mani eller hypomani. Rapid-cycling är vanligare hos 
kvinnor än män och också vanligare vid BpsI5.  
 
 

Bedömningsverktyg för bipolär sjukdom 

 
För att bedöma svårighetsgraden samt förbättring i sjukdomens episoder används 
diverse bedömningsverktyg. Dessa är ofta utformade som frågeformulär där 
patienten kan gradera sina depressiva respektive maniska symtom. En vanlig skala 
för att gradera depressiva symtom är Hamilton depression rating scale, Ham D, 
appendix I och Tabell I. Detta verktyg anger ett antal olika symtom som den sjuke 
ska gradera förekomsten av. Det vanligaste antalet är 17, varvid denna skala kallas 
HamD17, men även reviderade varianter finns med exempelvis 21 punkter. Beroende 
på antalet ”poäng” den sjuke får på de olika symtomen, kan svårighetsgraden av 
depressionen bedömas10.  Gränsen för en svår depression ligger på score över 1711. 
En annan vanligt förekommande skala är Montgomery-Åsberg depression rating 

scale, MADRS, appendix II, där depressionens svårighet graderas efter tio olika 
aspekter. Ju högre score patienten uppvisar, desto djupare är dennes depression. 
Ytterligare en skala för bedömning av depression är Bech-Rafaelsens 
melankoliskala MES, appendix III. På denna skala finns 11 aspekter där utföraren 
av testet graderar förekomsten av depressiva symtom från 0-4, där fyra har högsta 
förekomsten. För bedömning av mani finns MAS (även kallad MRS), Bech-
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Rafaelsens maniskala, appendix IV. Här finns också 11 aspekter som utvärderaren 
bedömer med avseende på vanligt förekommande symtom på mani. Ju högre score, 
desto djupare mani. Young mania rating scale, YMRS, appendix V, påminner i sin 
utformning om MAS och används också för bedömning av en manis svårighetsgrad. 
Här finns också 11 aspekter för bedömaren att ta hänsyn till. Clinical global 

impression, CGI, omfattar skalor som finns i olika utföranden för att bedöma 
svårighetsgrad samt förbättringsgrad vid olika psykiska sjukdomar, appendix VI. 
Patientens sjukdomsgrad graderas från 1-7, där 1 innebär avsaknad av 
sjukdomssymtom och 7 innebär extremt svår sjukdom. CGI-S, där S står för 
”severity”, används för att bedöma hur svårt sjuk patienten är utan att ta hänsyn till 
vilken sjukdom det rör sig om. CGI-I, där I står för ”improvement”, används för att 
bedöma patientens förbättring i sin sjukdom. Dessa skalor har kritiserats för att vara 
alltför subjektiva, då behandlande läkare eller den som utför graderingen, själv utgår 
ifrån sin erfarenhet för att bedöma graden av sjukdom/förbättring11. 
 
Tabell I. Jämförelse av aspekter som tas upp i de tre mest använda skalorna för bedömning 
av depression, HamD17, MES och MADRS.  

Aspekt HamD17 MES MADRS 

Deprimerad sinnesstämning       
Låg självkänsla, skuldkänslor       
Suicidtankar       
Insomnia: insomning     
Insomnia: uppvak under natt     
Insomnia: tidigt uppvaknande     
Sociala aktiviteter och intressen       
Psykomotorisk fördröjning     
Psykomotorisk agitation      
Ångest: psykisk       
Ångest: somatisk     
GI-symtom      
Generella somatiska symtom     
Sexuella störningar     
Hypokondri (somatisering)     
Insikt     
Viktnedgång     
Insomnia (generell)      
Minskad motorisk aktivitet     
Minskad verbal aktivitet     
Koncentrationsstörningar      
Introversion     
Trötthet     
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Farmakologisk behandling av bipolär sjukdom 

 
Evidensbaserade, farmakologiska behandlingsråd för bipolär sjukdom har länge 
varit en bristvara på grund av otillräckligt forskningsmaterial, trots allvarligheten 
hos sjukdomen och det stora handikapp som den innebär. Dock har flera nya 
randomiserade, högkvalitativa studier kastat mer ljus över frågan, vilket lett till 
bättre förståelse för farmakologisk behandling vid både akuta episoder och vid 
förebyggande behandling. Dock ska inte betydelsen av annan, icke-farmakologisk 
behandling förringas, då framgångsrik hantering av sjukdomen oftast består i en 
kombination av psykoterapi och farmakologi. Bipolär sjukdom är också i hög grad 
associerad med hög komorbiditet, med samsjuklighet i bland annat ångestsjukdom, 
alkohol- och substansmissbruk. Den mesta forskningen som gjorts kring 
farmakologisk behandling av bipolär sjukdom har inriktat sig på behandling av 
BpsI, varför kunskapen om behandlingseffekter vid BpsII är något begränsad12.  
 
 

Farmakologisk behandling av bipolär depression  

 
Depressiva episoder är vanligare än maniska hos personer med bipolär sjukdom. 
Som tidigare nämnts så är den kliniska bilden vid bipolär depression inte helt den 
samma som vid unipolär depression, med skillnader som bland annat hypersomni 
och kraftigt ökad aptit mot den vanliga hyposomnin och den minskade aptiten som 
föreligger vid unipolär depression. Den farmakologiska behandlingen skiljer sig 
också väsentligt. De behandlingsalternativ som har mest underbyggd effekt vid 
bipolär depression är lamotrigin, figur 1, och quetiapin, men även antidepressiva 

medel och valproinsyra används12. Lamotrigin kommer här att behandlas under en 
egen rubrik. Quetiapin (Seroquel®) är ett atypiskt antipsykotikum som har effekt på 
5HT- och dopamin D1 och D2-receptorer i hjärnan. Quetiapin har högre affinitet till 
5HT-receptorer än dopaminreceptorer, och ger inte särskilt uttalade extrapyramidala 
symtom vilket annars kan vara fallet med antipsykotika. Det har inte heller någon 
direkt affinitet till  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Strukturformel för lamotrigin21.  
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muskarinerga receptorer. Depåberedning av quetiapin har visat avsevärd förbättring 
på MADRS-skalan vid bipolär depression vid doser av 300 mg/dag, och 
sammantagna resultat från flera kliniska prövningar visar på ett RR-värde på ca 
1,313.  Andra atypiska neuroleptika såsom aripiprazol (Abilify®) och olanzapin 
(Zyprexa®) har inte presterat lika bra som quetiapin vid akut bipolär depression, 
vilket gör att några generella slutsatser kring atypiska antipsykotikas effekter inte 
låter sig dras. Teoretiskt sett skulle den antidepressiva effekten av quetiapin vid 
bipolär depression kunna bero på den noradrenalintransportinhiberande effekten av 
quetiapinmetaboliten N-desalkylquetiapin, snarare än effekten på 5HT- och 
dopaminreceptorerna13.  
 
 
Bruket av antidepressiva medel såsom SSRI- och SNRI-preparat är omdebatterat 
och inte lika underbyggt som den är vid unipolär depression. Kliniska studier har 
visat att risken för övergång till mani/hypomani inte verkar induceras vid bruk av 
antidepressiva medel. Dock har risken för detta visat sig vara något högre, cirka 
10%, för tricykliska antidepressiva. Studier, där bland annat paroxetin (Seroxat®) 
och bupropion (Voxra®) testats i kombination med stämningsstabiliserande preparat 
mot enbart stämningsstabiliserande, visade ingen ökad förbättring vid kombination 
med paroxetin/bupropion. Inte heller har paroxetin visat sig mer effektiv än placebo 
vid sänkning av MADRS-score hos bipolärt deprimerande12. Slutsatsen man kan dra 
av detta verkar alltså vara att ingen väsentligt ökad risk föreligger för övergång till 
manisk fas vid behandling med antidepressiva medel vid akut depression. Dock 
verkar effekten av dessa vara mycket begränsad.  
 
Valproinsyra (Ergenyl®, Absenor®) är ett antiepileptikum14 som visat sig ha en 
ganska god effekt på behandling av bipolär depression jämfört med placebo med 
RR-värde på ca 1,6 i studier, men stora studier saknas varpå effekten inte är 
säkerställd12.  
 
 

Farmakologisk behandling av bipolär mani 

 
Behandling av akut mani vid BpsI och BpsII är mer väldokumenterad än bipolär 
depression. Förstahandsvalet är antipsykotika eller valproinsyra, men 
bensodiazepiner med sin lugnande effekt kan också vara aktuella under kortare tid. 
Risperidon (Risperdal®), olanzapin (Zyprexa®), aripiprazol (Abilify®), quetiapin 
(Seroquel®) och ziprasidon (Zeldox®) har alla visat sig vara överlägsna placebo i 
kliniska studier. Atypiska neuroleptika är att föredra, då dessa har mindre uttalade 
extrapyramidala biverkningar12.  
 
Valproinsyra är effektivt mot akut mani vid serumkoncentrationer på minst 
94µg/mL, med en statistiskt signifikant skillnad mot placebo.  
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Li+ (grundämnet litium i joniserad form) (Lithionit®) är effektivare än placebo vid 
behandling av akut mani med ett RR-värde på ca 1,9. Ett problem med att initiera 
behandling med litium under en akut mani är dock att om medicineringen hastigt 
avbryts, kommer manin genast tillbaka. Antiepileptikumet karbamazepin 
(Tegretol®) har också visat sig ha effekt mot akut mani, men på grund av de många 
interaktionerna med andra läkemedel kan det vara problematiskt12.  
 

Sekundärprofylaktisk behandling 

 
Litium i jonform, Li+, började användas under mitten av 1800-talet som behandling 
mot mani av neuropsykiatrikern William Hammond i New York, och under slutet av 
1800-talet användes litiumkarbonat av de danska läkarna Carl och Fritz Lange för 
behandling av depression. Användningen av litium som ett modernt, psykiatriskt 
läkemedel blev dock inte introducerad på allvar förrän i mitten av 1900-talet då den 
australiensiske läkaren John Cade bevisade dess effekter både vid akut mani men 
framför allt förebyggande mot återkommande bipolära episoder. Dock har en viss 
skepsis mot litium förelegat på grund av dess potentiellt toxiska effekter vid dåligt 
monitorerad behandling, och godkändes inte i USA för behandling av bipolär 
sjukdom förrän 197415.  
 
