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Omkring 40 000 svenskar behandlas
idag under diagnosen schizofreni [1].
De flesta av dem har kroniska tillstånd.
Risken att insjukna i schizofreni är ca 1
procent i Sverige, liksom i de flesta län-
der och kulturer man studerat. Det inne-
bär att nära 3 000 svenskar årligen in-
sjuknar i detta tillstånd.

Antipsykotiskt verkande läkemedel
är sedan 1950-talets början ett praktiskt
taget obligat inslag i schizofrenibe-
handlingen världen över. På den svens-
ka marknaden finns idag drygt 15 anti-
psykotiskt verkande läkemedel, s k
neuroleptika, registrerade. Preparatval
och principer för dosering varierar kraf-
tigt i olika länder och läger. Det är där-
för angeläget och glädjande att Läke-
medelsverket och Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU) under det
senaste året tagit initiativ till att få fram
rationella, på vetenskaplig grund vilan-
de rekommendationer för klinisk be-
handling med dessa medel.

Behandlingen av psykotiska till-
stånd av schizofren och schizofreni-
form typ har sedan länge varit och är
alltjämt föremål för motstridiga upp-
fattningar såväl inom psykiatrin som
bland patienter, anhöriga och sjuk-
vårdsadministratörer, och därför även i
samhället i stort. Detta förhållande be-
ror naturligtvis på vår ännu bristfälliga
kunskap om dessa tillstånds natur och
orsaksfaktorer.

Schizofreniernas patofysiologi
Begreppet schizofreni, som prägla-

des av Eugen Bleuler [2] på grundval av
en ingående symtomanalys av ett antal
patienter, kan fortfarande betraktas som
en fenomenologisk sjukdomshypotes.
Den kliniska diagnosen schizofreni kan
idag ställas med hög reliabilitet enligt
internationellt accepterade symtom-

och förloppskriterier, såsom DSM-IV
eller ICD-10. Viktiga symtom är vanfö-
reställningar, hallucinationer, tanke-
störningar, känslomässig avflackning
och minskad initiativförmåga.

Omfattande internationella studier
av schizofreni definierad enligt dessa
kriterier stöder hypotesen att ett antal
hjärnsjukdomar i klassisk bemärkelse
ligger bakom de flesta, om inte alla,
svåra schizofrena tillstånd. För detta ta-
lar förekomsten av vidgade ventriklar
och sulci i hjärnan hos en stor andel av
patienterna redan vid tiden för det klas-
siska insjuknandet i 20–25-årsåldern
[3], liksom avvikelser i den neuronala
cytoarkitektoniken i hjärnan hos många
avlidna schizofrena.

Epidemiologiska familje-, tvilling-
och adoptionsstudier visar också enty-
digt att genetiska orsaksfaktorer är av
betydelse för en stor grupp av patienter-
na [4]. Sannolikt är den genetiska etio-
login heterogen. Denna uppfattning
stöds av ett ökande antal molekylärge-
netiska undersökningar på stora famil-
jematerial, där lokus på kromosomerna
6, 8 och 22 förefaller vara kopplade till
en ökad risk för schizofreni.

Studier av enäggstvillingar där den
ene tvillingen har schizofreni visar
emellertid att förutom de genetiska me-
kanismerna även omgivningsfaktorer
måste spela in, konkordansen är nämli-
gen inte 100 procent, utan varierar i oli-
ka studier med ett genomsnitt på ca
40–50 procent [5]. Bland tänkbara om-
givningsfaktorer finns visst stöd för att
virusinfektioner och nutritionsstör-
ningar under kritiska faser av fosterut-
vecklingen samt trauma i anslutning till
partus kan vara av betydelse. Omfattan-
de studier visar att ett insjuknande i
schizofreni i majoriteten av fall trots
psykiatrins insatser leder till ett kro-
niskt förlopp med varierande sjuk-
domsgrad och ett betydande neuropsy-
kologiskt och socialt handikapp. Även i
ett adekvat arbetsmarknadsläge hör det
till undantagen att en schizofren patient
återgår till den arbetskapacitet som fö-
relåg före insjuknandet.

