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Abstract 

Major depressive disorder (MDD) is a mood disorder majorly responsible for disability 

and mortality worldwide. With a lifetime prevalence of 15-20%, it is the main cause of 

functional impairment in Western societies as well as the fourth most debilitating illness 

in the world. Although the pathophysiology of MDD is not yet fully understood, some 

evidence that suggest the presence of a neuroanatomical deficiency have given rise to 

the theory of a specific imbalance in the monoamine neurotransmitters noradrenaline 

(NA) and/or serotonin (5-HT) levels in the brain. Overall, the various classes of 

antidepressant agents that have been developed to increase monoamine levels on the 

basis of this proposal have been successful. However, facts relating to prevalent 

escalation in the illness and recurring episodes of depression point towards a need to 

enhance clinical treatment. Most conventional antidepressants such as selective 

serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and selective serotonin and noradrenaline 

inhibitors (SNRI) pose problems in symptomatic improvement. These include 

therapeutic lag, safety and tolerability issues, making more than 30% patients with 

MDD unable to reach adequate relief. In this respect, the action mechanism has moved 

beyond conventional SSRI and lead to the introduction of vilazodone, a novel 

antidepressant with an additional 5-HT1A partial agonist profile argued to be of potential 

benefit for a greater efficacy, faster onset of action and better tolerability. Using 

secondary data, this project aimed to evaluate the role of vilazodone as a SPARI-drug in 

the overall clinical treatment of MDD as well as its potential in addressing some of the 

most common obstacles in antidepressant treatment. Study results proved vilazodone’s 

efficacy to be superior to placebo. Patients across all studies showed significant 

improvement in depressive symptoms measured in MADRS and HAMD17. Vilazodone 

was also shown to be generally safe and tolerable but was not positively distinguished 

from placebo with regards to adverse effects. An overall, meaningful improvement in 

depressive symptoms was demonstrated in vilazodone, which reinforces its merit as an 

important treatment option for patients with MDD. 
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1. Bakgrund 
 
Enligt en rangordning av olika orsaker till ohälsa i världen hamnar depression som den 

fjärde vanligaste efter djupa luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och perinatala 

sjukdomar (1). Begreppet depression, eller att vara deprimerad, är emellertid flytande i 

sin definition - förutom att anspela på ett långvarigt stämningsläge refereras det också 

till som en normal emotion vars förekomst inte nödvändigtvis gör en individ medicinskt 

sjuk (1,2). Innebörden tillåter en viss flexibilitet där variationen beror av sammanhanget 

i vilket det används, och där sammanhanget i sig ingår i en större demografisk kontext 

(1,2). 

 

1.1 Depressionens historik och diagnostik 
 
I det medicinska sammanhanget, som också är universellt, är depression en sjukdom 

som utgörs av en psykiatrisk grundstämning av nedstämdhet eller sorgsenhet. Sett till 

detta tillhör depression de affektiva sjukdomarna, det vill säga sjukdomar vars symtom 

utgörs av en förändrad aktivitetsnivå i det som relateras till en individs känsloläge (1,3). 

Dessa tenderar att uppstå samtidigt eller i anslutning till varandra. Symtomen som 

sjukdomen medför är lidande, arbetsoförmåga, produktivitetsbortfall och andra sociala 

nedsättningar som blir en belastning på de anhöriga (1,4). Även om depression i första 

hand uttrycker sig som en psykisk nedsättning tenderar individer med depression också 

besväras fysiskt (5). Depression skapar också särskild belastning på individen själv 

genom att den ökar risken att drabbas av andra kroppsliga sjukdomar och försämrar 

prognosen vid dessa (1,2). Komorbiditet, det vill säga närvaron av en eller flera andra 

sjukdomar i samband med en primär diagnos, är således inte ett ovanligt inträffande 

med depression (1,2,3). Empirisk forskning uppger att risken för förtida död är ungefär 

dubbelt så stor för personer med depression som för befolkningen i helhet (1,3,6). 

Sjukdomen beräknas få en allt större betydelse för orsaker till ohälsa de kommande 20 

åren, i de industrialiserade länderna såväl som i utvecklingsländerna, varför 

diagnostisering och behandling av sjukdomen är kontinuerligt angeläget (1,6). Med 

bakgrund av att depression kan ta uttryck på varierande sätt, även om dess karaktäristika 

är förhållandevis desamma, blir det svårt att dra en strikt gräns mellan normala och 

sjukliga (1). Alla försök till att diagnostisera är snarare med nödvändighet godtyckliga, 

något som inte är främmande inom psykiatrin (1). 
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De diagnostiska instrumenten som finns idag är framtagna med utgångspunkt i ett 

gemensamt klassificeringssystem. Världshälsoorganisationens (WHO) 

klassificeringssystem ICD (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) är den accepterade och bland dagens mest genomgripande 

modeller, men i amerikanska sammanhang har även DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) betydelse för psykiatriska sjukdomstillstånd (3,6).  

 

Gemensamt för de diagnostiska systemen är ett regelverk som specificerar hur 

diagnosen ska ställas eller uteslutas. Dock är förhållningsreglerna i de olika systemen 

inte nödvändigtvis avgränsade för samma grupper av individer som uppvisar depressiva 

symtom (1,3,4). Diagnosen och de olika bedömningarna som görs därtill har ofta 

utgångspunkt i ICD och/eller DSM, men flertalet studier bygger även på 

symtomskattningsskalor av olika slag för att specificera svårighetsgraden på 

depressionen (3,4). Skattningsskalorna utgör ett viktigt underlag i många typer av 

studier, varav Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS; Appendix figur 

I) och Hamilton Depression Rating Scale (HAMD17; Appendix figur II) är några av de 

vanligaste (1,2). En annan skala som är återkommande i den diagnostiska 

klassificeringen är Beck Depression Inventory (BDI). I läkemedelsstudier är det vanligt 

att HAMD17 och MADRS används medan det i psykoterapistudier ges företräde åt BDI 

(1,3). 

 

Utöver att klassifikationssystem som ICD och DSM ser till polaritet och svårighetsgrad 

som de två grundläggande dimensionerna av depression, tillåts fler underrubriceringar 

som egentlig depression, melankolisk depression och årstidsrelaterad depression (1,2,4). 