Terapeutisk serumkoncentration av litium som initialt eftersträvas är 0,5-0,8 
mmol/L. Bland annat på grund av stora individuella skillnader mellan olika 
patienters elimineringshastighet kan dosen behöva varieras kraftigt; därför krävs 
noggrann monitorering av dess serumhalt. Litium har dessutom ett snävt terapeutiskt 
spektrum. För vissa patienter kan dosen behöva höjas så att serumkoncentrationer 
upp till 1,2 mmol/L serum erhålls. Detta är dock problematiskt då serumhalter på 
över 1,2 mmol/L kan vara toxiska och koncentrationer över 1,6 mmol/L är klart 
toxiska. Vid exempelvis kraftig svettning, kräkningar eller diarréer behöver 
litiumdosen kontrolleras och eventuellt justeras på grund av ökad 
natriumkloridförlust. Litiumbehandling kan även orsaka hypotyreos17,18 varför 
tyroideafunktionen bör kontrolleras halvårsvis. Interaktioner med andra läkemedel 
som NSAID och andra COX-hämmare, kalcium, diuretika och även xantin/koffein 
har observerats, främst genom förändringar av litiums renala clearance 18. 
 
Även om litium är ”the golden standard” och en väletablerad underhållsbehandling 
för bipolär sjukdom, så är det endast ca 50 % av patienterna som svarar på 
behandlingen i monoterapi. Hur litium utövar sin stämningsstabiliserande verkan 
vid bipolär sjukdom är inte klarlagt, mycket på grund av att patofysiologin vid 
bipolär sjukdom är okänd. Troligen verkar litium på celler i hippocampus19, d.v.s i 
den del av det limbiska systemet som är involverad i uppkomsten av känslor20. Här 
skulle litium möjligen verka genom att minska aktiviteten hos glykogensyntaskinas 
3ß och på så vis förhindra dess neurotropa funktioner. En annan teori, inositolteorin, 
menar att litiums effekt beror på att det reducerar halterna neuronalt myoinositol, 
vilket har en roll i cellsignaleringsprocessen19. Litium är inte att rekommendera vid 
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samtidig graviditet då det kan orsaka missbildningar i hjärt-kärlsystemet samt i 
tyroidea17.  
 

 

Lamotrigin  

 
Lamotrigin är i grunden ett antiepileptikum vars kemiska namn är 6-(2,3-
diklorofenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin21, och klassificeras som ett 
fenyltriazinderivat22. Dess handelsnamn är Lamictal®.  Lamotrigin verkar genom att 
vara ” en användnings- och spänningsberoende blockerare av spänningsstyrda 
natriumkanaler och tröskelvärdet för aktionspotentialen uppnås därför inte lika lätt.  
Detta hämmar ihållande repetitiva urladdningar av neuroner och hämmar frisättning 
av glutamat (den neurotransmittor som spelar en nyckelroll för att framkalla 
epileptiska anfall)”. Dessa effekter bidrar sannolikt till de antikonvulsiva 
egenskaperna hos lamotrigin. Däremot har de mekanismer genom vilka lamotrigin 
utövar sin terapeutiska verkan vid bipolär sjukdom inte fastställts, men det är 
sannolikt att interaktionen med spänningsstyrda natriumkanaler spelar en viktig 
roll16. 
 
 
Vid monoterapi med lamotrigin för behandling av bipolär sjukdom titreras dosen 
upp enligt ett fastställt schema, från 25 mg/dag till måldosen på 200 mg/dag, men 
optimal dos kan variera mellan 100-400 mg/dag mellan olika patienter. 
Halveringstid varierar kraftigt mellan individer men ligger i snitt på 33 timmar16 och 
elimineras enligt första ordningens kinetik24. Vid samtidig behandling med andra 
antiepileptika kan dosen variera ytterligare. Lamotrigin metaboliseras inte av 
cytokrom P450-komplexet och har därför inga interaktioner med läkemedel som 
metaboliseras av detta. Lamotrigin metaboliseras istället av UDP 
glukoronyltransferaser, vilka kan påverkas av vissa andra läkemedel. Exemeplvis 
hämmar valproinsyra kraftigt lamotrigins nedbrytning, medan hormonella 
antikonceptionsmedel, fenytoin, karbamazepin (dock ej oxkarbamazepin) och 
rifampicin kraftigt ökar dess nedbrytning. Vid samtidig behandling med dessa 
läkemedel kan lamotrigindosen nära på behöva fördubblas. Det förekommer inga 
interaktioner mellan litium och lamotrigin. Lamotrigin absorberas från tarmen och 
genomgår en ytterst liten ”first pass”-metabolism. Cirka 55% proteinbindningsgrad 
föreligger i plasma16.  
 
Vid behandling med lamotrigin under samtidig graviditet bör försiktighet iakttagas. 
Generellt sett ökar risken för missbildningar 2-3 gånger om modern medicinerat 
med antiepileptika under graviditeten, även om lamotrigin inte har visat sig vara 
teratogent. Lamotrigin har en något hämmande effekt på dihydrofolatreduktas varför 
en något ökad risk för neurologiska missbildningar hos fostret föreligger16.  
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Biverkningar av lamotrigin rör framför allt hudutslag. Denna risk kan dock så gott 
som undvikas om dosen titreras upp. Även huvudvärk och trötthet förekommer som 
biverkning16.  
 
I normal neurotransduktion öppnas spänningsstyrda natriumkanaler då cellen når sitt 
tröskelvärde (-55mV) för att sedan inaktiveras och återgå till sin vilopotential. 
Studier har visat att vid membranpotential på -90 till -120 mV, då i princip alla 
natriumkanaler är stängda, har lamotrigin i det närmaste ingen inhibitorisk effekt. 
Om potentialen däremot ändras till -60 till -80 mV har lamotrigin en påtaglig 
inhibitorisk effekt på natriumflödet, vilket har visat sig i tester på bland annat 
hippocampusneuron från råtta. Den inhiberande effekt, som lamotrigin har på 
spänningsstyrda natriumkanaler, kan förklara effekten vid bipolär sjukdom då dessa 
kanaler är överstimulerade vid maniska episoder23.  
 
Forskning kring lamotriginets effekter vid bipolär sjukdom fokuserar mycket kring 
dess effekter på olika jonkanaler till skillnad från andra antikonvulsiva medel som 
saknar stämningsstabiliserande effekt, men även dess effekter vid neuronal 
signaltransduktion undersöks. Forskning har visat att lamotrigin undertrycker 
accelererande aktionspotentialer utan att vidare påverka normal neuronal aktivitet 
såsom vilomembranpotential, postsynaptisk potential eller s. k ”long-term 
potentiation”. Denna effekt kan delvis förklaras med inhibering av 
glutamatfrisättning genom att inaktivera spänningsberoende natriumkanaler. Om 
maniska skov beror på sjukligt ökad excitatorisk neurotransmission skulle detta 
kunna förklara den stämningsstabiliserande effekten23.  
 
Förändrade nivåer av intracellulärt Ca2+ är troligtvis inblandat i patofysiologin 
bakom bipolär sjukdom. I amygdalaneuron har lamotrigin visat sig verka på vissa 
subtyper av N-typ kalciumkanaler, och stabiliserat förhöjda kalciumnivåer 
intracellulärt. Intressant att notera är att även litium visat sig ha denna effekt. En 
annan effekt av litium som tros ha betydelse vid långvarig, stabiliserande 
behandling är ökning av glutamatåterupptag presynaptiskt. Detta tros ge en 
antimanisk effekt. Lamotrigin har även visat sig ha en glutamathämmande effekt, 
vilket kan vara ytterligare en gemensam nämnare mellan de båda23. Den 
inhibitoriska neurotransmittorn GABA har visat sig agera vid 
stämningsstabiliserande behandling med valproinsyra och topiramat, varför GABA 
kan vara av intresse vid behandling med lamotrigin. Lamotrigin har i försök på råtta 
ökat frisättningen av GABA, men andra studier har gett motsägelsefulla resultat 
varför lamotrigins påverkan på GABA fortfarande är relativt oklar23.  
 

Syfte 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att via studier av randomiserade, kliniska 
prövningar undersöka huruvida det atypiska antiepileptikumet lamotrigin 
(Lamictal®) kan vara ett användbart alternativ vid behandling av bipolär sjukdom 
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typ I och II, både för akut och förebyggande behandling mot maniska, hypomaniska 
och depressiva sjukdomsepisoder.  
 
 

MATERIAL OCH METODER 

 
För att hitta utgångsmaterialet till denna litteraturstudie har databasen PubMed 
nyttjats. För att få fram relevant och avgränsat material har MeSH-termen ”bipolar 
disorder” använts. ”Subheadings” som angivits för att ytterligare avgränsa antalet 
träffar var ”drug effects”, ”drug therapy”, ”therapeutic use” samt ”major topic”. I 
PubMed search builder lades därmed termen AND lamotrigine till. Denna sökning 
resulterade i 428 träffar. Efter att ha avgränsat artikeltyperna till clinical trial erhölls 
71 resultat, varifrån de fem artiklarna i resultatdelen hämtades. Dessa fem valdes ut 
då de var randomiserade, singel- eller dubbelblinda samt att de var de som bäst 
passade in på detta arbetes syfte. Många av de artiklar som kom fram i sökningen 
undersökte effekten av lamotrigin i tilläggsbehandling med andra psykofarmaka 
eller i jämförelse med andra psykofarmaka förutom litium. Då litium är den mest 
etablerade terapin19 mot bipolär sjukdom ansågs jämförelse med litium istället för 
placebo vara ett trovärdigt alternativ för urval till denna resultatdel. Tre studier 
behandlar lamotrigin i jämförelse med litium och två behandlar lamotrigin i 
jämförelse med placebo. En av studierna (nummer 3) behandlar dock lamotrigin i 
jämförelse mot både litium och placebo. 
 
