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Sammanfattning 
Rökning är ett stort problem i hela världen. 5 000 000 dödsfall varje år kan vara tobaksrelaterade. Nikotin är 
den viktigaste farmakologiskt aktiva substansen i cigaretter. Den verkar på nikotinerga receptorer (nAChRs), 
som är en typ av acetylkolin-receptorer. När man röker riskerar man att utveckla cancersjukdom, hjärt-
kärlsjukdom eller KOL. Rökning skadar även foster.  
Syftet med denna litteraturstudie var att studera effektiviteten av bupropion, vareniklin och cytisine vid 
rökavvänjning. Nio artiklar granskades för att utreda läkemedlens effektivitet.  
Fyra granskade artiklar handlar om vareniklin. Alla visar att det är ett effektivt och säkert läkemedel som med 
framgång kan användas för rökavvänjning. NNT-tal för nikotinabstinens under vecka 9 och 12 av behandlingen 
med vareniklin beräknades till mellan 3,8 och 5 i tre av studierna. I en fjärde studie var 837 av 1177 deltagare 
rökfria mellan veckorna 11 och 12. Två granskade studier handlar om bupropion. Båda visar att bupropion är ett 
säkert och effektivt läkemedel för rökavvänjning. I en studie visas att bupropion i styrkorna 150 och 300 mg ger 
bäst effekt. Abstinensnivån var 10,5 respektive 10,7 procentenheter högre än för placebo vid 12 månader efter 
rökavslutningsdag. I en studie beräknades NNT-tal för bupropion till 5,03 vid månad 12. Två granskade artiklar 
handlar om cytisine, en var en randomiserad studie och en var en meta-analys. Studierna visar att cytisine också 
är ett säker och effektivt läkemedel vid rökavvänjning. I en studie beräknades NNT-tal för 12 månaders 
nikotinabstinens för cytisine till 16,6. Sex av åtta granskade i meta-analysen studier visade att cytisine är ett 
effektivt läkemedel. En studie visade att det är viktigt med motiverande stöd förutom läkemedelsbehandling vid 
rökavvänjning. För läkemedelsbehandling (bupropion eller vareniklin eller nikotin innehållande produkter) med 
specialiststöd beräknades NNT-tal till 23,3 vid undersökningsdagen.  
Vareniklin och bupropion är läkemedel som är registrerade i Sverige under namn Champix® och Zyban®. När 
NNT-tal jämförs är vareniklin det effektivaste läkemedlet, men skillnaden mellan bupropion och vareniklin är 
liten (2-3) vilket gör att det kan vara svårt att avgöra vilket läkemedel är effektivare. Cytisine finns inte 
registrerat i Sverige och har högst NNT-tal, 16,6, men ändå lågt vilket visar att det är ett effektivt läkemedel. 
Detta gör att registrering i andra europeiska länder skulle kunna ske. Det är också det billigaste läkemedel. 
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Abstract 

Smoking is one of the biggest health related problems in the world. About 5 000 000 deaths 
per year are considered to be related to smoking.  

Nicotine is the pharmacologically active compound in cigarettes. It binds to nicotinic acetyl-
choline receptors (nAChRs). The most notable harmful effects of smoking include cancer, 
cardiovascular diseases and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

There are many different ways to stop smoking. Many drugs are available to aid the patient 
with smoking cessation. Bupropion and varenicline are the most common prescribed drugs. 
Cytisine is commonly used in Eastern Europe. Nicotine replacement therapy is also an 
available treatment option. Nicotine in different formulations is available as OTC-drugs. 
Bupropion is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor. How it works for smoking 
cessation is not known. Varenicline and cytisine both bind to nAChRs, especially α2β2-type 
receptors and function as partial agonists.  

The aim of this study was to evaluate the efficacy of varenicline, bupropion and cytisine for 
smoking cessation.  

The method used was a literature study. The articles were searched from PubMed.  