För att konstatera egentlig depression, motsvarigheten till engelskans Major Depression 

Disorder (MDD), ska obalansen vara i sådan omfattning att arbete och vardagliga 

sysslor inte kan utföras (3,4). 

 

Vid alla typer av depression är symtomfrihet ett av de viktigaste behandlingsmålen. Det 

definieras kliniskt som en MADRS-skattning under tio poäng (Appendix figur I) eller 

en HAMD17-skattning lika med eller mindre än sju poäng (Appendix figur II) (7).  
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1.2 Orsaker till depression 
 
Det finns inget enhetligt svar för vad som orsakar depression. När man talar om 

allvarliga sådana, såsom egentlig depression, är yttre stimuli såväl som en medfödd 

sårbarhet centrala ur etiologisk synpunkt (1,2). Utgångspunkten är ofta en negativ 

livshändelse, men graden till vilket en individ påverkas av störningen hänförs till både 

ärftlighet och miljö (1). En vanligt angiven utlösande faktor för depression är stark eller 

långvarig stress (1,4). Uttrycket börjar som en enstaka affekt, det vill säga en 

känslomässig reflex som till exempel rädsla, avsky, eller skam som aktiveras omedvetet 

och som medför kortvariga växlingar i stämningsläget, men som efter 

upprepad utsättning för ett visst stimuli kan utvecklas till mer tilltagande förändringar i 

de hormonella regleringsmekanismerna och framhäva en depressionsepisod (1,4).  

 

Med bakgrund av att depression kan ta uttryck på varierande sätt, även om dess 

karaktäristika är förhållandevis desamma, är det svårt att dra en strikt gräns mellan 

normala och sjukliga. Alla försök till att diagnostisera är snarare godtyckliga (1,8). Det 

är framför allt vid egentlig depression som antidepressiva medel blir aktuellt då det är 

väldokumenterat att dessa har positiv effekt på tillståndet (4,9). Sorgereaktion och 

depression sekundär till sociala förhållanden har vanligen inte någon medicinsk åtgärd 

(1,4). 

 

1.2.1 Monoaminteorin  
 
Idag ser argumenten för att beskriva det neurobiologiska förloppet av depression ut på 

olika sätt. De mest diskuterade teorierna är den om en dysreglering av 

glutamatsystemet, en dysfunktionell HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal)-aktivitet 

samt teorin om en monoaminbrist (1,7). 

 

Monoaminteorin formulerades först i mitten på 60-talet (10). Teorin föreslår att 

depression grundar sig på neurobiologiska förändringar, och hänvisar mer specifikt till 

en brist i nivåer av monoaminerna serotonin (5-HT) och noradrenalin (NA) i hjärnan 

som orsak till att depressiva symtom uppstår (10). Teorin har legat till grund för 

utvecklingen av flertalet antidepressiva substansklasser som på olika sätt verkar för att 

höja monoaminnivåerna i synapsklyftan. Däribland är selektiva 
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serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva noradrenalinåterupptagshämmare 

(SNRI) de mest framgångsrika (10,11). 

 

Monoaminteorin fick sin start redan på 50-talet i samband med att hallucinogenen 

lysegic acid diethylamide (lysergsyradietylamid, LSD) fick uppmärksamhet i olika 

neurovetenskapliga sammanhang (10). Studier visade på att LSD verkar hämmande på 

perifera serotoninreceptorer, vilket gjorde att undersökningar om huruvida substansen 

uppvisar liknande egenskaper i hjärnan tog fart (10). Genom dessa undersökningar 

lyckades man bevisa förekomsten av serotonin i det centrala nervsystemet; en upptäckt 

som sedan dess haft en fortsatt stor betydelse för förståelsen av förstämningssjukdomar 

(10,11).  

 

Ytterligare evidens för monoaminernas, i synnerhet serotonins relevans i depressionens 

etiologi uppstod när reserpin, ett alkaloidextrakt som tidigare varit medel mot hypertoni, 

sades framkalla depression hos en andel hypertonipatienter (10). Det noterades att 

reserpin orsakade en kraftig sänkning av serotoninnivån i hjärnan och att 

serotoninmetaboliten 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) återfanns i urin i högre 

koncentrationer i samband med intaget (10). Därtill fann man också stöd för att 

monoaminerga prekursorer är effektiva i reverseringen av symtom orsakade av reserpin 

(10). Administrering av prekursoren till noradrenalin, dihydroxyfenylalanin (DOPA), 

visade dels en verkan mot reserpin-inducerade förändringar i depression hos 

djurmodeller och dels effekt mot psykologiska biverkningar av reserpin hos människor 

(10).  

 

Samtidigt som man är relativt överens om att depression inte primärt föranleds av 

bristen på serotonin och noradrenalin, samt att detta motiverar ett bredare utrymme för 

andra teorier att göra sig synliga har upptäckter som dessa talat starkt för att depression 

har en biokemisk förankring (1,2,10).  

 

1.3 Konventionella antidepressiva läkemedel och deras verkningsmekanismer 
 
Utvecklingen av läkemedelsgrupper med grund i monoaminteorin har genererat ett brett 

spektra av antidepressiva preparat. Förutom att valet beror av depressionens 

allvarlighetsgrad är substanser med färre biverkningar och mindre toxicitet generellt de 



 

  

9 

mest åtråvärda. Till denna kategori hör selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), 

som idag utgör förstahandsmedel vid diagnostiserad depression, samt serotonin- och 

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (7,9).   

 

SSRI är den mest förskrivna antidepressiva läkemedelsgruppen i Sverige. Idag uppgår 

den till mer än hälften av alla förskrivna recept för antidepressiva läkemedel (12). SSRI 

verkar genom att hämma återupptaget av serotonin (5-HT) så att den extracellulära 

halten av signalsubstansen ökar. Processen innebär närmare att den aktiva substansen 

binder till serotonintransportörer (SERT) för att inhibera transporten av 5-HT till det 

presynaptiska neuronet. Den ökade mängden 5-HT i synapsklyftan som ses till följd 

leder så småningom till att involverade receptormekanismer förändras, som i sin tur gör 

så att neurotransmissionen av 5-HT potentieras (13). Vanliga biverkningar som uppstår 

vid behandling med SSRI innefattar illamående, trötthet, yrsel, sömnstörningar och 

sexuell dysfunktion (13). 