 
 
 

RESULTAT    

 Studie 1 

 
 Lamotrigine versus lithium as maintenance treatment in bipolar I disorder: an 

open, randomized effectiveness study mimicking clinical practice. 2010 26  
 
 
 
Bakgrund och syfte 

 
I föreliggande studie undersökte forskarna om effekten av lamotrigin är direkt 
jämförbar med den av litium vid bipolär sjukdom typ I, under förhållanden som 
skulle så långt som möjligt skulle likna de faktiska kliniska förhållandena. 
Författarna till denna studie menar att en dylik studie är av betydelse då de studier 
som ligger till grund för godkännande av lamotrigin på indikationen bipolär störning 
är utförda av läkemedelsindustrin, med syftet att påvisa lamotrigins överlägsenhet 
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mot litium. Forskarna bakom studie 1 ville alltså jämföra lamotrigins preventiva 
potential jämfört med litium, under kliniska förhållanden. Eftersom det vid studiens 
inledning inte fanns någon direkt dokumentation om lamotrigins preventiva effekt 
mot maniska episoder, var forskarnas hypotes att litium torde vara effektivare.  
 
 
 
Studiedesign 

 
Denna studie var en öppen, randomiserad prövning. Patienterna var alla över 18 år, 
med diagnostiserad bipolär störning typ I enligt diagnoskriterierna i DSM-IV samt i 
behov av profylaktisk behandling. Patienterna rekryterades under, eller i, efterskedet 
av en bipolär episod – antingen svår depression, mani eller blandad mani enligt 
Cincinnatikriterierna, vilka är:  
 

“A. Presence of manic syndrome according to the DSM-III-R. 

  B. Simultaneous presence of at least 3 depressive symptoms or 2 in case they are 

 symptoms common to mania and depression (insomnia, psychomotor agitation). 

 In case there are 2 depressive symptoms not common to mania, a diagnosis of 

 possible MS should be performed. 

C. Manic and depressive symptoms should occur concomitantly or alternated within 

 minutes 

D. Depressive and manic symptoms should be simultaneously present for at least 24   

 hours”25. 
  
Vidare skulle patienten haft minst två episoder inom de senaste fem åren. 
Utvärdering av svårhetsgraden i dessa episoder gjordes med hjälp av PSE-10-
formuläret (”Present state evaluation” för affektiva störningar.)  
 
Randomiseringen till lamotrigin eller litium skedde när episodens symtom börjat 
avklinga men innan patienten blivit helt stabiliserad, dock till den grad att denne 
kunde ge sitt frivilliga medlåtande till att ingå i studien. Detta avgjordes utifrån 
behandlande läkares kliniska omdöme utan något hjälpmedel för skattning. Varje 
tablett innehöll 6 mmol litiumjoner. En tablett två gånger dagligen intogs under 
första veckan, med eventuell justering så att riktvärdet 0.5-1.0 mmol/L litium i 
serum uppnåddes. Lamotriginpatienterna tog en 25 mg-tablett en gång dagligen 
under första och andra veckan, sedan 50 mg/dag under vecka tre och fyra, samt 100 
mg under vecka 5. Efter femte veckan höjdes dosen med 100 mg/vecka tills den 
maximala dosen på 400 mg/dag uppnåtts. Ifall svåra biverkningar uppstod kunde 
dosen reduceras. Om patienter vid randomiseringen redan tog litium, fick de som 
randomiserades fortsätta med sin dos, som sedan justerades tills ovan nämnda 
riktvärde uppnåtts. De som randomiserats till lamotrigin fick litiumdosen nedtitrerad 
under en period på 1-3 månader samtidigt som lamotriginbehandlingen påbörjades. 
Bruk av antidepressiva eller antipsykotiska medel var tillåtet endast upp till sex 
månader efter randomiseringen. Dock var bruk av bensodiazepiner tillåtet under 
hela studien. Serumnivåer av lamotrigin och litium mättes var tredje månad 
fortlöpande under studien.  
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Resultat  

 

Studiens primära endpoint var när följande uppnåddes för var och en av patienterna, 
tabell II:  

1. Psykotropisk behandling i tillägg till randomiserat preparat fortfarande 
nödvändig vid 6 månader efter randomisering alternativt hospitalisering 
fortfarande nödvändig sex månader efter randomisering. 

2. Psykotropisk behandling under minst en vecka utöver studiens läkemedel 
samt bensodiazepiner nödvändiga efter den sjätte månaden i studien samt 
hospitalisering under minst en vecka efter sjätte studiemånaden.  

Om nummer 1 och 2 (ovan) var nödvändig inom studiens sex första månader var 
detta tillåtet. Om en händelse skedde efter sex månader i studien räknades detta som 
att endpoint uppnåtts för patienten och dennes deltagande i studien ansågs 
fullbordat. 
 
Tabell II. Resultaten av studien redovisade i tabellform, värden hämtade från artikeln 

  

Endpoint Lamotrigin n:77, (%) Litium n: 78, (%) 
1. Monoterapi (eller hospitalisering) ej  
    uppnådd efter 6e månaden pga: 

16 (21) 18 (23) 

 Mani 6 (8) 0 (0) 

 Depression 8 (10) 15 (19) 

 Mixad eller osäker episod 2 (3) 3 (4) 

2. Tilläggsterapi (eller hospitalisering 
     behövd efter 6e månaden pga:  

27 (35) 26 (33) 

 Mani 7 (9) 7 (9) 

 Depression 15 (20) 16 (21) 

 Mixad eller osäker episod 5 (7) 3 (4) 

3. Patienten avbröt medverkan 4 (5) 7 (9) 
4. Indraget samtycke 6 (8) 11 (14) 
5. Protocol violation 3 (4) 1 (1) 
6. Allvarligt drog- eller  
    alkoholmissbruk 

0 (0) 1 (1) 

7. Oförutsedda händelser 3 (4) 5 (6) 
8. Patient uteblev till uppföljning 3 (4) 1 (1) 
9. Annat: 2 (3) 1 (1) 

 Självmord 0 (0) 1 (1) 

 Självmordsförsök 1 (1) 0 (0) 

 Graviditet 1 (1) 0 (0) 

10. Kvar vid studiens avslut 13 (17) 7 (9) 
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77 patienter randomiserades till lamotrigingruppen samt 78 till litiumgruppen. 
Patienterna hade svåra episoder; de flesta behövde hospitalisering under sin senaste 
episod och en tredjedel av patienterna hade upplevt psykotiska symtom under denna 
episod. Precis före randomiseringens början utvärderades patienterna enligt Bech- 
 Rafaelsens maniskala MAS (appendix IV), Bech-Rafaelsens melankoliskala MES 
(appendix III) samt clinical global impression scale, CGI (appendix VI), för att 
bedöma svårigheten i deras nuvarande sjukdomstillstånd. Sammanställningen av 
resultaten från dessa bedömningar visar att CGI-värdena för lamotrigingruppen i 
genomsnitt var 3,1, MAS 4,5 och MES 9,2. För litiumgruppen var genomsnitten 3,0 
för CGI, 3,8 för MAS och 9,0 för MES. CGI-score kring 3,0 eller 3,1, som 
föreligger i dessa fall, innebär att patienterna vid utvärderingstillfället är lätt sjuka. 
Högre score på MAS/MES-skalorna innebär svårare episod. MAS-scoremedelvärdet 
mellan grupperna är alltså det som skiljer mest vid randomiseringen i dessa båda 
grupper, där deltagarna i lamotrigingruppen verkar ha haft svårare mani.  
De många statistiska analyserna, som forskarna låtit göra på sitt material, visar inte 
någon statistisk signifikant skillnad mellan den preventiva effekten hos litium 
jämfört med den hos lamotrigin i fråga om primär outcome – alltså tid som förlöpt 
till någon av endpoints. Dock verkar lamotrigin ha en bättre preventiv effekt på 
depressiva episoder (23 fall mot 31 för litium, HRR 0,84) samt en sämre effekt vid 
prevention av maniska episoder (13 fall mot 7 i litiumgruppen, HRR 1,83, statistiskt 
säkerställt). HRR-analysen för primär outcome (lamotrigin mot litium) som 
forskarna gjort visar på 0,92 med 95 % konfidensintervall. Då resultaten delas upp i 
polaritet; mani eller depression, var HRR 1,91 respektive 0,69. Kaplan-Meiergrafen 
visar näst intill överlappande kurvor. Däremot var förekomsten av biverkningar 
statistiskt signifikant högre i litiumgruppen med bland annat diarré, törst och tremor.  
 

Studie 2 

 
A single blind comparison of lithium and lamotrigine for the treatment of bipolar II 

depression. 2008 
27 

 

 
Syfte och studiedesign 

 
I denna studie undersöktes lamotrigins och litiums effekter vid akut depression vid 
bipolär sjukdom typ II. Denna randomiserade, singelblinda studie innefattade 102 
deltagare med akut, bipolär depression och pågick under 16 veckor. Forskarna 
menar att det finns för lite forskning kring farmakoterapi vid bipolär sjukdom typ II, 
framför allt de depressiva skoven, vilka de drabbade befinner sig i upptill 50 % av 
tiden. Då det finns så lite data kring behandling av bipolär depression typ II är 
läkare ofta utlämnade till kliniskt omdöme och tidigare erfarenhet vid val av 
behandling utan någon vidare evidensbasering. Litium och lamotrigin har enligt 
forskarna dokumenterad effekt vid förebyggande av depression hos bipolär typ I, 
men mer osäker effekt vid behandling av akut depression. Patienterna till denna 
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studie rekryterades från Dallas och Houston (Texas) via annonser i radio och 
tidningar, flygblad, etc. Patienterna var mellan 18 och 65 år och led av bipolär 
sjukdom typ II enligt DSM-IV. Patienter som uteslöts var bland annat de med 
psykotiska symtom, dålig tolerans mot läkemedlen, suicidbeteende, missbruk, 
graviditet, etc. Även patienter som behandlades med fluoxetin uteslöts på grund av 
dess långa halveringstid och för de som brukade andra mediciner avslutades 
behandlingen innan randomiseringen. Patienterna randomiserades till antingen 
lamotrigin eller litium. För att undvika utveckling av eksem hos 
lamotriginpatienterna titrerades dosen upp under 8 veckor till slutlig dos på 200 
mg/dag. Litium titrerades också upp till en daglig dos av 900 mg/dag, men denna 
dos kunde justeras av läkare utefter eventuella biverkningar, tolerabilitet, etc.  
 