In three studies that evaluate varenicline’s efficacy and one, which evaluate varenicline’s 
effectiveness showed that NNT is lower, between 3 and 8 for varenicline compared with 
bupropione (NNT=5) and placebo. The two studies showed that bupropion is significantly 
more effective than placebo. One study showed that cytisine is significantly more effective 
than placebo and also a meta-analysis showed, in most of the articles included, that there is 
good evidence for cytisine’s efficacy for smoking cessation. The last article compared the 
effectiveness of pharmacological treatments with or without support from specialists or 
health-care professionals. This study shows that if you have support from specialists you have 
a better chance to stop smoking.  

The studies show that varenicline is the most effective treatment for smoking cessation, 
followed by bupropion and cytisine. Cytisine has the lowest effect but it is the cheapest 
treatment alternative, that’s why it is a worthwhile choice, especially for people who have low 
incomes and want to stop smoke. All of these drugs are generally considered to be effective 
and safe.  
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Förord 

Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng och omfattar 10 veckors arbete. Det ingår i 
Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar och utfördes under vårterminen 2014. 

Jag vill först och främst tacka min handledare Sven Tågerud för hans stor hjälp och tålamod. 
Sedan vill jag passa på att tacka min man, Arkadiusz Puzdrowski, som stöttat mig under 
arbetets gång.  

Tack så mycket! 

Kalmar den 18 mars 2014 

Katarzyna Puzdrowska 
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1. Introduktion 
 
1.1. Rökning globalt och i Sverige 

Rökning är ett stort problem runt om i hela världen. Det finns c:a 1,1 miljarder rökare i 
världen (Rang et al. 2012). C:a 5 000 000 dödsfall varje år beräknas vara tobaksrelaterade 
(SCB 2013). I Sverige är var 12:e dödsfall tobaksrelaterat (Läkemedelsboken 2014). Sverige 
har ändå lägst andel rökare, 14 %, jämfört med andra europeiska länder, som i genomsnitt har 
23 % rökare (SCB 2013). Rökning är inte bara problem för rökaren själv, men även för 
omgivningen. S.k. passiv rökning beräknas vara orsak till mellan 200 och 300 dödsfall per år i 
Sverige (Internetmedicin). 

 

1.2.Nikotin 

Nikotin (Figur 1) är den viktigaste farmakologiskt aktiva substansen i cigaretter. I kroppen 
finns nikotinerga acetylkolinreceptorer (nAChRs) som nikotinet verkar på. De är ligand-
styrda jonkanaler. Det finns fyra subtyper av nikotinerga receptorer och alla består av fem 
subenheter: t.ex. (α1)2β1δε, (α3)2(β2)3, (α4)2(β2)3, (α7)5. Subtyp (α1)2β1δε finns i 
skelettmuskelns neuromuskulära förbindelse. (α3)2(β2)3 finns i autonoma ganglier, (α4)2(β2)3 
(α4β2) och (α7)5 är CNS – typ receptorer och finns på många ställen i hjärnan. Nikotinets 
verkan på nAChRs ger inte bara stimulering, även minskning av receptorernas känslighet 
förekommer vilket möjligen kan öka antalet receptorer vid kronisk nikotinanvändning (Rang 
et al. 2012). 

På ryggradsnivå inhiberar nikotinet ryggradsreflexer vilket leder till relaxation av 
skelettmuskulatur (Rang et al. 2012).  

Rökning påverkar även hur man mår, beroende på situationen. Rökning piggar upp när man är 
trött, men lugnar även ner en när man är stressad. Nikotinets effekt beror på dos och rökarens 
situation. Låga doser leder till en stimulerande effekt och höga doser tvärtom. Substansen 
förbättrar resultat i reaktionstids- och vaksamhets-tester hos människor och även 
inlärningsförmåga hos råttor. Den har även, som andra nikotinagonister, en viss analgetisk 
effekt (Rang et al. 2012). 