 

SNRI verkar genom att hämma återupptaget av både noradrenalin (NA) och serotonin. 

Till skillnad från SSRI sker detta via en icke-selektiv hämning, där den aktiva 

substansen binder SERT men även NET (noradrenalintransportör). En inhibering av 

dessa transportörer innebär att återupptaget av respektive signalsubstans förhindras och, 

i likhet med det slutgiltiga steget för SSRI, fås till resultatet av en modifiering i 

receptormekanismerna en ökad neurotransmission av NA och 5-HT (13). 

Biverkningsprofilen för SNRI är lik SSRI med illamående, trötthet, sömnstörningar och 

sexuell dysfunktion (9). 

 

Normalt för dessa läkemedelsgrupper, liksom en majoritet av antidepressiva läkemedel 

är den terapeutiska effektfördröjningen. Effekten inträder successivt och blir i regel 

kliniskt betydande först efter tre till fyra veckor (4,9). Av denna orsak är det vanligt att 

patienter som står på antidepressiv behandling får en ångestförstärkning innan 

förbättring nås. Detta stadie, det vill säga perioden innan effekt åstadkoms, förknippas 

även med en viss risk för suicidala handlingar; något som ger uppföljning med patienten 

extra stor betydelse och som gör berörda vårdgivares stödjande funktion särskilt viktig 

(9). Förutom att vara effektiva mot depression har SSRI och SNRI även påvisad effekt 

mot ångestsyndrom (9,14) då symtom som omfattar ångestkänslor ofta löper i samband 

med eller som ett resultat av det depressiva tillståndet (1,14).  
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1.4 Vilazodones verkningsmekanism 
 
Vilazodone ökar, likt SSRI, mängden serotonin i synapsklyftan genom specifik 

hämning av SERT, men har även en partiellt stimulerande effekt på pre- och post-

synaptiska 5-HT1A receptorer (figur 1) vilken i prekliniska studier har visats vara 

synergistisk (15). Hur den senare mekanismen bidrar till den övergripande 

antidepressiva effekten i närmare detalj är ännu inte klarlagt, men tros ha att göra med 

en desensibilisering av de pre-synaptiska 5-HT1A receptorer, vilket motverkar 5-HT1A 

autoreceptor-medierad hämning av serotoninfrisättning, tack vare substansens partiella 

agonism till dessa (15,16). Aktivering av postsynaptiska 5-HT1A receptorer leder till 

ökad aktivitet av serotonin (15,16). Kunskapen om detta har gett upphov till begreppet 

SPARI (Serotonin Partial Agonist Reuptake Inhibitor) som har blivit 

läkemedelsgruppen som vilazodone klassificeras till. 

 

 
Figur 1. Vilazodones verkningsmekanism. 

 
1.4.1 Vilazodones bidrag till antidepressiv behandling 
 
Trots att flertalet antidepressiva behandlingsmetoder finns tillgängliga är den 

terapeutiska effekten av dessa idag suboptimal (3,15). Minst 30% av patienter med 

egentlig depression upplever otillräcklig symtomlindring och upp emot 50% avbryter 

sin antidepressiva behandling inom sex månader på grund av biverkningar (3,15). Det är 

med bakgrund av detta som vilazodone, med hänvisning till dess selektiva 

serotoninåterupptagshämmande effekt och partiell stimulering av 5-HT1A-receptorn, har 

getts uppmärksamhet. Vilazodone är sedan 2011 godkänt av FDA med indikationen 

egentlig depression och finns idag registrerat i USA under läkemedelsnamnet Viibryd 
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(15). En bredare applikation av vilazodone givet dess unika verkningsmekanism sägs 

kunna vara ett lyft för den antidepressiva behandlingsstrategin, och med bakgrund av 

substansens dittills goda omdöme har vilazodone varit omdebatterad avseende dess 

potential att minska några utav de vanligaste behandlingsproblemen som ses med 

konventionella antidepressiva läkemedel. 

 

2. Syfte 
 
Syftet med arbetet var att undersöka vilazodones effekt/efficacy, säkerhet och 

följsamhet samt att utvärdera om dess utökade 5-HT1A-aktivitet kan förebygga eller 

minska de vanligast förekommande behandlingsproblemen hos patienter med egentlig 

depression. 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vilken terapeutisk effekt visar vilazodone mot egentlig depression? 

• Vilken profil har vilazodone avseende säkerhet och följsamhet? 

• Vilken betydelse har vilazodone för de vanligaste behandlingsproblemen vid 

egentlig depression? 

2.2 Metod  
 
Arbetet har utformats som en litteraturstudie. Största delen av data har inhämtats via 

databasen PubMed, men information från Läkemedelsboken, FASS, SBU-rapporter och 

kurslitteratur har också använts i stor omfattning. Här fungerade sökord eller sökfraser 

som vilazodone + major depressive disorder, vilazodone + 5-HT1A/serotonin receptor 

agonist, vilazodone + efficacy/safety, vilazodone + SSRI/SNRI som inledande stöd för 

vidare fördjupning. Det tjugotal artiklar som hittades minskades till ett tiotal efter 

exkludering av översiktsartiklar och prekliniska studier. Tiotalet blev färre efter en 

noggrannare granskning av artiklarnas relevans till arbetets frågeställningar. Artiklar 

som inkluderades var placebokontrollerade studier på vilazodones övergripande 

antidepressiva effekt samt kliniska prövningar där vilazodones biverkningsprofil 

jämfördes med SSRI såväl som placebo. Artiklar vars innehåll inte bedömdes vara 

specifik nog för att besvara frågeställningarna, artiklar med fler eller annat fokus än 

egentlig depression samt kliniska studier vars studiedesign och/eller urvalskriterier var 
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alltför avvikande exkluderades. 

3. Resultat 

Detta avsnitt redogör för fyra av varandra oberoende studiers undersökning av 

vilazodones antidepressiva effekt. Samtliga utformades som randomiserade, 

dubbelblinda, placebokontrollerade studier, med syftet att mäta effekt/efficacy, säkerhet 

och följsamhet för vilazodone vid egentlig depression. 