Måldosen för blodlitium var 0,8 till 1,2 mmol/L. Patienterna besökte en psykiatriker 
eller psykiatrisjuksköterska varannan vecka under studien, varvid symtomen och 
eventuella biverkningar utvärderades. För att mäta stämningsläget användes Ham-
D17, MADRS, YMRS samt CGI-BP samt den mer generella skalan Global 
assessment of functioning (GAF). Primär outcome i studien var förändring i 
depressiva symtom från baseline till studiens avslut, vilket mättes med Ham-D17,  
figur 2. Sekundära effektivitetsmått var incidens och svårighetsgrad av hypomaniska 
symtom, tolerabilitet, respons – vilket definierades som en reduktion med 50 % i 
Ham-D17, remission enligt Ham-D17 eller MADRS ≤12 samt övergång till hypomani 
enligt CGI-BP med mani-score ≥4.  
 
 
 
Resultat 

 
Av de från början 102 patienterna avslutade 40 studien, 25 i lamotrigingruppen och 
19 i litiumgruppen, tabell III. En skillnad mellan grupperna var att 83 % av 
patienterna i lamotrigingruppen var ”rapid cyclers” men endast 69 % i 
litiumgruppen.  
 
Tabell III. Patientdisposition mellan lamotrigin/litium. 

 
Minskningen av depressionssymtomen enligt Ham-D17 var statistiskt signifikant, 
men någon signifikant skillnad mellan de bägge förelåg dock inte, figur 2. Vid 

Patientdisposition Lamotrigin n=41 Litium n=49 

Fullföljde 21 19 
Tidigt avhopp från studien 20 30 

 Bieffekter 8 10 
 Utebliven uppföljning 7 8 
 Återtaget medgivande 2 3 
 Noncompliance 1 4 
 Utebliven förbättring 1 3 
 Försämring (depression) 0 2 
 Försämring (mani) 1 0 



19 
 

baseline i lamotrigingruppen låg Ham-D17-medelpoäng med standardavvikelse på 
20,8±4,27 och vid studiens slut låg medelpoäng på 8,00±1,28. För litiumgruppen låg 
motsvarande poäng på 21,2±4,15 respektive 6,97±1,33.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Minskning av poäng på Ham-D17 genom studiens gång, värden hämtade från 
artikeln 
 
Poweranalysen, som forskarna låtit göra på detta material, visade att totalt 10 000 
deltagare behövts för att kunna påvisa en signifikant skillnad mellan de båda 
grupperna. På MADRS-skalan visar båda grupperna signifikant förbättring från 
baseline till endpoint, men någon skillnad mellan de båda grupperna föreligger inte, 
eftersom scores inklusive standardavvikelse för lamotrigin är 29,7±6,30 vid studiens 
inledande mot 9,48±2,08 vid endpoint och motsvarande 30,2±6,30 mot 8,59±2,15 
vid endpoint för litium.  
 
Inte heller på YMRS fanns några statistisk signifikanta skillnader mellan grupperna, 
men en markant förbättring konstaterades. Score för lamotrigin var 6,84±4,34 vid 
baseline samt 2,92±0,93 vid endpoint; motsvarande för litium var 6,71±3,82 samt 
3,00±0,97. CGI-BP visade på markant förbättring hos båda grupperna men ingen 
skillnad mellan grupperna. För lamotrigin vid baseline var score 4,5±0,7 samt 
1,9±0,31. För litium var motsvarande 4,6±0,6 samt 2,2±0,32.  
 
GAF-scores visade däremot på en statistisk skillnad mellan grupperna, där 
lamotrigin hade bättre effekt. Vid baseline hade lamotrigingruppen medelscore på 
52,2 ± 6,69 samt 53,8 ± 5,66 för litium. Vid endpoint låg motsvarande värden i 
genomsnitt på 73,1 ± 2,05 respektive 71,1 ± 2,12.  
 
I lamotrigingruppen nådde 67,5 % av patienterna målet för respons med 50 % 
reduktion av Ham-D17. I litiumgruppen nådde 55,1 % av deltagarna målet. Vad 
gäller remission nådde 65,9 % av deltagarna i lamotrigingruppen målet, mot 55,1 % 
i litiumgruppen, tabell III. Långt fler deltagare rapporterade biverkningar i 
litiumgruppen jämfört med labotrigingruppen, bland annat muntorrhet, trötthet, 
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törst, tremor och yrsel, men detta har dock inte påverkat antalet avhopp, som var 
ungefär lika mellan grupperna.  
 
 

Studie 3 

 
A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance 

treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. 2003
28

  

 
Syfte och studiedesign 

 

Denna studie är en dubbelblind, placebokontrollerad studie som gjorts med syftet att 
undersöka effekt och tolerabilitet av litium och lamotrigin för att undvika återfall 
hos patienter med bipolär störning typ I som nyligen varit maniska/hypomaniska. 
Av dessa testades 59 med lamotrigin, 46 med litium och 70 med placebo. Det 
primära effektmåttet var förlupen tid tills insättning av andra 
psykofarmaka/elektrokonvulsionsterapi blev nödvändig. Under en öppen fas av 8-16 
veckor initierades behandling med lamotrigin, samtidigt som andra eventuella 
läkemedelsbehandlingar titrerades ut. Efter detta startades den 18 månader långa 
undersökningsperioden. Dosen för lamotrigin var 100-400 mg dagligen och dosen 
för litium varierade med målet att blodkoncentrationen skulle hamna på 0,8-1,1 
mmol/mL. Patienter över 18 år med diagnosen bipolär störning typ I som var, eller 
nyligen varit maniska eller hypomaniska, som det definieras i DSM-IV, uteslöts. 
Likaså uteslöts patienter som haft fler än sex maniska episoder det senaste året, 
förekomst av panikångest, tvångssyndrom, social fobi, bulimi, epilepsi, 
njur/lever/neoplastisk/cerebrovaskulär sjukdom, var aktivt självmordsbenägna eller 
som hade ett score på mer än 3 på fråga 3 (ang. suicidtankar) i Ham-D31skalan 
uteslöts.  
 
Under screening-fasen testades bland annat patientens psykiska tillstånd med 
diverse skalor, nämligen MRS, Ham-D, GAS (Global assessment scale) och CGI. 
Under den följande öppna fasen avslutades annan medicinering och med läkarbesök 
varje vecka då samma psykiatriska utvärderingar upprepades samt rapportering av 
eventuella biverkningar gjordes. Patienter, som under denna fas nådde en stabil dos 
lamotrigin samt hade ett CGI-score på tre eller mindre (svarade på behandlingen 
enligt definition) under fyra sammanhängande veckor, kvalificerade sig till den 18 
månader långa dubbelblinda fasen, varpå de randomiserades till antingen litium, 
lamotrigin eller placebo. Annan läkemedelsbehandling var inte tillåten förutom 
kortvarigt bruk av bensodiazepiner. Under de första fyra veckorna besöktes läkare 
veckovis, sedan varannan vecka till och med vecka åtta, för att slutligen besökas var 
fjärde vecka till studiens slut. Under dessa besök gjordes ånyo samma psykiatriska 
utvärderingar som under den öppna fasen. Efter 52 veckor i studien fick patienterna 
frågan om de ville fortsätta sitt deltagande. De som drabbats av återfall under denna 
tid var tvungna att sluta. Sekundära endpoints i studien var bland annat tidigt 



21 
 

avhopp, tidslängd till återfall uppdelat i mani/hypomani/depression samt 
medelförändring från baseline på score på MRS, Ham-D, CGI och GAS.  
Nästan alla patienter i studien hade tidigare medicinerat mot sin störning, och 
ungefär två tredjedelar hade tidigare vårdats inom psykiatrisk slutenvård. 
 
Resultat 

 

 

Resultatet av studien visar att både lamotrigin och litium var överlägsna placebo vad 
gäller tidsåtgång innan återfall i mani/hypomani/depression sker, men på denna 
punkt finns inga skillnader mellan litium och lamotrigin. I lamotrigingruppen 
drabbades 28 patienter av återfall, 49 i placebogruppen och 18 patienter i 
litiumgruppen. Av de 70 personer, som från början ingick i placebogruppen, 
fullföljde 11 studien (15 %) mot 18 av 58 (31 %) i lamotrigingruppen samt 10 av 44 
(23 %) i litiumgruppen, tabell IV och V. 
 
Tabell IV. Resultatet på de olika skalorna för behandlingarna 
 

 

 

Tabell V. Antalet ”stabila” dagar med de olika behandlingarna  
 

 
Lamotrigin var statistiskt säkerställt något bättre än placebo på att förebygga 
depression, men inte säkerställt bättre än litium. Litium var däremot säkerställt 
bättre än lamotrigin och placebo på att förebygga maniskt/hypomaniskt tillstånd. På 
Ham-D-skalan visar lamotrigin bättre effekt än placebo och litium, medan litium 
förefaller bättre vad gäller MRS-skalan. På det hela taget visar studien att lamotrigin 
är bättre än placebo på att stabilisera patienter med bipolär störning typ I som 
nyligen lidit av mani. Dock verkar det inte föreligga några större skillnader mellan 
lamotrigin och litium.  
 
 
 
Föregående tre studier har mest fokuserat kring lamotrigins effekt i förhållande till 

litium; nästkommande studier kommer att kretsa kring lamotrigins effekt 

kontrollerat mot placebo.  

Skala  Förändring i 

score lamotrigin 

Förändring i 

score litium 

Förändring i score placebo 

MRS 1,79 -0,04 2,35 
Ham-D 2,05 2,68 3,92 
GAS -3,19 -3,85 -5,63 
CGI-severity 0,37 0,44 0,56 
CGI-improvement 0,79 0,84 0,95 

Grupp: Antal dagar innan återfall i affektiv episod: 

Lamotrigin 141 
Litium 292 
Placebo 85 
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Studie 4 
 
Lamotrigine in the acute treatment of bipolar depression: results of five double 

blind, placebo-controlled clinical trials. 200829 

 
Syfte och studiedesign 

 

I denna studie har lamotrigins effekter vid akut, bipolär depression undersökts, då 
författarna menar att dess effekter vid en dylik episod är oklara. De påpekar också 
att depression är den vanligare fasen hos personer med bipolär sjukdom och dessa 
episoder kommer tätare, varar längre och är mer medikamentellt svårbehandlade än 
de maniska faserna. Antidepressiva medel är dock inte ett optimalt alternativ då 
dessa kan ge en stämningsdestabiliserande effekt hos de drabbade.  
 