Det ofta dramatiska insjuknandet i
schizofreni, ibland förenat med våld

och hot, och symtomens allmänna ka-
raktär innebär i de flesta fall ett oerhört
lidande för patienten själv och de anhö-
riga. 

Bortsett från den humanitära aspek-
ten utgör de schizofrena tillstånden ett
betydande samhällsekonomiskt pro-
blem. Samhällskostnaden för patienter
som behandlas för psykoser i Sverige
har beräknats till 13 miljarder kronor,
och denna kostnad domineras av dia-
gnosgruppen schizofreni med ca 7 mil-
jarder kronor [1]. Det är därför uppen-
bart att ett klarläggande av schizofreni-
ernas orsaksmekanismer och utveck-
ling av därpå grundade kausala behand-
lingsmetoder är mycket angeläget från
både humanitär och samhällsekono-
misk synpunkt.

Läkemedelsbehandling
Upptäckten av specifikt antipsyko-

tiskt verkande läkemedel, som reserpin
och klorpromazin, i början av 1950-ta-
let lade grunden för den farmakologis-
ka schizofrenibehandling som i dag är
gängse i Sverige. Denna grupp läkeme-
del, som tidigt fick beteckningen neuro-
leptika (från grekiska ungefär »nerv-
hämmare») inte bara dämpar psykotis-
ka symtom som vanföreställningar och
hallucinationer utan framkallar också
psykisk indifferens och – i högre do-
ser – extrapyramidala symtom (EPS)
liknande dem vid Parkinsons sjukdom.

Till skillnad från andra grupper av
psykofarmaka framkallar klassiska
neuroleptika såsom klorpromazin och
haloperidol kraftiga effekter på dop-
amintransmissionen i hjärnan, effekter
som sannolikt kommer till stånd genom
en uttalad blockad av D2-dopaminre-
ceptorer (D2R), en av flera dopaminre-
ceptorsubtyper som under senare år vi-
sats mediera dopaminsignalering i hjär-
nan. D2R-blockaden anses mediera den
antipsykotiska effekten via en serie in-
direkta effekter [6].

Studier med positronkamerateknik
(PET) på neuroleptikabehandlade pati-
enter har på ett genomgripande sätt ska-
pat nya möjligheter att visualisera och
mäta antipsykosmedlens effekter på re-
ceptorer i hjärnan [7, 8]. PET-studierna
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visar således att en uttalad neurolepti-
kapåverkan på D2R föreligger redan
vid tillförsel av måttliga doser av neuro-
leptika som klorpromazin och haloperi-
dol. I flera studier har man även kunnat
påvisa samband mellan graden av re-
ceptorpåverkan (ockupans) under neu-
roleptikabehandling och kliniska effek-
ter. Det föreligger således ett klart sam-
band mellan hög ockupans av D2R och
extrapyramidala symtom [9]. Även oli-
ka komponenter av den antipsykotiska
effekten är relaterade till graden av re-
ceptorpåverkan [10].

Figur 1 illustrerar sambanden mellan
receptorpåverkan (ockupans) på D2R
och de kliniska effekterna i relation till
den dos av antipsykotiskt medel som
administrerats. Som synes är samban-
det mellan given dos och receptorpåver-
kan kurvilinjärt (hyperbel). Risken för
EPS ökar markant redan vid doser över
4 mg haloperidol. Det är från både kli-
nisk och teoretisk synpunkt intressant
att den antipsykotiska effekten uppträ-
der vid lägre grad av receptorpåverkan
än vad som gäller för EPS. Dessa resul-
tat stöder uppfattningen att man vid kli-
nisk underhållsbehandling bör ge låga
doser som ej medför ökad risk för EPS.
Oberoende stöd för denna uppfattning
har presenterats från flera blindstudier,
där effekten av låga och höga doser jäm-
förts [11, 12].