 

 

3.1 Effekt/Efficacy för vilazodone  
 
Till utvärdering av effekt/efficacy i studierna ingick det både primära och sekundära 

effektmått. De primära måtten byggde på genomsnittlig förändring av utgångsvärdet 

(mean change from baseline) i skattningsskalor som MADRS, återgivet i poäng såväl 

som i procent, medan de sekundära måtten centrerade sig kring variabler som till 

exempel frekvensen i vilken vilazodone gav respons (response rate) eller remission 

(remission rate) gentemot placebo.   

 

I samtliga studier definierades respons som en sänkning på minst 50% av MADRS eller 

HAMD17-poängen efter 8 respektive 10 veckor. I en av studierna (Khan et al., 2009) 

inkluderades en mätning av remission där remission definierades som en MADRS-

poäng mindre än 10 eller en HAMD17-poäng mindre än 7. 
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Tabell 1. Skillnaden i MADRS-poäng mellan vilazodone och placebo före (baseline) och efter 

(endpoint) behandlingsperioden. Samtliga poängförändringar efter behandlingen presenteras för 

vecka 8 utom i en studie (Mathews et al., 2013) där förändringen presenteras för vecka 10. 

 

 
3.1.1 Rickels et al. (2007)  
 
År 2007 utförde Rickels et al. en studie vari 397 personer med MDD randomiserades till 

att inta vilazodone eller placebo (1:1) i 8 veckor. Studien syftade till att utvärdera 

vilazodone med avseende på dess effekt/efficacy och säkerhet hos vuxna patienter med 

MDD. Den dagliga dosen vilazodone var 10 mg första veckan, varefter dosen 

fördubblades följande vecka (20 mg) och veckan efter det (40 mg). I samband med detta 

mättes respektive deltagargrupps samlade MADRS-poäng föregående behandling 

(baseline) och vid behandlingens slut (endpoint). Skillnaden mellan baseline och 

endpoint beräknades för vilazodone och placebo-intagande och ett medelvärde framtogs 

för att vidare analysera trenden hos respektive grupp. Resultatet av studien visade en 

genomsnittlig förändring i MADRS-poäng som var signifikant högre (p = 0,001) för 

vilazodone (-12.9) jämfört med placebo (-9.6) efter 8 veckor (tabell 1). Statistisk 

signifikans nåddes redan efter vecka 1 (17). Förbättring från baslinjen kunde konstateras 
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vara 11% större för vilazodone än för placebo, och därmed också statistiskt 

betydelsefull (tabell 1) (17). Även en signifikant högre responsfrekvens sågs hos den 

vilazodone-intagande gruppen till skillnad från gruppen som intog placebo; i MADRS 

(40.4%/28.1%) såväl som HAMD17-skalan (44.4% / 32.7%) (tabell 2). 

 

Tabell 2. Responsfrekvensen (response rate) för vilazodone respektive placebo genom 

skattningsskalor MADRS och HAMD17 uttryckt i procent (%). Responsen visas för vecka 8 i 

samtliga studier utom i en studie (Mathews et al., 2013) där responsen visas för vecka 10. 

 

3.1.2 Khan et al. (2009) 
 
I en senare studie från 2009 utvärderade Khan et al. bland annat efficacy-profilen för 

vilazodone i jämförelse med placebo. Av totalt 481 MDD-diagnostiserade deltagare, 

varav 388 fullföljde behandlingen, tilldelades 231 deltagare vilazodone och 232 placebo 

(1:1) i randomiserad följd. Deltagarna tillskrevs en initial dos vilazodone på 10 mg per 

dygn första veckan, vilken höjdes till 20 mg den andra veckan, och ytterligare till 40 mg 

den tredje veckan fram till periodens slut. Resultatet av den 8 veckor långa studien 

visade en signifikant förbättring i genomsnittlig MADRS-poäng (p = 0,009) hos den 

vilazodone-behandlade gruppen (-13.3) jämfört med den placebo-behandlade (-10.8) 

(tabell 1). Statistisk signifikans uppstod vecka 4 i resultatet och återstod signifikant 

perioden ut (18). Även en statistiskt betydelsefull förbättring från baslinjen kunde 

observeras, vilken var 8% större för vilazodone än placebo vid slutet av behandlingen 

(tabell 1). Vad gäller responsfrekvensen i MADRS framgick i studien att denna var 

signifikant större för vilazodone (43.7%) än placebo-gruppen (30.3%) (18). Likaså 

antydde HAMD17-responsen, där den var 44.2% för vilazodone och 32.9% för placebo 
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(tabell 2).  

 

Khan et al. (2009) studerade även remission, för vilken inget statistiskt signifikant 

resultat (p = 0,066) i poäng påvisades för någon av grupperna på MADRS (VLD = 63; 

placebo = 47) (18). Inte heller kunde resultaten för vilazodone (56 poäng) eller placebo 

(41 poäng) enligt HAMD17-skalan betraktas statistiskt betydelsefulla (p = 0,088).  

 

3.1.3 Croft et al. (2013) 
 
2013 genomfördes en studie av Croft et al. för att vidare karaktärisera vilazodones 

effekt och effekt/efficacy hos patienter med MDD. I studien ingick totalt 505 deltagare 

som randomiserades till att inta vilazodone eller placebo (1:1) i 8 veckor. Intaget av 

vilazodone skedde enligt en start- och måldos på 10 respektive 40 mg per dygn, 

varemellan dosen titrerades enligt samma schema som i tidigare studie. Resultatet talade 

för att en statistisk betydelsefull förbättring (p < 0,00001) i MADRS-poäng för 

vilazodone uppkom vecka 2, och att denna var markant större än placebo vid endpoint 

(tabell 1) (19). Responsen på MADRS-skalan beräknades till 27.3% för vilazodone och 

17.1% för placebo, vilket markerade en statistiskt betydelsefull skillnad till fördel för 

vilazodone (tabell 2) (19). Den poängförbättring som sågs hos vilazodone-gruppen 

avseende MADRS motsvarade en 16% större sänkning än placebo-gruppen, enligt tabell 

1. 

3.1.4 Mathews et al. (2013) 
 
Ytterligare en studie år 2013 av Mathews et al. utformades för att undersöka efficacy- 

och säkerhetsprofilen hos vilazodone med avseende på MDD. Utöver placebo omfattade 

studien även en aktiv kontroll (citalopram; SSRI). En randomiserad 1:1:1-fördelning av 

vilazodone, placebo samt citalopram gjordes över deltagarna där 291 stycken fick inta 

vilazodone, 290 fick inta placebo, och 289 stycken fick inta citalopram i 10 veckor. 