De fem studier som ingår i artikeln är alla randomiserade, dubbelblinda och 
placebokontrollerade samt undersöker lamotrigin som monoterapi. Doserna som 
undersökts har varierat från 50 mg dagligen till 400 mg dagligen under 7-10 veckor, 
med adekvat upptitrering av dosen för att undvika bieffekter. De deltagare som inte 
klarade av upptitreringen exkluderades från studierna. Vid besök på klinik, vilket 
skedde minst en gång i veckan, utvärderades patienterna med Ham-D17/31, MADRS, 
CGI-severity samt CGI-improvement (se appendix I, II, VI). Förekomst av 
eventuella biverkningar undersöktes också, och eventuella patienter som drabbades 
av eksem exkluderades. I studie 1, 3 och 5 led patienterna av BpsI, i studie 4 av 
BpsII och i studie 2 antingen av BpsI eller BpsII, diagnostiserat enligt DSM-IV. För 
att kunna medverka i studien skulle patienterna ha ett score på minst 18 på Ham-
D17-skalan vid studiens inledning, tabell VI, samt lida av en svår, depressiv episod. 
Alla studierna hade krav på minst en genomgången manisk/hypomanisk episod 
under livet. Patienter som var gravida eller med risk att bli gravida, led av epilepsi, 
panikångest, social fobi, tvångssyndrom, tyroideadysfunktion, var aktivt suicidala 
eller som var diagnostiserade som rapid cyclers exkluderades från studien. Inte 
heller patienter som tidigare behandlats med lamotrigin eller som tagit några 
psykofarmaka, där mindre än fem halveringstider förlöpt innan studiens påbörjan, 
inkluderades, tillsammans med patienter som genomgått minst två 
behandlingsalternativ utan att svara på behandlingen för nuvarande depressiva 
episod.  
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Tabell VI. Klassificering av deltagarnas depression vid studiernas början, sammantaget för 
alla fem studier. 

 
 
Primär endpoint i studierna var förändring från baseline med avseende på poäng 
från Ham-D17 (studie 1 och 2) eller MADRS (studie 3,4 och 5). Sekundära 
endpoints bestod av förändring i poäng på Ham-D31, Ham-D1 (endast den första 
aspekten från skalan som rör bedömning av depressiv sinnesstämning), CGI-S, 
Ham-D17 för studie 3, 4 och 5 samt MADRS för studie 1 och 2 samt CGI-I.  
 
 

Resultat 

 
Det föreligger inga relevanta skillnader mellan deltagarna i de sammanslagna 
lamotrigin/placebogrupperna. Medelåldern i de båda grupperna låg mellan 36,5-42,4 
år, fler var kvinnor än män och ungefär en tredjedel hade tidigare gjort 
självmordsförsök. Medelvärde på HamD-17-skalan var jämförbart mellan de båda 
grupperna vid baseline, tabell VII.  I alla studier utom den första förelåg inte någon 
statistisk signifikant skillnad i resultatet för den primära endpointen mellan 
lamotrigin/placebo, varken på HamD-17 eller MADRS-skalan.  
 
 
 
Tabell VII. Jämförelse mellan lamotrigin och placebo sammantaget för de fem studierna, 
med avseende på förändring i score. Inga signifikanta skillnader finns. 
 

Lamotrigin Placebo 

Skala Baselinescore Förändring Baselinescore Förändring 

Ham-D1 2,9 -1,3 2,8 -1,0 
Ham-D17 24,3 -10,2 24,4 -9,2 
Ham-D31 35,3 -15,3 35,6 -13,6 
MADRS 29,3 -12,7 29,4 -11,0 
CGI-S 4,4 -1,2 4,5 -1,1 

 
Den enda statistiskt säkerställda skillnaden mellan grupperna (t-test) förelåg i 
MADRS-score i studie 1, där medelförändring låg på -13,2 för lamotrigin mot -7,9 
för placebo. Övergång till mani skedde i 17 fall i placebogruppen mot 20 fall i 
lamotrigingruppen. Biverkningsincidensen var jämförbar mellan de båda grupperna. 
Slutsatsen forskarna drar är att lamotrigin inte skiljer sig från placebo vid avseende 
att minska score på de aktuella skalorna vid akut, bipolär depression. 

Depressionens svårighet 

enligt DSM-IV 

Lamotrigin n:531 Placebo N:515 

Mild 10 6 
Måttlig 324 324 
Svår 197 188 
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Studie 5 

 
Mood stabilization and destabilization during acute and continuation phase 

treatment for bipolar I disorder with lamotrigine or placebo. 200930 

 
 
Syfte och studiedesign 

 
I denna studie var syftet att undersöka om det förelåg ökad förekomst av övergång 
till manisk/hypomanisk episod hos bipolära typ I, som nyligen genomgått en 
depressiv fas vid medicinering med lamotrigin jämfört med placebo. Forskarnas 
hypotes var att lamotrigins effekt mot bipolär depression samt dess 
antiglutaminerga/anti-GABA effekter kunde skapa en teoretisk möjlighet att 
lamotrigin skulle kunna inducera mani vid bipolär sjukdom.  
 
Data till denna studie kommer från en tidigare genomgången studie där 
underhållsbehandling med lamotrigin (50, 200 eller 400 mg dagligen) vid BpsI 
testats mot placebo, och där effekten undersökts under 18 månader. Den aktuella 
studien utnyttjade dock endast data från de 6 första månaderna, eftersom forskarna 
menade att det fanns svårigheter i att avgöra om en eventuell manisk episod då 
berodde på medicineringen eller det naturliga sjukdomsförloppet om en längre 
tidsperiod nyttjades. Efter en inledande titreringsfas, där alla deltagare (966 st) fick 
lamotrigin, fick de som svarade väl på behandlingen samt hade ett CGI-S-score på 3 
eller mindre under 4 sammanhängande veckor ingå i randomiseringsfasen, 463 st. 
Dessa var alla vuxna med diagnosticerad BpsI och hade nyligen genomgått bipolär 
depression. Primärt resultat i studien var förlöpt tid till en av fyra händelser 
inträffade, nämligen: hypomani/mani/blandad mani, MRS-score på ≥4, MRS-score 
på ≥8 eller MRS-score på ≥14. Resultatet analyserades genom en multivariabel 
Wei-Lin-Weissfeld time-to-event-analys med en Cox-regression samt Kaplan-
Meierplot. Deltagare som tog 50 mg lamotrigin dagligen uteslöts ur denna studie, 
samt deltagare som saknade MRS-score från baseline, varpå 275 patienter kvarstod, 
160 på lamotrigin och 115 på placebo. Av dessa hade 60 % ett MRS-score på 0 vid 
baseline, och 85 % hade ett score på under 4.  
 
 

 

 

Resultat 

 
Tabell VIII visar studiens resultat med avseende på primär endpoint. 
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Tabell VIII. Resultatet från studien uppdelat på antal personer som nådde en viss händelse: 
endpoint för studien 

 
Händelse Lamotrigin n=160 Placebo n=115 Totalt n=275 

Intervention 17 (11 %) 13 (11 %) 30 (11 %) 
MRS ≥14 26 (16 %) 20 (17 %) 46 (17 %) 
MRS ≥8 38 (24 %) 28 (24 %) 66 (24 %) 
MRS≥4 66 (41 %) 50 (43 %) 116 (42 %) 

 
Kaplan-Meierkurvorna visar att ”överlevnaden” före en av de fyra händelserna 
konsekvent ligger något högre för lamotrigin. Alltså tar det enligt kurvorna längre 
tid innan en patient drabbas av en händelse vid medicinering med lamotrigin än 
placebo. Två kliniska parametrar, förutom demografiska data, valdes att ingå i Cox-
regressionsanalysen, nämligen allvarlighetsgraden av maniska symtom tillsammans 
med maniska residualsymtom (vissa kvarvarande symtom) under titreringsfasen, 
och antalet maniska/hypomaniska episoder under föregående år, tabell IX. Detta 
gjordes för att kunna ta hänsyn till individuella variationer i sjukdomen.  
 
Tabell IX. Cox proportionella hazard-modell för olika parametrar 
 
Parameter Hazard ratio 

Lamotrigin vs placebo 0,79 
Antal maniska/hypomaniska episoder senaste året: 1-2 1,12 
>3 2,26 
Manligt kön 1,01 
Ålder 30-40 1,54 
Ålder 40-50 1,82 
Ålder >50 1,55 

 
Cox-analysen visar att de som randomiserats till lamotrigin löper 79 % av den risk 
som de randomiserade till placebo löper att drabbas av en av de fyra händelserna 
inom sex månader, då hänsyn till parametrarna tagits. Dock är denna risk inte 
statistiskt signifikant. Slutsatsen forskarna drar av sitt material är att 
underhållsbehandling med lamotrigin vid BpsI inte ökar risken att drabbas av 
stämningsinstabilitet med avseende på mani/hypomani efter en nyligen 
genomgången depressionsepisod.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
 
 
Då bipolär sjukdom är ett allvarligt och handikappande tillstånd är det självklart av 
stor vikt att goda behandlingsalternativ finns, både för behandling i det akuta skedet 
och inte minst underhållsbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka 
lamotrigins användbarhet vid behandling av BpsI och BpsII. För att få en så bra 
överblick som möjligt av detta har studier som behandlat både akuta faser och 
underhållsbehandling nyttjats. Den genomgående trenden i de fem studier, som 
utgör resultatdelen, är att lamotrigin inte förefaller ge bättre effekt än litium i de tre 
första studierna där lamotrigin testats mot litium. I den fjärde studien visade sig 
lamotrigin inte vara bättre än placebo vid akut depression, vad gällde att förbättra de 
poäng deltagarna hade på de skalor som nyttjats, förutom i den första studien i 
artikeln. I den femte studien föreföll dock lamotrigin vara bättre än placebo på att 
förebygga maniska och depressiva episoder – men det resultatet kunde inte statistisk 
säkerställas. För att skapa bättre överblick här kommer de fem studierna först att 
diskuteras var för sig.  
 