Det är intressant att man i en nyligen
utförd studie visat att mycket låga doser
av den substituerade bensamiden ami-
sulpirid, en substans med hög selekti-
vitet för D2R, ger en sigifikant bättre ef-
fekt än placebo på negativa symtom vid
schizofreni [13]. Denna effekt erhölls
vid grader av ockupans av D2R som låg
klart under 50 procent, vilket är i sam-
ma storleksordning som den effekt kli-
niska doser av det atypiska antipsykos-
medlet klozapin och andra typer av nya
antipsykotika framkallar. Klozapinets
kliniska effekter skiljer sig påtagligt
från dem hos klassiska neuroleptika ge-
nom dess avsaknad av extrapyramidala
biverkningar och sannolikt också ge-
nom att det har effekt hos många patien-
ter som inte svarar bra på de klassiska
medlen.

Det faktum att de flesta patienter
trots en till synes optimal behandling
med klassiska neuroleptika eller kloza-
pin endast uppnår en partiell förbättring
där de positiva symtomen (vanföreställ-
ningar, hallucinationer, tankestörning-
ar) reagerar bäst medan negativa sym-
tom (affektavflackning, initiativlöshet)
och social funktionsnivå reagerar säm-
re, är den viktigaste anledningen till att

ett intensivt forskningsarbete är inriktat
på att finna nya, mer effektiva och bi-
verkningsfria antipsykotika.

Flera studier visar att de extrapyra-
midala biverkningar som klassiska neu-
roleptika i hög dos framkallar av många
patienter upplevs som obehagliga. Det-
ta gäller i hög grad för omgivningen
mindre påtagliga symtom som akatisi
och inre rastlöshet. En annan viktig bi-
verkning av de klassiska medlen är den
psykiska indifferens neuroleptika fram-
kallar. Även denna effekt är sannolikt
dosberoende. Dessa två typer av biverk-
ningar är sannolikt de viktigaste anled-
ningarna till att en alltför stor andel av
patienterna (20–50 procent) efter en tid
avbryter pågående behandling eller
medverkar dåligt, vilket i sin tur ökar
risken för återfall [14]. Detta leder i sin
tur till att många kolleger tenderar att
kanske alltför ofta ändra doser eller byta
till andra preparat.

Med utgångspunkt i det atypiska
medlet klozapin har ett flertal ameri-
kanska och europeiska läkemedelsföre-
tag sedan flera år tillbaka arbetat med
utvecklingen av nya klozapinliknande
föreningar. Detta är naturligtvis en för-
nuftig utgångspunkt med hänsyn till
klozapinets välkända tendens att fram-
kalla agranulocytos. Agranulocytosris-
ken, som är av storleksordningen 1 pro-
cent, är fortlöpande ett dödligt hot för
många patienter, och de blodkontroller
som denna behandling medför tar sin
icke obetydliga sjukvårdsekonomiska
tribut [15].

Förutom en relativt svag effekt på
D2R har klozapin uttalade effekter på
andra dopaminreceptorsubtyper, såsom
D3R och D4R, vilkas distribution i hjär-
nan skiljer sig från D2R:s genom sin
limbiska respektive kortikala lokalisa-

tion. Dessutom har klozapin hög bind-
ningsaffinitet till ett flertal receptorsub-
typer för serotonin (5HT2, 5HT6,
5HT7), noradrenalin (a1, a2), acetylko-
lin och histamin. Från att ha betecknats
som »a dirty drug» har klozapin på se-
nare år i stället upphöjts till »a drug with
a rich pharmacology».

Med utgångspunkt i detta synsätt har
de i Sverige nyligen registrerade med-
len risperidon och olanzapin utvecklats.
Flera är under lansering i Europa, t ex
sertindol, quetiapin och ziprasidon.
Samtliga dessa medel har en uttalad
5HT2-receptorantagonistisk effekt, en
verkningskomponent som kan visuali-
seras på ett kraftfullt sätt med hjälp av
positronkamera (Figur 2). I omfattande
kliniska prövningar har dessa nya me-
del samtliga visats ha en god effekt på
såväl positiva som negativa schizofrena
symtom och en påfallande låg tendens
att framkalla EPS. Det finns ännu inga
hållpunkter för att medlen skulle ha
blodskadande effekter. Dessutom finns
för flera av preparaten klara dos–re-
sponssamband redovisade, vilket är
ovanligt när det gäller psykofarmaka.
Så långt ser allt lovande ut. En rad frå-
getecken kvarstår dock!