Deltagarna som tilldelades vilazodone startade med 10 mg per dygn första veckan, 20 

mg andra veckan, följt av 40 mg kommande vecka som de kvarstod vid perioden ut. 

Deltagarna som tilldelades citalopram initierade behandlingen med en dos på 20 mg, 

som sedan höjdes till 40 mg per dygn inom 2 veckor. Vad gäller genomsnittlig 

minskning i MADRS erhölls resultat som visade på statistisk signifikans (p = 0,0034) 

för vilazodone (-17.6) gentemot placebo (-14.8) från och med vecka 2 fram till 
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periodens slut (tabell 1) (20). Statistisk signifikans i förändring av MADRS-poäng 

kunde även konstateras för citalopram-gruppen (-17.5), för vilken skillnaden jämfört 

med placebo-gruppen var -2.7. Ingen statistisk signifikans avseende MADRS-poängen 

vilazodone- och citalopramgrupperna emellan kunde observeras (20). Statistiken för 

responsfrekvensen var numeriskt högre för vilazodone samt citalopram-gruppen till 

skillnad från placebo-gruppen, men skillnaden uppnådde inte statistisk signifikans 

(tabell 2). 

 

3.2 Säkerhet och följsamhet för vilazodone 

Studierna som granskats till denna del av arbetet inkluderar en säkerhetsutvärdering 

med fokus på biverkningsfrekvens. Rapportering av biverkningar gjordes rutinmässigt i 

form av patientenkäter och intervjuer, fysiska undersökningar samt kliniska 

laboratorieanalyser. Insamlade data på biverkningar ordnades efter typ, svårighetsgrad 

och orsak till uppkomst. Detta avsnitt avser att presentera biverkningsfrekvens som den 

huvudsakliga parametern till en säkerhetsbedömning. Biverkningar som uppgavs 

standardiserades enligt det medicinska uppslagsverket (MedDRA)24 (The Medical 

Dictionary for Regulatory Activities). För att identifiera och utvärdera vilazodones 

betydelse för behandlingsproblem klassiskt associerade med antidepressiva preparat, 

såsom sexuell dysfunktion och ökad självmordsrisk, användes i studierna specifika 

säkerhetsmått som ASEX (Arizona Sexual Experience Scale) eller CSFQ (Changes in 

Sexual Functioning Questionnaire), samt C-SSRS (The Columbia-Suicide Severity 

Rating Scale). I en del studier utgick bedömningsmåtten för behandlingsrelaterad 

självmordsrisk från viss poäng ur skattningsskalorna MADRS (item 10) och HAMD17 

(item 3); se Appendix figur I och II. 
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Figur 2. Samtliga studiers biverkningsfrekvens av (a) diarré, (b) illamående, (c) huvudvärk och 

(d) yrsel angivet i procent (%). Biverkningarnas rangordning i mest till minst förekommande 

(A-D) avser vilazodone.  

 
3.2.1 Rickels et al. (2007) 
 
Rickels et al. (2007) registrerade totalt 294 som drabbats av biverkningar. Av dessa 

tillhörde 164 (80%) vilazodone-gruppen och 130 (63.7%) placebogruppen. Inom 

vilazodone-gruppen uppgavs diarré (23.9%), illamående (18.5%), och huvudvärk 

(13.2%) som de vanligast förekommande biverkningarna (17). Placebogruppens 

incidens av diarré (7.3%) och illamående (4.4%) var lägre jämfört med vilazodone, men 

likvärdig intensitet uppgavs vad gäller huvudvärk (14.2%) (figur 2). 

 

Medeldurationen av illamående och diarré rapporterades vara 4 respektive 5 dagar i 

vilazodone-gruppen, och 4.5 respektive 4 dagar i placebogruppen. Majoriteten av 

biverkningarna var lätta till måttliga, med undantag för 8.8% i vilazodone-gruppen, hos 

vilka allvarligare biverkningar som svårare diarré och flatulens rapporterades, och 5.4% 

i placebogruppen där sömnproblem och svårare varianter av huvudvärk förekom (17). 

Större delen av biverkningar som rapporterades för de vilazodone-intagande uppstod 

första behandlingsveckan (17). 
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I de resultat som kunde härledas ur studien kunde inga indikationer på sexuella 

biverkningar bland deltagarna, såväl män som kvinnor, identifieras (17). Den 

genomsnittliga ASEX-poängen efter en 8-veckors behandling med vilazodone visade en 

skillnad som enligt utgångsvärdet för både män och kvinnor (-0.4 respektive -1.3) 

indikerade på en liten förbättring avseende sexuell funktion (17). 

 

Sannolikheten att drabbas av en ökad självmordsrisk studerades bland deltagare, vars 

utgångsvärde på MADRS-item 10 eller HAMD17-item 3 var 0. Behandlingsresultatet för 

de totalt 35 deltagare som tilldelades vilazodone eller placebo (15 respektive 25) visade 

på en ökning i poäng på MADRS-item 10, oberoende grupp (17). För HAMD17-item 3 

var deltagarna totalt 39 stycken som uppgav en poängökning på minst en enhet (+1) 

under behandlingsperioden, varav 17 var från vilazodone-gruppen och 22 från placebo-

gruppen.  

 
3.2.2 Khan et al. (2009) 
 
Khan et al. (2009) rapporterade att exponeringen för vilazodone och placebo vad gäller 

biverkningar visade snarlika resultat. Antalet deltagare som upplevde biverkningar 

motsvarade 193 (82.1%) i gruppen som tilldelades vilazodone och 150 (64.4%) i 

gruppen som tilldelades placebo. Även i denna studie konstaterades diarré, illamående 

och huvudvärk som de vanligaste biverkningarna; till en incidens som i vilazodone- och 

placebo-gruppen motsvarade 30.6% respektive 10.7% för diarré, 26.0% respektive 5.6% 

för illamående, samt 12.8% respektive 10.3% för huvudvärk (figur 2) (18). I både 

grupper upplevdes större delen av dessa i lätt till måttlig grad. Av andelen i vilazodone-

gruppen som uppgav biverkningar var det 6.4% som rapporterade svårare sådana, vilka 

omfattade sömnproblem, illamående, kräkningar och svår huvudvärk till en frekvens 

som var i nivå med placebo (5.6%) (18). 