Studie 1: Denna dansk-svenska studie är en av de tre studierna som jämför 
lamotrigin mot litium, i detta fall som underhållsbehandling för att förebygga alla 
sorters episoder. Patienterna som deltagit i studien hade BpsI, alltså den svårare 
sjukdomsgraden och hade haft svåra episoder med hospitalisering i många fall. 
Detta kan vara en aspekt som är värd att ha i åtanke angående resultatets 
generaliserbarhetsgrad – studiens resultat bygger på behandling av individer med 
svår sjukdom. Att lamotrigin verkar vara lika effektivt som litium i denna studie 
verkar positivt då behandling med lamotrigin är ett enklare alternativ på grund av att 
mindre monitorering av behandlingen krävs, samt lamotrigins gynnsammare 
biverkningsprofil. Lamotrigin visar sig i denna studie vara överlägset litium vid 
förebyggande av depressiva episoder. Eftersom bipolära personer, som nämnts i 
introduktionen, tillbringar mer tid i depression än mani torde denna egenskap vara 
viktig.  
 
Studie 2: I denna studie undersöktes lamotrigins och litiums effekt vid akut 
depression vid BpsII. Någon skillnad mellan litium och lamotrigins antidepressiva 
effekter föreligger inte i denna studie, men att båda behandlingarna framgångsrikt 
sänkte patienternas score på depressionsskalorna kunde statistiskt säkerställas.  
 
Studie 3: Denna studie testade både lamotrigin, litium och placebo som 
underhållsbehandling för patienter med BpsI  vilka nyligen varit 
maniska/hypomaniska. Således liknar denna undersökning studie nummer 1. I studie 
3 uteslöts de patienter som under en första screeningfas inte svarade på behandling 
med lamotrigin, och fick således inte delta i den 18 månader långa huvudstudien. 
Lamotrigin visar sig i denna studie vara bättre på att förebygga depression. Både 
lamotrigin och litium är bättre än placebo men inga skillnader föreligger mellan 
litium och lamotrigin. Det positiva med denna studie är att den är 
placebokontrollerad, eftersom då kan en bättre bild skapas av hur effektivt 
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lamotrigin och litium faktiskt är. Det torde också bli enklare att kunna resonera 
kring om en förbättring beror på medicinering eller är en naturlig fluktuation i 
sjukdomsgraden.  
 
Studie 4: Denna studie är resultatdelens enda metaanalys och har undersökt 
lamotrigin och placebo vid akut, svår depression vid både BpsI och BpsII. 
Lamotrigin visar sig inte vara bättre än placebo, förutom i den första studien som 
ingick i metaanalysen, men inga trender kan ses genom de fem studierna. Här verkar 
alltså lamotrigin inte ha någon bättre effekt än placebo på akut, bipolär depression. 
Dock sänkte ju lamotrigin deltagarnas poäng på depressionsskalorna och förbättrade 
därmed depressionen, men även i placebogruppen sänktes dessa poäng. Att jämföra 
detta resultat med det från studie 2 är svårt eftersom studie 2 inte är 
placebokontrollerad, utan lamotrigin jämförs där enbart med litium. Frågan är då om 
det verkligen är litium eller lamotrigin som ligger bakom förbättringen, utan om det 
helt enkelt rör sig om att depressionen självläker.  
 
 
Studie 5: Här har lamotrigin och placebo undersökts som underhållsbehandling efter 
en depressiv fas vid BpsI. I denna studie presterar lamotrigin bättre än placebo på att 
förebygga alla typer av episoder, men resultatet är inte statistiskt säkerställt. 
Dessutom varar studien endast under 6 månader vilket inte gör det helt lätt att 
generalisera resultatet, då 6 månader torde vara en kort tid för att undersöka en 
underhållsbehandling.  
 
De doser av lamotrigin som använts i studierna varierar mellan 50-400 mg dagligen, 
där 400 mg var måldos i studie 1, 200 mg i studie 2, 100-400 i studie 3, 50-400 i 
studie 4 och 50, 200 eller 400 i studie 5. Terapeutisk dos ligger på 200 mg16, men 
som tidigare nämnts kan dosen som krävs variera kraftigt varför doserna i studierna 
varken verkar höga eller låga.  
 
Svagheten hos denna litteraturstudie är att alla de kliniska prövningar, som resultatet 
byggs upp kring, behandlar olika faser i sjukdomen och olika svårighetsgrader; akut 
mani, akut depression, profylax, BpsI och Bps II. Detta gör att resultaten av dessa 
fem prövningar är svåra att jämföra med varandra rakt av, även om de pekar på 
liknande resultat.  
 
Det faktum att patofysiologin bakom bipolär sjukdom fortfarande är okänd, 
komplicerar såklart även den farmakologiska behandlingen och forskningen kring 
nya behandlingar. Lamotrigin förefaller dock ha effekt vid behandling av bipolär 
sjukdom jämförbar med den väl beprövade litiumjonen och därmed ett bra 
alternativ. En stor vinst med att använda lamotrigin i första hand framför litium är 
att lamotrigin är ett mer lättanvänt läkemedel, eftersom litiumbehandling behöver 
monitoreras med blodprover för att upprätthålla terapeutisk dos, vilken ligger nära 
toxisk dos. Dessutom varierar utsöndringen och därmed också 
serumkoncentrationen mellan olika individer men även med kosten. Att behöva 
monitorera blodvärdet är såklart tidskrävande för patienten och medför en kostnad 
och tidsåtgång för sjukvården. Kan detta undvikas är det såklart en vinst för alla 
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inblandade. Lamotrigin har även en gynnsammare biverkningsprofil, vilket även kan 
ses i studierna då biverkningarna svårare och mer frekventa i litiumgrupperna och 
lamotrigin påverkar heller inte tyroidea. Lamotrigin är inte heller lika skadligt för 
fostret vid behandling under graviditet som litium.  Den enda egentligt besvärliga 
biverkningen hos lamotrigin är de eksem som det kan ge upphov till vid plötsligt 
insättande. Om dosen titreras upp långsamt kan denna risk dock minimeras.   
 

Syftet med denna litteraturstudie var att via studier av randomiserade, kliniska 
prövningar undersöka huruvida det atypiska antiepileptikumet lamotrigin 
(Lamictal®) kan vara ett användbart alternativ vid behandling av bipolär sjukdom 
typ I och II, både för akut och förebyggande behandling mot maniska, hypomaniska 
och depressiva sjukdomsepisoder. Slutsatsen är att lamotrigin mycket väl verkar 
vara ett användbart, stämningsstabiliserande läkemedel med goda 
behandlingsresultat i jämförelse med litium – i de studier som jämför lamotrigin 
med placebo syns dock ingen eller ingen statistiskt säkerställd effekt. De två första 
studierna är inte placebokontrollerade, vilket gör att det inte går att se hur mycket av 
behandlingsresultatet som utgjordes av läkemedlens effekt eller en eventuell 
utläkning depressionen/eventuell placeboeffekt. I den fjärde studien visar lamotrigin 
en minskning av depressionssymtom, men denna minskning är ungefär lika stor i 
placebogruppen. I den femte studien visar lamotrigin bättre effekt än placebo, men 
denna effekt kunde inte säkerställas statistiskt. I åtanke bör också hållas att antalet 
deltagare i studierna inte är högt, till stor del på grund av högt antal avhoppade 
deltagare. Alltså kan inget entydigt svar om lamotrigins effekt vid bipolär sjukdom 
ges utifrån detta litteraturarbete, även om behandlingseffekterna verkar lovande i 
flera av de undersökta studierna. 
 
Förslag på vidare studier i detta ämne är litteraturstudier som inriktar sig på endast 
en typ av episod, till exempel lamotrigin vid behandling av akuta, maniska episoder. 
Något annat som även skulle kunna undersökas är kombinationsbehandlingar med 
lamotrigin, vilket PubMed innehåller många studier om. En inriktning skulle kunna 
vara effekten av lamotrigin i kombination med andra antiepileptikum, 
antipsykotikum eller litium.  
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HamD17 

 
Patient’s Name: …………………………………………………………………………. Date of Assessment: 
………….... 
 
To rate the severity of depression in patients who are already diagnosed as depressed, administer this 
questionnaire. The higher the score, the more severe the depression. 
 
For each item, write the correct number on the line next to the item. (Only one response per item) 
 
 
 
1. DEPRESSED MOOD (Sadness, hopeless, helpless, worthless)  

0= Absent   
1= These feeling states indicated only on questioning  

2= These feeling states spontaneously reported verbally  

3= Communicates feeling states non-verbally—i.e., through facial expression, posture, voice, and tendency to weep   
4= Patient reports VIRTUALLY ONLY these feeling states in his spontaneous verbal and non-verbal 
communication  
 
 

2. FEELINGS OF GUILT  

0= Absent   
1= These feeling states indicated only on questioning  

2= These feeling states spontaneously reported verbally  

3= Communicates feeling states non-verbally—i.e., through facial expression, posture, voice, and tendency to weep   
4= Patient reports VIRTUALLY ONLY these feeling states in his spontaneous verbal and non-verbal communication  
 
 

3. SUICIDE  

0= Absent   
1= Feels life is not worth living  

2= Wishes he were dead or any thoughts of possible death to self  
3= Suicidal ideas or gesture   
4= Attempts at suicide (any serious attempt rates 4)  
 

4. INSOMNIA EARLY  

0= No difficulty falling asleep  

1= Complains of occasional difficulty falling asleep—i.e., more than 1/2 hour  
2= Complains of nightly difficulty falling asleep 

 

 

5. INSOMNIA MIDDLE  

APPENDIX  I 
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0= No difficulty 
1= Patient complains of being restless and disturbed during the night. 
2=Walking during the night – any getting out of bed rates 2 (except for purposes of voiding) 
 
 
6. INSOMNIA LATE  

0= No difficulty  
 

1= Waking in early hours of the morning but goes back to sleep  

2= Unable to fall asleep again if he gets out of bed  

 

7. WORK AND ACTIVITIES  

0= No difficulty 

1= Thoughts and feelings of incapacity, fatigue or weakness related to activities; work or hobbies  
2= Loss of interest in activity; hobbies or work—either directly reported by patient, or indirect in listlessness, 

indecision and vacillation (feels he has to push self to work or activities)  
3= Decrease in actual time spent in activities or decrease in productivity  

4= Stopped working because of present illness  

 

 

 