Frågetecken kvarstår
1. Samtliga nya medel har jämförts

med haloperidol administrerat i doser
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Figur 1. Hypotetiska trösklar för effekter
av antipsykotika. Samband mellan
dopamin D2-receptorpåverkan och
läkemedelshalt i plasma vid behandling
med ett konventionellt antipsykotikum.
Risken för extrapyramidala biverkningar
ökar markant vid koncentrationer som
ger effekt på mer än 80 procent av
receptorerna. Den antipsykotiska
effekten uppträder vid lägre grader av
D2-dopaminreceptorpåverkan (från
Farde och medarbetare [9]).



som i regel överskrider 6 mg dagligen,
dvs över fönstret för terapeutisk effekt,
och därmed är risken för EPS stor. Dos-
valet kan därför ha medfört nackdelar
för haloperidolpatienterna från biverk-
ningssynpunkt.

2. Studierna har som regel utförts på
patienter med kronisk schizofreni, dvs
majoriteten har behandlats med en rad
antipsykotika, och de flesta torde ha haft
negativa effekter av tidigare hospitalise-
ring. Resultaten är därför kanske ej rele-
vanta för yngre nyinsjuknade patienter.

3. Tiden efter utsättning av tidigare
terapi har varit alltför kort för att kunna
utesluta s k »carry over»-effekter.

4. Inga studier har ännu redovisats
där de nya medlen jämförts med kloza-
pin under dubbelblindbetingelser.

Eftersom de nya medlen dessutom är
dyrare än den konventionella behand-
lingen är det i dagens läge svårt att pri-
oritera dem framför klassiska neurolep-
tika tillförda i doser som ej framkallar
EPS. Systematiska studier av de nya
medlens effekter på nyinsjuknade pati-
enter är ännu sällsynta.

Läkemedelsföretagen går dock som
vanligt ut med intensiv marknadsföring
till läkarkåren, vilket leder till osyste-
matiska prövningar av de nya medlen
på en mängd enstaka patienter.

Föga incitament föreligger för före-
tagen att systematiskt jämföra de nya
medlen med adekvata konventionella
behandlingsprinciper eller att jämföra
de nya preparaten sinsemellan. Detta är
olyckligt i ett läge där sjukvårdsresur-
serna krymper och där den enskilde lä-
karen har små möjligheter att göra en
korrekt bedömning med hänsyn till alla
faktorer som bestämmer reaktionen på
ett läkemedel vid ett så komplicerat
sjukdomstillstånd som schizofreni. Här
behövs ett nytänkande avseende kvali-
tetsprinciper för utvärdering av lång-
tidseffekter av nya behandlingsmetoder
vid schizofreni.

Problemet är ingalunda unikt vad
gäller antipsykotika. Vi har under flera
decennier i Sverige haft en betydande
samhällssatsning på psykoterapeutiska
behandlingsmetoder vid schizofreni, en
satsning som fortfarande görs med stor
intensitet, men tyvärr ofta på ett sätt
som omöjliggör såväl en korrekt utvär-
dering som tillkomsten av riktlinjer för
hur icke-farmakologiska metoder bör
antingen prioriteras eller utmönstras i
den svenska sjukvården.

Konservatism
Läkemedelsverket publicerade nyli-

gen rekommendationer avseende an-
vändningen av neuroleptika vid schizo-
freni och schizofreniliknande tillstånd
(Information 5/96).

Rekommendationerna är allmänt
hållna, och de principer som formuleras
i sammanfattningen torde vara väl kän-
da för de flesta psykiatrer och studeran-
de. Man kan ifrågasätta om de riktlinjer
som anges kommer att leda till någon
märkbar förändring av rehabiliteringen
av de schizofrena i Sverige. Man undrar
både om de ansvariga haft en helhetssyn

på problemen med den farmakologiska
schizofrenibehandlingen och om de
haft en tillräcklig medvetenhet om pati-
enternas upplevelser av neuroleptikabe-
handling. Man saknar den optimism
som för närvarande präglar den interna-
tionella forskningen om antipsykotika.
Likaså saknas synpunkter på vad som
bör göras för att förbättra livskvaliteten
för och optimismen hos de eftersatta
schizofrena patienterna och deras anhö-
riga [16]. Enligt min uppfattning har
man inte tagit tillvara tillfället att för-
ändra den äldre psykiatrins patriarkalis-
ka syn på läkemedelsbehandlingen vid
schizofreni genom att utnyttja de sena-
re årens landvinningar. Viss konserva-
tism präglar dokumentet! 