 

När sexuell biverkningsfrekvens undersöktes talade resultaten för att denna var högre i 

vilazodone-gruppen (21 deltagare) än i placebo-gruppen (1 deltagare), varav 4.7% ur 

vilazodone-gruppen (6 män, 5 kvinnor) angav en minskad libido (18). Dock kunde en 

förbättring i både vilazodone och placebo-gruppen ses i den genomsnittliga 

förändringen av CSFQ-värdet, från baslinjen fram till behandlingens slut, hos både män 

och kvinnor. 
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Benägenheten till självmord uppgavs vara liten bland samtliga deltagare, enligt C-

SSRS. Av de fall som uppkom bedömdes ingen vara relaterad till behandlingen med 

vilazodone eller placebo (18).  

 
3.2.3 Croft et al. (2013) 
 
I studien utförd av Croft et al. (2013) var de vanligaste biverkningsupplevelserna bland 

de som tilldelades vilazodone diarré, illamående, yrsel och sömnsvårigheter (19). 

Samtliga biverkningar drabbade fler än 5% av deltagarna och i dubbelt så hög frekvens 

som i placebo-gruppen men i varianter som betraktades lätta till måttliga (19). Bland 

dessa var diarré och illamående, av vilka de milda fallen uppgick till 75% respektive 

79% (figur 2). 

 

Resultaten för sexuell dysfunktion uppvisade en incidens av som var relativt låg i båda 

grupper (19). Dock rapporterades fler fall av erektil dysfunktion bland män som 

tilldelades vilazodone (4.8%) jämfört med män som tilldelades placebo (0.9%).  

 
3.2.4 Mathews et al. (2013) 
 
Likaså uppgavs i studien av Mathews et al. (2013) att de vanligast förekommande 

biverkningarna bland deltagarna som behandlades med vilazodone var diarré (26.5%), 

illamående (24.0%) och huvudvärk (14.3%) (figur 2). Dessa förekom även bland de 

placebo-behandlade, varav 9.3% fick diarré, 8.2% upplevde illamående och 13.9% fick 

huvudvärk (20). I båda grupper upplevdes dessa i lätt till måttlig grad.  

 

Mathew et al. (2013) jämförde även vilazodone med SSRI-preparatet citalopram ur 

biverknings- och säkerhetssynpunkt. Biverkningar som deltagarna som tilldelades 

citalopram uppgav i högst frekvens var illamående, diarré och huvudvärk, där 

frekvensen av illamående och huvudvärk för citaloprambehandlade (19.5% respektive 

14.9%) var jämförbar med frekvensen för vilazodonebehandlade (24.0% respektive 

14.3%) (20). 

 

Mathews et al. (2013) uppgav att sexuella biverkningar hade en högre incidens i 

grupperna med aktiv behandling (6.3% samt 10.4%) än i gruppen som behandlades med 
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placebo (3.5%) (20). Förekomsten var högst i citalopram-gruppen (10.4%). En ökning i 

CSFQ-poängen från baslinjen fram till vecka 10 sågs bland både män och kvinnor i 

samtliga grupper men var numeriskt högre för vilazodone (2.0) och placebo (2.5) 

relativt till citalopram (1.5) (20). Denna skillnad antydde dock ingen statistisk 

signifikans.    

Incidensen av självmordstankar mättes med C-SSRS, vilken visade sig vara lägre för 

den vilazodone-behandlade gruppen (18.1%) jämfört med placebo-gruppen (24.2%) 

(20). Detta kunde dock inte konstateras för vilazodone i förhållande till de 

citaloprambehandlade, där förekomsten av självmordstankar uppnådde 16.3% (20). 

Under behandlingens gång identifierades ett självmordsbeteende hos två deltagare, 

varav den ena tillhörde placebo-gruppen och den andra citalopram-gruppen. Vad gäller 

självmordsförsök upptäcktes ett sådant fall i vilazodone-gruppen vilket gjorde att 

behandlingen för denna deltagare avbröts (20). 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Resultat 
 
De analyserade studierna i vilka vilazodone jämfördes med placebo utgjorde totalt fyra, 

varav en även jämförde vilazodone med SSRI-preparatet citalopram. Samtliga var 

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier, med syftet att mäta 

effekt/efficacy, säkerhet och följsamhet för vilazodone vid egentlig depression. 

Jämförelsens tillförlitlighet styrkas av studiernas likartade design och urvalskriterier, 

enhetliga mätmetoder (MADRS och HAMD17) och effektmått, samt överensstämmande 

läkemedelsdoser och doseringsregimer. 

 
4.1.1 Vilken terapeutisk effekt visar vilazodone mot egentlig depression?  
 
Den genomsnittliga förändringen av utgångsvärdet (mean change from baseline) kunde 

sammantaget konstateras signifikant i mätningar med MADRS i alla fyra studier (tabell 

1). Rickels et al. (2007) kunde påvisa statistisk signifikans i förbättring från baslinjen så 

tidigt som vecka 1. Croft et al. (2013) och Mathews et al. (2013) såg i vardera studien 

statistisk signifikans vecka 2; och som senast sågs statistisk signifikans vecka 4 i studien 
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av Khan et al (2009). Detta till trots att doseringsregimen för deltagarna inom denna 

studie är genomgående densamma som för övriga studier samt att inklusionskriterier 

beträffande exempelvis duration av depressionsepisoder var överensstämmande. Därtill 

tycks studiernas gemensamma nämnare vara för många för att kunna beskriva 

eventuella orsaker till detta som en konsekvens av skillnader i upplägg. Troligtvis 

hänförs fördröjningen i effekt till en större interindividuell variation i symtom, givet 

depressionens multifaktoriella ursprung. En undersökning med tillägg av ytterligare 

aktiv substans, då exempelvis en SSRI, hade varit av intresse för att driva frågan vidare.  

 

När Mathew et al. (2013) några år senare avsåg studera vilazodone ur effekt och 

säkerhetsaspekt i närvaro av både placebo och aktiv kontroll (citalopram) kunde ingen 

statistiskt betydande minskning i MADRS-poäng observeras vilazodone och citalopram 

emellan. Det bör anmärkas på att denna slutsats utgår från endast en studie vilket 

understryker en brist och ett samtidigt behov av fler, nyare studier för ett mer 

fullständigt uttalande. 

