
❙ ❙ Antidepressiva medel utövar sin effekt via inverkan på se-
rotonerga och/eller noradrenerga nervbanor. Vid egentlig de-
pression av lätt till måttlig svårighetsgrad används idag ofta
selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa me-
del har visat sig ha ungefär likvärdig effekt som tricykliska
medel (TCA), men med färre biverkningar. Vid svårare de-
pressioner förefaller dock elbehandling (ECT), respektive
medel som även verkar på noradrenerga neuron, vara effekti-
vare än SSRI [1]. Ett problem som uppmärksammats alltmer
är att 20–30 procent av patienterna med egentlig depression
svarar dåligt eller inte alls på SSRI-terapi.

Terapistrategin blir ofta att man vid otillfredsställande ef-
fekt nöjer sig med att öka dosen utan stöd av koncentra-
tionsbestämning eller om detta inte ger resultat, byter till ett
preparat med en annan farmakologisk profil. Alternativet är
att lägga till ett sådant preparat. 

I studier är det ett problem, vid dålig behandlingseffekt, att
finna en allmänt accepterad definition av terapirefraktär de-
pression. Antalet behandlingsförsök, och längden på dessa,
kan variera mellan olika författare. Det gör att det blir svårt
att jämföra olika studier vid terapirefraktäritet. Väl genom-
förda dubbelblindstudier saknas också. De flesta studier är
öppna med relativt få inkluderade patienter. Olika kombina-
tioner har prövats; TCA + TCA, TCA + SSRI, SSRI + SSRI,
SSRI + venlafaxin, SSRI + mirtazepin och SSRI + reboxetin
[2, 3].

Genomgång visar kombinationsbehandlingens fördelar
Att kombinera antidepressiva medel vid utebliven effekt kan
ha fördelar framför att byta preparat; man undviker utsätt-
ningssymtom från det första medlet och kan därmed utnyttja
den partiella antidepressiva effekt som ofta inträtt.
Kombinationsbehandlingen kan därmed ge ett snabbare tera-
peutiskt svar. Nackdelar kan vara en additiv effekt på biverk-
ningssidan, sämre ordinationsföljsamhet och i vissa fall in-
teraktionsproblem.

Lam och medarbetare publicerade relativt nyligen en ge-
nomgång av litteraturen rörande kombinationsbehandling
vid »treatment-resistant depression«[2]. Tjugosju studier,
omfattande totalt 667 patienter, granskades. Generellt kon-
kluderade författarna att det finns få randomiserade, kontrol-
lerade studier, men att tillgängliga öppna studier ger visst stöd
för att kombinationsbehandling kan ge ökad effekt.
Kombinationer av TCA och SSRI har beskrivits, bl a des-

ipramin och klomipramin tillsammans med fluoxetin.
Effekten av denna behandling har dock inte varit övertygan-
de. Något bättre resultat har erhållits vid kombinationer av
SSRI och bupropion eller venlafaxin, liksom vid tillägg av
den presynaptiskt verkande alfa-2-receptorblockeraren
mianserin. 

Emellertid har flera intressanta rapporter publicerats de
senaste tre åren, i vilka man i fall av »SSRI-resistent depres-
sion« erhållit god effekt efter kombinationsterapi med norad-
renalinåterupptagshämmaren reboxetin. 

Lucca och medarbetare [4] rapporterade om 14 patienter
med egentlig depression (enligt DSM-IV) som behandlats
med SSRI-preparat eller en kombination av SSRI och pindo-
lol under minst fyra veckor utan respons. 

I slutet av fjärde veckan adderades reboxetin 2–4 mg/dag,
och patienterna följdes upp under ytterligare två veckor.
Kombinationsbehandlingen tolererades väl utan rapporter
om besvärande biverkningar. På gruppbasis sågs en signifi-
kant minskning av HAMD-poängen (Hamilton Depression
Rating Scale) redan två veckor efter tillägg av reboxetin
(P<0,01). Nio patienter hade avsevärt förbättrade HAMD-
poäng, medan tre, som hade depression med psykotiska sym-
tom, inte alls svarade på behandlingen.

Ytterligare fall där tillägg med reboxetin vid »SSRI-resi-
stent depression« givit bra effekt har rapporterats av
Devarajan och Dursun [5]. Rapporten beskriver fyra patien-
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Vid SSRI-resistent depression

Tillägg av noradrenergt verkande 
farmaka kan vara ett bra alternativ 

Sammanfattat

Cirka fem procent av svenskarna behandlas med nå-
got antidepressivt läkemedel, de flesta med s k  SSRI-
preparat.