Varför har man t ex inte:
1. Utmönstrat begreppet neurolepti-

ka? Som ovan nämnts betyder detta ut-
tryck nervhämmare. En sådan effekt ef-
tersträvas ingalunda i dagens schizofre-
nivård. Neuroleptikasyndromet inne-
fattar tre komponenter: den antipsyko-
tiska effekten, den psykiska indifferen-
sen och de extrapyramidala symtomen.
Av dessa eftersträvas endast den anti-
psykotiska effekten; de två övriga mås-
te ses som biverkningar.

Som ovan anges visar modern forsk-
ning att antipsykotisk effekt inte be-
höver följas av EPS, utan sålunda kan
separeras från denna. Det förefaller inte
osannolikt att detta förhållande även
gäller indifferensen. Konventionella
antipsykotika bör nämligen doseras så
att inga extrapyramidala symtom, helst
inte heller indifferens, uppstår. Om EPS
uppstår tycks även risken för utveckling
av tardiv dyskinesi öka [17]. Kvar står
den antipsykotiska effekten, varför den
allmänna termen antipsykotika – i ana-
logi med antidepressiva – är den enda
adekvata benämningen. Att klassificera
läkemedel efter deras biverkningar sy-
nes minst sagt märkligt.

Det är lika märkligt att läkemedels-
gruppen neuroleptika, N05B enligt
ATC-klassifikationen, innefattar såväl
litium som klozapin, då båda dessa sub-
stanser saknar egenskapen att framkal-
la extrapyramidala symtom men väl har
antipsykotiska effekter. Därför är rubri-
ken antipsykotika också för dessa sub-
stanser den enda adekvata.

Ovanstående argument vilar på ve-
tenskaplig grund. Det är dock inte ovä-
sentligt att patientföreningarna i sin kri-
tik av schizofrenivården skjuter in sig
på begreppet neuroleptika som de, med
visst fog, förknippar med en gammal-
dags psykiatri med tvång, biverkningar
och dämpning av psykiska funktioner.
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Figur 2. PET-bilder som illustrerar
effekten av ett klassiskt (haloperidol) och
två atypiska antipsykotika på serotonin-
(5HT2)- (den övre raden) och
dopamin(D2)receptorer (nedre raden) i
hjärnan på schizofrenipatienter. Notera
kraftig reduktion av radioligandbindning
till D2R i anslutning till behandling med
haloperidol och risperidon, medan
klozapin och risperidon till skillnad från
haloperidol framkallar en uttalad effekt på
serotonin(5HT2)-receptorbindning.
Klozapin har dessutom en mindre effekt
på dopamin(D2)receptorbindning [19].

Kontroll        Haloperidol        Klozapin       Risperidon



2. Varför har man inte kraftigare be-
tonat värdet av läkemedelsanalyser och
genotypning för läkemedelsmetabo-
lism? De flesta schizofrenier utgör idag
långvariga handikapptillstånd, där de
flesta patienter prövat en rad läkemedel,
ofta med otillfredsställande effekt. Hur
många sådana misslyckade terapier el-
ler mindre optimala behandlingar beror
på genetisk varians i läkemedelsmeta-
bolismen? De flesta nyinsjuknade schi-
zofrena patienter har framför sig en
kanske livslång läkemedelskonsumtion
för att motverka sjukdomssymtomen.
En mängd studier visar att ju tidigare
man påbörjar en adekvat antipsykotika-
behandling vid schizofreni och ju färre
biverkningar patienten upplever, desto
bättre samverkar patienten i läkeme-
delsbehandlingen.

Att tidigt identifiera de nära 10 pro-
cent av schizofrena patienter som, lik-
som befolkningen i övrigt, utgör ex-
tremfall vad gäller läkemedelsmetabo-
lism skulle minska risken för att för-
dröja den för rehabiliteringen så viktiga
tidiga optimeringen av behandlingen
[18]. Priset för en läkemedelsanalys el-
ler genotypning är mindre än kostnaden
för en vårddag.