 

Enligt samtliga studiers antagna definition bör MADRS-poängen mellan aktiv substans 

och placebo skilja sig med minst 2 enheter för att en klinisk betydelsefull förbättring i 

depressiva symtom ska anses finnas. De primära effektmåtten talar för att detta 

kriterium är uppfyllt av samtliga studiers erhållna poäng efter vecka 8 eller 10, vilket 

också befästs av sekundära indikatorer som MADRS-respons, varvid det sågs en 

förbättring som var konsekvent genom alla studier. Ett antagande om att detta skulle 

visa på positiva utfall på remissionsfrekvensen vore därmed rimligt. Emellertid var ett 

sådant effektmått inte inkluderat i någon av studierna utom den av Khan et al. (2009), 

som i motsats till antagandet inte talade för att resultaten av den slutgiltiga MADRS- 

eller HAMD17-poängen var statistiskt betydelsefulla.  

 

Samtidigt som trenden i terapeutisk effekt kan konstateras god är iakttagelser av andra 

antidepressiva läkemedel högst aktuella i värderingen och avgörande för vilken 

potential som fortsättningsvis tillskrivs vilazodone. Tidigare studier har kunnat påvisa 

en MADRS-respons för escitalopram (SSRI) samt tricykliska antidepressiva (TCA) som 

yttrat sig jämbördig med vilazodone (21,22); men med hänsyn till vilka begränsningar 

som jämförelser studierna emellan av denna karaktär introducerar, bör behovet av 

prövningar där vilazodones effekt studeras i direkt kontrast till en eller flera 
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antidepressiva medel ytterligare understrykas för att minimera fragmentariska 

resonemang och problematiska slutsatser.  

 

Intressant nog har vilazodone i en studie av Shi et al. (2016) visats ha en signifikant 

klassad positiv effekt på ångestsymtom hos patienter med egentlig depression (23). 

Denna sorts komorbiditet associeras vanligen med grövre depressiva symtom, en högre 

frekvens av behandlingsresistens och större risk för återinsjuknande (24,25,26). 

Tidigare studier har demonstrerat att patienter med ångestorienterad depression svarar 

sämre på konventionella antidepressiv behandling jämfört med de vars depression inte 

är ångestorienterad (27); varför vilazodone kan tänkas tjäna som ett effektivt 

behandlingsalternativ för patienter med samsjuklig ångest. I alla avseenden bör det dock 

anmärkas att varaktigheten vad avser vilazodones effekt/efficacy är svår att fastställa 

eftersom de kliniska studier som utförts hitintills inte sträcker sig över tillräckligt lång 

tid. Detta med undantag för en 52 veckor lång studie vars resultat samstämde med de 8 

veckor långa studier som detta arbete fördjupade sig i (28). 

 

4.1.2 Vilken profil har vilazodone avseende säkerhet och följsamhet?  
 
Eftersom symtomlindring förutsätter kontinuitet, är det förutom god terapeutisk effekt 

också önskvärt att behandlingen tolereras väl - inte minst ur biverkningsaspekt. 

Biverkningarna som var vanligast förekommande genom alla studier och oberoende 

grupp var diarré, illamående, huvudvärk och yrsel. Merparten av dessa återgavs i lindrig 

till måttlig grad, och härleder således till en generellt god säkerhets- och 

biverkningsprofil för vilazodone; om än inte positivt särskild från placebo. Endast 

Mathews et al. (2013) jämförde vilazodones biverknings och säkerhetsprofil med aktiv 

kontroll (citalopram; SSRI), varmed ingen anmärkningsvärd skillnad dessa emellan 

upptäcktes.  

De enskilda studierna talade för att det var först vid högre doser som man såg störst 

effektmässig fördel med vilazodone, men detta tycks inte direkt korrelera med 

biverkningsfrekvensen med bakgrund av att de som uppstod allt som oftast 

rapporterades i tidigt stadie. Detta var till exempel fallet för Rickels et al. (2007) som 

angav att större delen av biverkningar uppstod första behandlingsveckan. Givet att 

vilazodone inte nådde upp till sin minst effektiva dos förrän 2 veckor in på 
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behandlingen i samtliga fall är det emellertid svårt att säga huruvida de upplevda 

bieffekterna var behandlingsorsakade och inte en konsekvens av depressionssymtomen i 

sig.  

4.1.3 Vilken betydelse har vilazodone för de vanligaste behandlingsproblemen vid 
egentlig depression?  
 
När Khan et al. (2009) undersökte sexuell biverkningsfrekvens talade resultaten för att 

denna var markant högre i vilazodone-gruppen än i placebo-gruppen. Dock kunde en 

förbättring i både vilazodone och placebo-gruppen ses i den genomsnittliga 

förändringen av CSFQ-värdet hos både män och kvinnor. Detta kan i någon grad 

uppfattas motsägelsefullt, i vilket fall det utgör uttryck för de begränsningar i validitet 

som en 8 veckor lång studie har; som i sin tur måtte ge en förklaring till varför man 

emellanåt har kunnat observera en signifikant skillnad i minskning av poäng på en 

depressionsskattningsskala men inte i remission. 

Självmordsbenägenheten uppgavs vara liten bland samtliga deltagare, enligt C-SSRS. 

Av de fall som uppkom bedömdes ingen vara relaterad till behandlingen med 

vilazodone eller placebo. Det var dock inte i alla studier som denna parameter mättes; 

ett sådant undantag är studien av Croft et al. (2013). Rickels et al. (2007) visade 

intressant nog på en risk för självmordsbeteende som yttrade sig högre i placebo-

gruppen, där antalet som uppgav en ökning i poäng på HAMD17-item 3 var 22 i 

placebogruppen, gentemot ett antal av 15 i vilazodone-gruppen. Denna evidens skulle 

kunna vara till vilazodones fördel då den inte talar för att vilazodone som antidepressivt 

medel i sig skulle öka självmordsrisken – något som ses attribueras till konventionella 

antidepressiva medel av patienter med jämna mellanrum.  