8.  RETARDATION: PSYCHOMOTOR (Slowness of thought and speech; impaired ability to 
concentrate; decreased motor activity)  

0= Normal speech and thought  
1= Slight retardation at interview   
2= Obvious retardation at interview  

3= Interview difficult   
4= Complete stupor  
 

 
9.  AGITATION  

0= None  

1= Fidgetiness  

2= Playing with hands, hair, etc.  
3= Moving about, can’t sit still   
4= Hand wringing, nail biting, hair-pulling, biting of lips  

 

 

10. ANXIETY (PSYCHOLOGICAL)  

0= No difficulty  
1= Subjective tension and irritability  
2= Worrying about minor matters   
3= Apprehensive attitude apparent in face or speech  
4= Fears expressed without questioning  

 
 
11. ANXIETY SOMATIC: Physiological concomitants of anxiety, (i.e., effects of autonomic overactivity, 

“butterflies,” indigestion, stomach cramps, belching, diarrhea, palpitations, hyperventilation, 
paresthesia, sweating, flushing, tremor, headache, urinary frequency). Avoid asking about possible 
medication side effects (i.e., dry mouth, constipation)  

0= Absent                                                                                                                                                                                   
1= Mild                                                                                                                                                                                            
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2= Moderate                                                                                                                                                                             

3= Severe                                                                                                                                                                                         

4= Incapacitating 

 

 

12. SOMATIC SYMPTOMS (GASTROINTESTINAL)  

0= None  

1= Loss of appetite but eating without encouragement from others. Food intake about normal   
2= Difficulty eating without urging from others. Marked reduction of appetite and food intake  
 

13. SOMATIC SYMPTOMS GENERAL  

0= None  

1= Heaviness in limbs, back or head. Backaches, headache, muscle aches. Loss of energy and fatigability  
2= Any clear-cut symptom rates 2  

 

 

14. GENITAL SYMPTOMS (Symptoms such as: loss of libido; impaired sexual performance; 
menstrual disturbances)  

0= Absent  
1= Mild  

2= Severe  

 

 

 

15. HYPOCHONDRIASIS 

 

0= Not present  
1= Self-absorption (bodily)  
2= Preoccupation with health  

3= Frequent complaints, requests for help, etc.  
4= Hypochondriacal delusions 
 
 
16. LOSS OF WEIGHT  

 
A. When rating by history: 
 
0= No weight loss 
1= Probably weight loss associated with present illness 

2= Definite (according to patient) weight loss   
3= Not assessed  

 

 

17. INSIGHT  

0= Acknowledges being depressed and ill 
1= Acknowledges illness but attributes cause to bad food, climate, overwork, virus, need for rest, etc.  
2= Denies being ill at all  

 
 

Total Score ______________ 

 
Presented as a service by 
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 Web site: 

www.glaxowellcome.c 

Montgomery-Åsberg Depression Scale (MADRS) 
 
 
 

Name:____________________________________________________________________Date:____________ 
 
 

            
Instructions: The ratings should be based on a clinical interview moving from broadly phrased questions about 
symptoms to more detailed ones which allow a precise rating of severity. The rater must decide whether the 
rating lies on the defined scale steps (0, 2, 4, 6) or between them (1, 3, 5). It is important to remember that it is 
only rare occasions that a depressed patient is encountered who cannot be rated on the items in the scale. If 
definite answers cannot be elicited from the patients, all relevant clues as well as information from other 
sources should be used as a basis for the rating in line with customary clinical practice. This scale may be used 
for any time interval between ratings, be it weekly or otherwise, but this must be recorded. 
 
 
  
1.  Apparent Sadness 

 Representing despondency, gloom and despair, (more than just ordinary transient low spirits) reflected in 
speech, facial expression, and posture. Rate on depth and inability to brighten up.  

 
0= No sadness  
1  

2= Looks dispirited but does brighten up without difficulty.  
3  

4= Appears sad and unhappy most of the time.  
5  

6= Looks miserable all the time. Extremely despondent.  

  

2. Reported Sadness  
 
 Representing reports of depressed mood, regardless of whether it is reflected in appearance or not. 

Includes low spirits, despondency or feeling of being beyond help without hope. Rate according to 
intensity, duration and the extent to which the mood is reported to be influenced by events.  

 
0= Occasional sadness in keeping with the circumstances.  
1  
2= Sad or low but brightens up without difficulty.  
3  
4= Pervasive feelings of sadness or gloominess. The mood is still influenced by external circumstances.  
5  
6= Continuous or unvarying sadness, misery or despondency 
 
 
 
3. Inner Tension 
 Representing feelings of ill-defined discomfort, edginess, inner turmoil mounting to either panic, dread or 

anguish. Rate according to intensity, frequency, duration and the extent of reassurance called for.  
  
0=  Placid. Only reflecting inner tension.  
1  
2=  Occasional feelings of edginess and ill-defined discomfort.  
3  
4=  Continuous feelings of inner tension or intermittent panic which the patient can only master with some 

APPENDIX  II 
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difficulty.  
5  
6=  Unrelenting dread or anguish. Overwhelming panic. 
 
 

 
 

4. Reduced Sleep 
 Representing the experience of reduced duration or depth of sleep compared to the subject’s own normal 

pattern when well.  
 
0=  Sleeps as usual.  
1  
2=  Slight difficulty dropping off to sleep or slightly reduced  light or fitful sleep.  
3  
4=   Sleep reduced or broken by at least two hours.  
5  
6=  Less than two or three hours sleep. 
 
 
 

5.  Reduced Appetite 
 Representing the feeling of loss of appetite compared with when well. Rate by loss of desire for food or 

the need to force oneself to eat.  
 
0=  Normal or increased appetite.  
1  
2=  Slightly reduced appetite.  
3  
4=  No appetite. Food is tasteless.  
5  
6=  Needs persuasion to eat 
 
 
6.  Concentration Difficulties  

 Representing difficulties in collecting one’s thoughts mounting to incapacitating lack of concentration. Rate 
according to intensity, frequency, and degree of incapacity produced.  

 
0=  No difficulties in concentrating.  

1  

2=  Occasional difficulties in collecting one’s thoughts.  
3  

4=  Difficulties in concentrating and sustaining thought which reduces ability to read or hold a conversation.  

5  

6=  Unable to read or converse without great initiative 
 
 
7.  Lassitude 

 Representing a difficulty getting started or slowness initiating and performing everyday activities.  
 
0=  Hardly no difficulty in getting started. No sluggishness.  
1  

2=  Difficulties in starting activities.  
3  

4=  Difficulties in starting simple routine activities which are carried out with effort.  
5  

6=  Complete lassitude. Unable to do anything without he 
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8.  Inability to Feel  

 Representing the subjective experience of reduced interest in the surroundings, or activities that normally 
give pleasure. The ability to react with adequate emotion to circumstances or people is reduced.  

 
0=  Normal interest in the surroundings and in other people.  
1 

2=  Reduced ability to enjoy usual interest. 
3  

4=  Loss of interest in surroundings. Loss of feelings for friends and acquaintances.  
5  

6=  The experience of being emotionally paralyzed, inability to feel anger, grief or pleasure and a complete or 
even painful failure to feel for close relatives and friends 

 
 
 

9.  Pessimistic Thoughts 

 Representing thoughts of guilt. Inferiority, self-reproach, sinfulness, remorse and ruin.  
 
0=  No pessimistic thoughts.  
1  

2=  Fluctuating ideas of failure, self-reproach or self-depreciation.  
3  

4=  Persistent self-accusations, or definite but still rational ideas of guilt or sin. Increasingly pessimistic about 
the future.  

5  

6= Delusions of ruin, remorse or unredeemable sin. Self-accusations which are absurd and unshakable. 
 
 
 

10.  Suicidal Thoughts  

 Representing the feeling that life is not worth living, that a natural death would be welcome, suicidal 
thoughts, and the preparations for suicide. Suicidal attempts should not in themselves influence the rating.  

 
0=  Enjoys life or takes it as it comes.  
1  

2=  Weary of life. Only fleeting suicidal thoughts.  
3  

4=  Probably better off dead. Suicidal thoughts are common, and  suicide is considered as a possible solution, 
but without  specific plans or intention.  

5  

6=  Explicit plans for suicide when there is an opportunity. Active preparations for suicide. 
 
 
Total Score:_________________ 

 

 

 

Citation: Montgomery SA, Åsberg M: A new depression scale designed to be sensitive to change.  
 British Journal of Psychiatry 134:382-389, 1979 
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BECH-RAFAELSENS MELANKOLISKALA. MES 
 
 
 

No. Symptom Score 
    

1 *Lowered mood 0-4  
    

2 Decreased verbal activity 0-4  
    

3 Decreased social contact 0-4  
    

4 *Decreased motor activity 0-4  
    

5 Sleep disturbances 0-4  
    

6 *Decreased social activities 0-4  
    

7 *Guilt feelings 0-4  
    

8 *Tiredness 0-4  
    

9 Suicidal thoughts 0-4  
    

10 Poor concentration 0-4  
    

11 *Anxiety 0-4  
    

 
Total 
score 0-44  

    

 
*The six items of the melancholia subscale (MES-S) 

 
 
 
DEPRESSION MES 

  
Mild 15-20 
Moderate 21-28 
Severe 29-44 
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BECH-RAFAELSENS MANISKALA, MAS ALT. MRS 
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YMRS -Young Ziegler Mania Rating Scale  
(Skattningsskala för skattning av svårighetsgrad av mani) 

 

  
(Young RC et al. A Rating Scale for Mania: Reliability,Validity and Sensitivity. Br J Psychiat. 1978; 
133: 429-435) 
 
Skattning av svårighetsgrad av mani är viktig både för behandlingsval och bedömning av prognos 
(liksom skattning av depressionens svårighetsgrad vid depression, t ex enligt MADRS). Skattningen 
baseras på patien-tens tillstånd som det ter sig vid intervjun och som det tett sig mesta delen av tiden 
senaste tre dagarna. Skattaren ska bedöma svårighetsgraden av varje item och sammanlagda poängen 
för skalans 11 olika items ger ett mått på manins svårighetsgrad. 
 
De operationaliserade skalstegen för varje item anger olika för varje item typiska symtom. När flera 
olika symtom anges för ett visst skalsteg, behöver enbart ett sådant symtom förekomma och är då 
tillräckligt för att skatta just detta item; annars skattas enligt det svåraste symtomet för aktuellt item. 
 