20–30 procent av de deprimerade patienterna svarar
inte alls eller ofullständigt på SSRI-behandling. I det
läget kan tillägg med ett noradrenalinhöjande läke-
medel (t ex reboxetin) vara en framgångsrik behand-
lingsstrategi. I artikeln redovisas kliniska och veten-
skapliga erfarenheter av kombinationsbehandling.
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ter med depression som tidigare behandlats med minst två
SSRI-preparat, TCA eller venlafaxin utan tillfredsställande
terapisvar. Tre patienter hade också behandlats med ECT.
Alla fyra patienterna ställdes på en kombination av cita-
lopram, initialt 20 mg/dag upptitrerat till max 60 mg/dag, och
reboxetin, initialt 4 mg/dag, därefter upp till 6 mg/dag. Efter
åtta veckors behandling hade HAMD-poängen sjunkit avse-
värt, och i slutet av vecka 16 var alla patienter i remission.
Behandlingen tolererades väl. Endast en patient rapporterade
moderata besvär i form av svettningar.

Samma författare rapporterade år 2001 [6] om ytterligare
sex patientfall med »refraktär depression« som ej svarat på
venlafaxin, men som förbättrades vid behandling med en
kombination av citalopram och reboxetin. Patienterna hade
fått olika typer av antidepressiva (SSRI eller TCA) och på
grund av dålig effekt ställts över på venlafaxin i doserna
225–375 mg per dag. Då ingen terapeutisk effekt erhölls
ställdes patienterna simultant över till en kombination av ci-
talopram och reboxetin. Efter 16 veckor sågs en signifikant
sänkning av HAMD-poängen jämfört med baslinjen. Alla pa-
tienter tolererade kombinationsbehandlingen väl. Rap-
porterade biverkningar var lindrig till måttlig svettning, illa-
mående och huvudvärk.

En fjärde rapport rörande kombinationsterapi med ett
SSRI-preparat och reboxetin publicerades av Hawley och
medarbetare [7] som behandlat 24 »SSRI-resistenta fall«
med tillägg av reboxetin. Reboxetin i dosen 4 mg/dag adde-
rades till pågående SSRI-behandling (paroxetin, sertralin,
fluoxetin, citalopram), och efter två veckor ökades dosen till
8 mg/dag. Efter sex veckor hade medelpoängen enligt
MADRS (Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale)
sjunkit från 25 till 15 poäng. Åtta patienter uppnådde remis-
sion (MADRS <10).

Nyligen presenterade Rapaport och medarbetare [8] re-
sultat från en studie där patienter med partiellt svar på fluox-
etin erhållit ett tillägg av reboxetin. Studien, som var en öp-
pen åttaveckorsuppföljning, omfattade så långt 33 patienter
med egentlig depression. De hade behandlats med fluoxetin
under sex veckor, men svarat dåligt på terapin. Efter åtta
veckors behandling med kombinationen fluoxetin 20 mg per
dag och reboxetin 4–8 mg per dag erhölls en signifikant sänk-
ning av såväl HAMD- som MADRS-poängen.

Egna fallbeskrivningar
Ett par egna fallrapporter illustrerar hur en kombinationsbe-
handling med reboxetin kan ge god terapeutisk effekt där fle-
ra andra preparat i singelterapi misslyckats (se Fall 1 och Fall
2).

Patienter som svarar dåligt eller inte alls på antidepressiv
farmakoterapi utgör ett stort behandlingsproblem vid depres-
sionssjukdom. Ofta står terapeuten inför valet att göra dosök-
ningar utanför rekommenderat intervall eller byte till ett pre-
parat med annan farmakologisk profil. Ett tilltalande alterna-
tiv kan vara att kombinera två antidepressiva medel. Som
framgår av de egna fallbeskrivningarna kan tillägg av rebox-
etin till SSRI vara framgångsrikt i fall med dåligt terapisvar
på enbart SSRI. Den positiva effekten tycks inträda relativt
snabbt (inom 2–4 veckor), och i flera fall redan vid relativt låg
reboxetindos (4–6 mg). 

Önskvärt med kontrollerade studier
Det bör dock noteras att det vetenskapliga underlaget är be-
gränsat och att de ovan refererade studierna är öppna studier
med relativt få patienter. Vårt kliniska intryck att en kombi-
nationsbehandling vid SSRI-resistent depression är en fram-
komlig väg behöver dock bekräftas genom kontrollerade stu-
dier. 
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❙ ❙ Fall 2
gäller en 50-årig kvinna med administrativt arbete och
som sedan ett år tillbaka blivit tilltagande nedstämd. I
bilden finns också oro och sömnsvårigheter. Debuten är
relaterad till både arbetssituationen och familjeförhål-
landen. Hon är sjukskriven sedan ett halvt år tillbaka då
även behandling med sertralin inleddes. Efter tre måna-
ders behandling med 100 mg/dag kände hon sig fortfa-
rande hämmad, initiativlös, med brist på lust och uttalad
morgonångest. Hon sov ca 4 timmar/natt. Hon gick ock-
så i stödsamtal.