3. Varför har man inte redovisat och
dragit konsekvenserna av väldokumen-
terade PET-resultat? Ett flertal interna-
tionella studier har bekräftat tidiga
svenska PET-resultat som visar att do-
ser av neuroleptika som ger mer än
80–90 procents ockupans av D2R i de
basala ganglierna flerfaldigt ökar risken
för EPS. Vid normal läkemedelsmeta-
bolism inträffar detta vid haloperidol-
doser som överskrider 6 mg/dag. Vid
underhållsbehandling med klassiska
neuroleptika av typ haloperidol bör där-
för doser över denna nivå undvikas. Det
finns heller inga vetenskapliga belägg
för uppfattningen att doser av haloperi-
dol över 10 mg/dag har bättre effekt än
lägre doser.

4. Varför har man inte mer utförligt
diskuterat möjligheterna och problemen
med de nya atypiska antipsykotiska 
medlen? Rekommendationerna nämner
mycket kortfattat de nya atypiska anti-
psykotiska preparaten. Det råder inget
tvivel om att dessa medel utvecklats en-
ligt rationella principer. Även om de
kliniska prövningarna kan kritiseras, ut-
gör atypiska antipsykotika en vällovlig
strävan att komma ifrån nackdelarna
med konventionella neuroleptika. Det
förefaller i hög grad sannolikt att dessa
medel för många enskilda patienter kan
utgöra ett betydligt bättre alternativ än
konventionella neuroleptika.

Det hade varit värdefullt om man i
rekommendationerna hade diskuterat
potentialen för dessa medel, även om de
representerar dyrare alternativ. För psy-
kiatrin och läkemedelsindustrin hade
det även varit av värde om man hade
försökt formulera riktlinjer för hur
adekvata jämförelser med den konven-
tionella behandling som nu rekommen-
deras bör komma till stånd.

Sammanfattning
Det råder en relativt samstämmig

uppfattning i internationell forskning
om att de schizofrena tillstånden beror
på funktionsförändringar i hjärnan or-
sakade av dels genetiska, dels omgiv-
ningsmässiga faktorer. Det faktum att
diagnostiken vid schizofreni ännu be-
gränsas till kriterier baserade på psykis-
ka symtom och förlopp är ett av skälen
till att riktlinjerna för läkemedelsbe-
handling ej kan formuleras på ett mer
distinkt sätt än de rekommendationer
Läkemedelsverket nu gett ut. Kunskap
om signaleringen i de neuronala nätverk
som betingar högre psykiska funktioner
måste närmare karakteriseras för att en
mer kausal farmakoterapi skall kunna
etableras. De nya atypiska antipsykos-
medlen representerar en av flera ratio-
nella vägar att komma vidare.

I praktiskt taget samtliga läkeme-
delsstudier vid schizofreni har man
bortsett ifrån den sannolika heteroge-
niteten vad gäller etiologi. Således har
man som regel ej utfört vare sig EEG el-
ler morfologiska hjärnundersökningar
med datortomografi eller magnetkame-
ra för att utesluta andra hjärnsjukdomar
med schizofreniliknande symtombild.
Man har heller inte på ett systematiskt
sätt differentierat behandlingsresulta-
ten för nyinsjuknade patienter och kro-
niker, eller familjära och icke-familjära
former.

De schizofrena sjukdomstillstån-
dens kronicitet, med de humanitära och
ekonomiska problem detta medför, mo-
tiverar att riktlinjer definieras för en
adekvat diagnostisk utredning, där så-
väl symtom som neuropsykologiska
och neurobiologiska aspekter tidigt kan
klarläggas för den enskilde patienten.
Denna utredning bör läggas till grund
för en tidig formulering av en behand-
lingsplan, där en strikt, av patienten och
de anhöriga accepterad läkemedelsbe-
handling baserad på läkemedelsmeta-
boliska data snabbt kan komma igång.
Denna kan i sin tur ligga till grund för
andra viktiga terapeutiska interventio-
ner av psykosocial och psykoterapeu-
tisk typ.
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