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Depression, eller det som av engelskans medicinska beteckning Major Depression Disorder 

översätts till egentlig depression, är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i västvärlden. 

Det sjukdomstillståndet innebär ett långvarigt lidande med negativa konsekvenser på 

individens sociala förmåga och medför en stor belastning för individens anhöriga liksom 

individen själv. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar depression men med forskningsstöd 

har teorin om en brist på monoaminer – namnet på de specifika kemiska substanser som är 

involverade i vår grundläggande sinnesstämning – kommit att bli en av de mest 

framgångsrika förklaringarna ur behandlingssynpunkt. Inte minst har teorin fått betydelse för 

den farmakologiska aspekten då den har lagt grund för utvecklingen av flertalet antidepressiva 

läkemedel. Trots framgångarna med dessa upplever fortfarande minst 30% av patienter med 

egentlig depression att de inte får tillräcklig symtomlindring. De främsta orsakerna är 

fördröjning i effekt samt att patienterna upplever säkerhets- och följsamhetsbesvär. I detta 

avseende har den medicinska forskningsvärlden riktat uppmärksamhet mot substansen 

vilazodone, en substans som har visat sig ha en så kallad dubbelverkan på serotonin-systemet. 

Förutom att blockera återupptaget av serotonin har vilazodone även i viss grad en 

stimulerande effekt på en specifik serotonin-receptor – en verkningsmekanism vars kliniska 

tillämpning i strävan efter en förbättrad antidepressiv behandling har omdebatterats mycket på 

senare år. Syftet med detta fördjupningsarbete har därför varit att med användning av aktuell 

forskning undersöka vilazodones effekt, säkerhet och följsamhet samt att utvärdera om dess 

utökade serotonerga aktivitet kan förebygga eller minska de vanligast förekommande 

behandlingsproblemen hos patienter med egentlig depression. Arbetet utformades som en 

litteraturstudie där största delen av data inhämtades från databasen PubMed. Av de granskade 

studierna valdes sex stycken ut för att besvara syftet. Samtliga studier innefattade vuxna 

människor med diagnosen egentlig depression. Resultatet från de granskade studierna visade 

att vilazodone var effektiv som antidepressiv behandling avseende symtomlindring, men 

substansen kunde inte särskiljas från konventionella SSRI vad gäller de vanligaste problemen 

med den antidepressiva behandlingsgången. Den senare slutsatsen utgår dock endast från en 

studie vilket understryker en brist och ett samtidigt behov av fler, nyare studier jämförande 

vilazodone med befintliga antidepressiva läkemedel för att kunna uttala sig säkrare kring 
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frågan om substansen kan vara ett bättre läkemedelsalternativ för vuxna patienter med 

egentlig depression.  