Resultatet från en studie av Rele et al. (2015) vars syfte var att mäta om MDD-patienter 

ståendes på ett antidepressivt medel (20 mg citalopram; SSRI) svarar bättre på ett 

preparatbyte (40 mg vilazodone) eller en upptrappning av dos av samma läkemedel (40 

mg) visade på att vilazodone inte kunde särskiljas effektmässigt från citalopram (29). 

Studien uteslöt dock inte slutsatsen att vilazodone var en effektiv symtomlindrande 

behandling överlag, för förstagångsbehandlade såväl som behandlingsrefraktära 

patienter.  

Övriga biverkningsparametrar som kan tänkas vara av betydelse för värderingen av 
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vilazodones övergripande följsamhetsprofil, men som de flesta studier inte undersökte 

var viktförändring, då även minskning och ökning i vikt är en biverkan av 

konventionella antidepressiva medel vars frekvens är vanligt påtalad. För det mesta 

berodde uteslutandet av detta på att respektive studieperioder var alldeles för korta. 

Utrymme för att undersöka detta längs andra punkter av vikt för säkerhetsprofileringen 

av vilazodone förutsätter således att framtida studier pågår en längre tid. 

 

4.2 Kritisk värdering 
 
Det bör nämnas att Croft et al. (2013) och Mathews et al. (2013) använde andra 

mätmetoder än HAMD17 vid sidan om MADRS. Dessa skattningsskalor, CGI och CGI-

S, utelämnades dock för analys då det bedömdes ställa sådana krav som inte låg 

innanför detta arbetes kapacitet. Även om dessa mätmetoder klassades sekundära till 

MADRS i studierna, tvingar detta förstås till ett mer kritiskt förhållningssätt till hur väl 

arbetet lyckats representera studiernas sanna innehåll.  

Vad gäller studiernas rapportering av biverkningar gjordes detta i form av 

patientenkäter och intervjuer, fysiska undersökningar samt kliniska laboratorieanalyser, 

men på grund av tidsmässiga begränsningar samt restriktioner i ramverket för dess 

utformning blev arbetets huvudsakliga fokus för en säkerhetsanalys 

biverkningsfrekvensen och i någon mån även en redogörelse för dess risker.  

 

5. Slutsats 
 
Sammanfattningsvis är vilazodone av intresse bland nya antidepressiva medel med 

bakgrund av både sin återupptagshämmande effekt på serotonin och partiella 5-HT1A-

agonism. Det förefaller finnas effektmässiga fördelar jämfört med placebo som 

framkommer vid lägre såväl som högre doser. Biverkningsfrekvensen kunde inte 

urskiljas i samma positiva utsträckning; varför det är av fortsatt intresse att studera hur 

vilazodone fungerar i jämförelse med SSRI, effektmässigt som biverkningsmässigt, 

särskilt vid behandling av svårt deprimerade, inneliggande respektive 

behandlingsrefraktära patienter. I dessa sammanhang är vilazodone inte tillräckligt väl 

undersökt. 
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7. Appendix 
 
Figur I. MADRS-skattning  

Referens: 

30. Montgomery S, Asberg M. A new depression scale designed to be sensitive to  
change. The British Journal of Psychiatry. 1979;134(4):382-9.  

 
 
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 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 
6.  Concentration Difficulties 
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 help.____ 
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:_________________ 
 
 
 

                Name:____________________________________________________________________          Date:___________________________________ 
 

Montgomery-Asberg Depression Scale (MADRS) 
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Figur II. HAMD17-skalan (17-item) för depression 

 
Referens:  

31. Hamilton M. A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery 
and Psychiatry. 1960;23:56-62.  

 

 
 
 
 

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 nonverbally, i.e., through facial  
        expression, posture, voice and tendency to weep 

4      Patient reports VIRTUALLY ONLY these feeling states in his  
    spontaneous verbal and nonverbal communication 
 

2. Feelings of Guilt 
0     Absent 
1     Self-reproach, feels he has let people down 
2 Ideas of guilt or rumination over past errors or sinful deeds 
3 Present illness is a punishment.  Delusions of guilt 

4 Hears accusatory or denunciatory voices and/or experiences 
threatening visual hallucinations 

 
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 Suicide 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 

½ hour 
2 Complains of nightly difficulty falling asleep 

 

5.    Insomnia - Middle  
0 No difficulty 
1 Patient complains of being restless and disturbed during the 

night 
2 Waking 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 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.  In hospital, rate 3 if patient does not spend at 
least three hours a day in activities (hospital job or hobbies) 
exclusive of ward chores. 

4 Stopped working because of present illness.  In hospital, rate 4 

if patient engages in no activities except ward chores, or if 
patient fails to perform ward chores unassisted. 

 
8.    Retardation 
       (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 “Playing with” hand, hair, etc. 
2 Hand-wringing, nail-biting, biting of lips 
 

10.  Anxiety - Psychic 
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 
       0     Absent      Physiological concomitants of anxiety such as:  
       1     Mild      Gastrointestinal - dry mouth, wind, indigestion, 
    2     Moderate      diarrhea, cramps, belching 

       3     Severe      Cardiovascular – palpitations, headaches 
4     Incapacitating  Respiratory - hyperventilation, sighing 
                                Urinary frequency 
                                Sweating 
 

12.  Somatic Symptoms - Gastrointestinal 
0 None 
1 Loss of appetite but eating without staff encouragement.  

Heavy feelings in abdomen.   
2 Difficulty eating without staff urging.  Requests or requires  

laxatives or medications for bowels or medication for G.I.  
symptoms.  
 

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 
       0     Absent          0     Not ascertained 
       1     Mild                      Symptoms such as:  loss of libido, 
       2     Severe                 menstrual disturbances 
 

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      Probable weight loss associated with present illness 
2      Definite (according to patient) weight loss 

 
   B.   On Weekly Ratings by Ward Psychiatrist, When Actual  
          Changes are Measured:  

0 Less than 1 lb. weight loss in week 

1 Greater than 1 lb. weight loss in week 
2 Greater than 2 lb. weight loss in week 

 
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:_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Patient Name:______________________________________________________________                                              Date:_____________________ 
                                  

                                                   Hamilton Rating Scale for Depression (17-items) 
 

Instructions:  For each item select the “cue” which best characterizes the patient during the past week.   

 
                              