I låga doser stimulerar nikotin autonoma ganglier och perifera sensoriska receptorer, 
huvudsakligen i hjärtat och lungorna. Detta kan orsaka respons från autonoma nervsystemet 
vilket leder till takykardi, förhöjd cardiac output och ökat arteriellt tryck, men även minskning 
av magtarmkanalens motilitet och svettning. Vissa människor kräks när de röker första 
gången p.g.a. stimulering av sensoriska receptorer i magsäcken. Alla dessa effekter minskar 
med upprepad dosering (Rang et al. 2012). 

 
Figur 1. Nikotin, kemisk struktur. (Fass.se) 
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1.3 Risker med rökning 

Att rökning dödar står på många cigarettförpackningar. Det finns många risker som följer med 
detta beroende. De flesta lungcancerfall beror på rökning, men även risken för de andra 
cancerformar ökar vid tobakanvändning (Folkhälsan i Sverige 2013) Många olika substanser 
som tillsammans benämns tjära är orsak till detta (Rang et al. 2012). 

År 1930 var incidensen av lungcancer 4,9 per 100 000 i USA. År 1990 hade incidensen ökat 
till 75,6 per 100000 parallellt med en ökad rökningsincidens (Hecht, 2006). 

Karcinogener är en samlingsterm för ämnen som orsakar cancer. Det finns 62 olika 
karcinogener i cigaretter. Alla 62 har visats vara karcinogena för djur och 15 för människor. 
Dessa 15 karcinogener är benso[a]pyren, N’-Nitrosonornikotin, 4-(Metylnitrosamino)-1-(3-
pyridyl)-1-butanon, 2-Toluidin, 2-Naftylamin, 4-Aminobufenyl, Formaldehyd, 1,3-Butadien, 
Bensen, Vinylklorid, Etylenoxid, Arsenik, Beryllium, Nickel, Krom, Kadmium och Bly. De 
flesta karcinogenerna kräver metabol aktivering, vanligen med hjälp av cytokrom P450 
(CYP450) enzymer, som omvandlar substanserna till elektrofila föreningar. Dessa kan binda 
kovalent till DNA vilket kan leda till mutationer som i sin tur kan leda till störningar i cellens 
tillväxtmekanismer och cancer (Hecht, 2006).  

Tobakberoende ökar även risken för hjärt-kärl-sjukdomar. Riskökningen är inte så stor som 
vid lungcancer, men eftersom hjärtsjukdomar är mycket vanligare så är incidensen av 
tobaksrelaterade hjärtsjukdomar också högre. Dödligheten i koronartrombos bland män i 
åldern 55-64 år som röker 20 cigaretter per dag är c:a 60 % högre än bland icke-rökare. Även 
andra vaskulära sjukdomar som claudicatio intermittens (kärlkramp i benen, 
”fönstertittarsjuka”), stroke eller gangrän hos diabetiker är starkt röknings-relaterade. Nikotin 
och kolmonoxid anses vara de primära orsakerna till utveckling av hjärt-kärlsjukdomar hos 
rökare, men det kan även finnas andra okända faktorer som kan vara relaterade till utveckling 
av ischemisk hjärtsjukdom. Rökpipa och cigarrökning ger liknande blodkoncentrationer av 
nikotin och karboxyhemoglobin, men har oklart samband med utveckling av ischemisk 
hjärtsjukdom (Rang et al. 2012). 

Rökning är en huvudsaklig orsak till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en 
sjukdom som sällan förekommer hos yngre. Den kännetecknas av att luftflödet är begränsat 
(Läkemedelsboken 2014). Forcerad exspiratorisk volym under en sekund (FEV1) minskar 
mycket snabbare med åldern hos de som har KOL, än hos friska människor. Nedsättning av 
lungfunktion gör att en sjuk person blir andfådd vid ansträngning (Läkemedelsboken 2014). 
Inflammation i bronker kan orsaka att de elastiska lungväggarna förstörs vilket leder till att 
lungorna har lättare att falla ihop vid exspiration. Detta ger låga FEV1 resultat 
(Läkemedelsboken 2014). Om man slutar röka blir utveckling av sjukdomen långsammare. 
Inflammation i bronkernas väggar är vanligare bland rökare än icke-rökare. Förmodligen är 
det tjära som orsakar inflammationen mer än nikotin (Rang et al. 2012). 