På grund av den dåliga effekten av SSRI-preparatet
lade man till reboxetin i behandlingen på morgonen, ini-
tialt 2 mg, vilket ökades till 4 mg efter en vecka.
Sertralindosen minskades till 75 mg/dag. Efter två veck-
or rapporterade patienten betydande förbättring. Hon
kände sig nu aktivare, tog egna initiativ och var vid åter-
besöket betydligt mindre hämmad. Hon såg positivt på
framtiden och ville återgå i arbete på deltid trots fortsat-
ta sömnsvårigheter. Förbättringen kvarstod efter två må-
nader, och hon behandlas för närvarande med 6 mg
Edronax och 50 mg Zoloft/dygn.

❙ ❙ Fall 1
gäller en 53-årig kvinna med femton års anamnes på
återkommande depressionsperioder, ofta med debut ti-
digt på sommaren och symtomregress i obehandlat till-
stånd först i mitten/slutet av oktober. De senaste tre–fyra
åren har hon emellertid haft allt längre sjukdomsperio-
der och endast partiell effekt av insatt behandling, samt
residualsymtom mellan depressionsskoven.

Symtombilden har sedan debuten präglats av anhe-
doni och djup olustkänsla, förlust av livsglädje, kon-
centrationsbesvär, sömnstörning med tendens till hyper-
somni. De senaste åren har hon även erfarit klar hämning
vid insjuknandet med tydlig svarslatens, känt livsleda
och tidvis dödslängtan samt haft allt tydligare själv-
mordstankar. 

Vid det aktuella depressionsinsjuknandet uteblev ef-
fekten av 150 mg klomipramin och därefter 300 mg ven-
lafaxin/dag. ECT övervägdes, men patienten avstod på
grund av obehagliga upplevelser i form av minnesstör-
ning vid ett behandlingsförsök några år tidigare.
Därefter sattes citalopram in i ökande dos till 40
mg/dygn, men fortfarande efter sju veckors behandling
hade patienten tydliga residualsymtom i form av initia-
tivlöshet, koncentrationsbesvär och livsleda med åter-
kommande dödsönskningar.

Reboxetin sattes nu in i en dos av 2 mg/dygn med
upptrappning till 6 mg/dygn under en tvåveckorsperiod.
Cipramil kvarhölls i oförändrad dos. Efter två veckor på
6 mg/dag var patienten klart förbättrad med minskad
livsleda, initiativlöshet och anhedoni. Hon blev mer ak-
tiv, kunde börja läsa och funderade på att återgå till ar-
betet. 

Efter tio veckor sågs så gott som fullständig remis-
sion av depressionssymtomen, och ett år efter remission
är patienten fortfarande symtomfri med oförändrad me-
dicinering. 



De bakomliggande mekanismerna för den additiva effek-
ten av kombinationsbehandling är ofullständigt kända, men
experimentella studier har visat att det finns en betydande in-
teraktion mellan serotonerga och noradrenerga neuron [7].
Stimulering av endera »systemet« ger inverkan på det andra
och vice versa. En hypotes är att noradrenerg stimulering är
nödvändig för att erhålla »full effekt« vid depression, särskilt
vid svår sjukdom. Möjligen kan detta hänga samman med att
noradrenerg aktivering visat sig leda till aktivering av dopa-
minerga mesolimbiska–kortikala banor [9]. Vidare har pos-
tulerats att stimulering av serotoninsystemet skulle ge en
hämning av noradrenerg »tonus« i CNS. Med reboxetin er-
hålls dels en ökad postsynaptisk noradrenalinstimulering,
dels en hämmande effekt på presynaptiska alfa-2-adrenerga
neuron på 5-HT-terminaler. Det har också rapporterats att re-
boxetin kan stimulera kortisolfrisättningen [10], vilket kan
vara gynnsamt vid depressionstillstånd med långvarig sjuk-
domsduration, där kortisolkoncentrationen ofta är låg.
Reboxetin metaboliseras i CYP3A4 och kan därmed kombi-
neras med alla SSRI-preparat utom fluvoxamin.

Värt att pröva
Vi vill således rekommendera kliniker att man, innan man ger
upp och byter SSRI-preparatet mot annat antidepressivt läke-
medel, prövar att lägga till ett noradrenergt verkande farma-
kon. Det finns öppna studier, kliniska erfarenheter och teore-
tiskt stöd för att kombinationsbehandling kan vara värd att
pröva vid SSRI-resistent depression. Detta skulle kunna hjäl-
pa patienterna snabbare och spara tid för sjukvården.
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SUMMARY

About five percent of the Swedes are treated with antidepressants, mostly SSRI:s.
One third of those are non-responders. In that situation augmentation with a no-
radrenergic drug, such as reboxetine, can be a successful treatment 
strategy. This paper discusses clinical and scientific experiences of combinating
SSRI:s and NRI:s.
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