Skalstegens symtombeskrivning för varje item utgör riktmärken; någon gång händer det att dessa 
symtom ej kan beaktas när svårighetsgraden av ett visst item skattas. 
 
Att skatta poäng mellan angivna skalsteg (hel- eller halvpoäng) är fullt möjligt och vana skattare 
uppmuntras till detta. I YMRS viktas 4 items högre än övriga 7: irritabilitet, talflöde, tankeinnehåll och 
utagerande. 

 
1. FÖRHÖJT STÄMNINGSLÄGE  

 
 0 Ej förhöjt                                                                                                                                                          

1 Lätt förhöjt, ibland noterbart först på fråga                                                                                                       
2 Subjektivt förhöjt, vilket uttrycks spontant; optimistisk; självsäker; tillförsiktig; adekvat till   
 tankeinnehåll                                                                                                                                                     
3 Förhöjt, till tankeinnehåll ej adekvat stämningsläge; skämtsam, distanslös                                                       
4 Euforisk; omotiverade skratt; glatt sjungande   

  

2.  ÖKAD MOTORISK AKTIVITET  

 
 0 Ej ökad                                                                                                                                                             

1 Subjektivt ökad                                                                                                                                                
2   Animerad; något ökat kroppsspråk                                                                                                                  
3 Hyperaktiv, motorisk orolig men kan lugnas/avledas                                                                                      
4 Ständigt hyperaktiv, kan ej lugnas  

 

3.  SEXUELLT INTRESSE  

 
 0 Normalt; ej ökat                                                                                                                                               

1 Lätt ökat                                                                                                                                                           
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2 Tydligt ökat på fråga                                                                                                                                          
3 Tankar med sexuellt innehåll framkommer spontant; beter sig sexuellt utmanande                                         
4 Öppet sexuellt beteende  

 

4.  MINSKAD SÖMN  

 
 0 Ej minskad sömn                                                                                                                                              

1 Sover upp till 1 timme mindre än normalt                                                                                                       
2 Sover mindre än >1 timme mindre än normalt                                                                                                      
3 Anger minskat sömnbehov                                                                                                                               
4 Anger avsaknad av sömnbehov  

 

5.  IRRITABILITET  

 
0.  Ej irritabel  
2.  Subjektivt ökad. Irritabel ibland under intervjun; nyligt haft återkommande episoder av ilska eller 

 irritation 
6. Ofta irritabel under intervjun; korthuggen 
8.  Fientlig; vägrar samarbeta 

 
 
 
 

6.  TALFLÖDE  

0. Ej ökat                                                                                                                                                              
2.  Känner sig pratsam                                                                                                                                          
6.    Är talträngd; ökad talhastighet eller talflöde. Talar nästan oavbrutet; svår att avbryta.                                  
8. Talar oavbrutet; forcerat tal; omöjlig att avbryta  

 

 
7.  SPRÅK-/TANKE-STÖRNING  

 0.  Ingen störning                                                                                                                                                                                                                
1. Omständlig; något lättdistraherad; snabba tankar                                                                                                     
2. Lättdistraherad; tappar ofta tanketråden; byter snabbt samtalsämne; uppvarvad tankegång                             
3. Tankeflykt; förbisvar; svårt att följa någon tanketråd; ekolali                                                                            
4. Osammanhängande; kommunikation ej möjlig  

 
 
8.  TANKEINNEHÅLL  

 
0. Normalt                                                                                                                                                                    
2.  Vidlyftiga planer; nya intressen                                                                                                                              
4.  Speciella projekt; hyperreligiös; "uppfinningar"                                                                                                       
6.  Grandiosa eller paranoida föreställningar; hänsyftningsidéer                                                                                 
8. Vanföreställningar; hallucinationer  

 

9. AGGRESSIVT BETEENDE  
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0. Inget aggressivt beteende; samarbetsvillig                                                                                                                                     
2. Sarkastisk; högljudd; på sin vakt                                                                                                                     
4.    Krävande; uttalar hot mot personal                                                                                                             
6.    Uttalar hot mot intervjuaren; skriker; svårt genomföra intervjun.                                                                                     
8.   Angriper handgripligen intervjuaren; destruktivt beteende; ej möjligt att genomföra intervjun  

10. YTTRE  

 
0.  Normalt vårdat yttre (klädsel, frisyr, etc)                                                                                                         
1.   Minimalt ovårdad; något slarvigt klädd                                                                                                                   
2.   Påtagligt ovårdad; utmanande eller slarvigt klädd                                                                                                 
3.  Vanvårdad; delvis oklädd; uttalat utmanande klädsel; iögonfallande makeup                                                                
4.  Svårt vanvårdad: bisarr klädsel; bisarr makeup  

 
 
11. INSIKT    

 
0.  Insiktsfull; medger sjukdom; medger behov av behandling                                                                                  
1.  Medger möjlig sjukdom                                                                                                                                      
2.  Medger beteendeförändring, men ej sjukdom                                                                                                                 
3.  Medger möjlig beteendeförändring, men ej sjukdom                                                                                      
4.  Förnekar helt beteendeförändring  

 

 
 

 

Totalpoäng 14-19 indikerar hypomani, 20-30 medelsvår mani och >30 svår 

mani. 
 
 

 

 

 
Översättning av Peter Skeppar,1999. 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

Clinical Global Impression (CGI) 
 
 
Reference: Guy W, editor. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology. 1976. Rockville, MD, U.S. 

Department of Health, Education, and Welfare 
 
 
 
Rating Clinician-rated 
 
Administration time Varies with familiarity with 

patient 
 
Main purpose To provide a global rating of illness 

severity, improvement and response to treatment 
 
Population Adults 
 
 
Commentary 
 
Amongst the most widely used of extant brief assessment 
tools in psychiatry, the CGI is a 3-item observer-rated 
scale that measures illness severity (CGIS), global 
improvement or change (CGIC) and therapeutic response. 
The illness severity and improvement sections of the 
instrument are used more frequently than the therapeutic 
response section in both clinical and research settings. The 
Early Clinical Drug Evaluation Program (ECDEU) ver-
sion of the CGI (reproduced here) is the most widely used 
format, and asks that the clinician rate the patient relative 
to their past experience with other patients with the same 
diagnosis, with or without collateral information. Several 
alternative versions of the CGI have been developed, how-
ever, such as the FDA Clinicians’ Interview-Based 
Impression of Change (CIBIC), which uses only informa-
tion collected during the interview, not collateral. The CGI 
has proved to be a robust measure of efficacy in many 
clinical drug trials, and is easy and quick to admin-ister, 
provided that the clinician knows the patient well. 
 
 
Scoring 
 
The CGI is rated on a 7-point scale, with the severity of 
illness scale using a range of responses from 1 (normal) 
through to 7 (amongst the most severely ill patients). 
CGI-C scores range from 1 (very much improved) 
through to 7 (very much worse). Treatment response 

 
 

 
ratings should take account of both therapeutic efficacy 
and treatment-related adverse events and range from 0 
(marked improvement and no side-effects) and 4 
(unchanged or worse and side-effects outweigh the thera-
peutic effects). Each component of the CGI is rated sepa-
rately; the instrument does not yield a global score. 
 
 
Versions 
 
CGI for bipolar disorder (CGI-BD), FDA Clinicians’ 
Interview-Based Impression of Change (CIBIC), 
Clinicians’ Interview-Based Impression of Change-Plus 
(CIBIC+), NYU CIBIC+, Parke-Davis Pharmaceuticals 
Clinical Interview-Based Impression (CIBI); the CGI has 
been translated into most languages. 
 
 
Additional references 
 
Leon AC, Shear MK, Klerman GL, Portera L, Rosenbaum 
JF, Goldenberg I. A comparison of symptom determinants 
of patient and clinician global ratings in patients with 
panic disorder and depression. J Clin Psychopharmacol 
1993; 13(5):327–31. 
 
Spearing MK, Post RM, Leverich GS, Brandt D, Nolen 
W. Modification of the Clinical Global Impressions 
(CGI) Scale for use in bipolar illness (BP): the CGI-BP. 
Psychiatry Res 1997; 73(3):159–71. 
 
Zaider TI, Heimberg RG, Fresco DM, Schneier FR, 
Liebowitz MR. Evaluation of the clinical global 
impression scale among individuals with social anxiety 
disorder. Psychol Med 2003; 33(4):611–22. 
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Clinical Global Impression (CGI) 
 
 
1. Severity of illness  

 
Considering your total clinical experience with this particular population, how mentally ill is the patient at this time?  
  

0 = Not assessed 4 = Moderately ill 

1 = Normal, not at all ill 5 = Markedly ill 

2 = Borderline mentally ill 6 = Severely ill 

3 = Mildly ill 7 = Among the most extremely ill patients 
 
 
 
2. Global improvement:  

Rate total improvement whether or not, in your judgement, it is due entirely to drug treatment. 
Compared to his condition at admission to the project, how much has he changed?  

0 = Not assessed 4 = No change 
1 = Very much improved 5 = Minimally worse 
2 = Much improved 6 = Much worse 
3 = Minimally improved 7 = Very much worse 

 
 
 
3. Efficacy index: Rate this item on the basis of drug effect only.  

 
Select the terms which best describe the degrees of therapeutic effect and side effects and record the number in 
the  
box where the two items intersect.   
EXAMPLE: Therapeutic effect is rated as ‘Moderate’ and side effects are judged ‘Do not significantly interfere  
with patient’s functioning’.  
 
Therapeutic effect 

 
Side effects 

   
  None Do not significantly Significantly interferes Outweighs 
   interfere with with patient’s therapeutic 
   patient’s functioning functioning effect 
Marked 

Vast improvement. Complete or 
nearly complete 01 02 03 04 

 remission of all symptoms     

Moderate 
Decided improvement. Partial 
remission of 05 06 07 08 

 symptoms     

Minimal 
Slight improvement which doesn’t 
alter status 09 10 11 12 

 of care of patient     

Unchanged or worse 13 14 15 16 
Not assessed = 00     
      

Reproduced from Guy W, editor. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology. 1976. Rockville, MD, U.S.  
Department of Health, Education, and Welfare
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