Rökning, speciellt under den andra delen av graviditeten, minskar födelsevikt och ökar 
perinatal dödlighet. Det kan öka risken för missfall, prematur födsel eller placenta praevia 
(föreliggande moderkaka, moderkakan täcker livmoderhalsens öppning). Nikotin passerar 
över i modersmjölk så vid amning kan barnet påverkas vilket kan leda till takykardi (Rang et 
al. 2012). 
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1.4 Nikotinberoende – abstinens 

Som andra beroendeframkallande läkemedel kan nikotinberoende delas upp i psykiskt och 
fysiologiskt beroende samt tolerans enligt Rang & Dale (2012). Läkemedelsboken (2014) 
anger att förutom psykiskt och fysiologiskt beroende innebär nikotinberoende även en vana 
och ett socialt beroende. Psykiskt beroende anses vara kopplat till dopaminfrisättning i 
hjärnan. Dopamin är en viktig signalsubstans i hjärnans belöningssystem och substanser som 
ökar synaptisk aktivitet i dopaminerga banor leder till positiv förstärkning (Widmaier et al.). 
Det finns fyra dopaminerga banor i hjärnan: nigrostritala banan, mesokortikala banan, 
mesolimbiska banan och tuberoinfundibulära banan (Rang et al., 2012). Det är den 
mesolimbiska bana som är kopplad till beroendet. Nikotin, liksom andra 
beroendeframkallande substanser, stimulerar mesolimbiska banan och orsakar 
dopaminfrisättning i nucleus accumbens (Rang et al., 2012). Tobakberoende skiljer sig 
därmed inte farmakologiskt eller beteendemässigt från andra beroenden som t.ex. heroin- eller 
kokainberoende. Nikotinberoende personer behöver också tillföra nikotin kontinuerligt för att 
undvika abstinensbesvär (Läkemedelsboken 2014). För att bestämma hur beroende man är 
kan man göra en enkel test. ”Fagerström test for nicotine dependence” ger möjlighet att 
snabbt och enkelt bestämma hur starkt nikotinberoendet är. Broschyrer med ett förenklat test 
finns även tillgängliga t.ex. på apotek oftast på hyllan där ”nicotine replacement therapy” 
produkter finns vilket hjälper till att välja bäst produkt. Fagerström test består av sex frågor. 
Svaren ger olika antal poäng och summan av poängen ger svar på hur starkt nikotinberoendet 
är, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Fagerström test.  

1. Hur lång tid efter 
uppvaknandet röker du 
första cigarett? 

Inom 5 minuter 
Inom 5-30 minuter 

Inom 31-60 minuter 
>60 

3 poäng 
2 poäng 
1 poäng  
0 poäng 

2. Har du svårt att låta bli att 
röka i situationer där 
rökning är förbjuden? 

Ja 
Nej 

1 poäng 
0 poäng 

3. Vilken cigarett skulle du 
ha svårast att undvara? 

Den första på morgonen 
Annan 

1 poäng 
0 poäng 

4. Hur många cigaretter 
röker du per dag? 

0-10 
11-20 
21-30 

31 eller fler 

0 poäng 
1 poäng 
2 poäng  
3 poäng 

5. Röker du mer på 
morgonen än senare på 
dagen? 

Ja 
Nej 

1 poäng 
0 poäng 

6. Röker du även om du är 
sjuk och stannar i sängen 
större delen av dagen? 

Ja 
Nej 

1 poäng 
0 poäng 

 Summan:  
RESULTAT   
1-2 poäng Lågt beroende  
3-4 poäng Lågt till milt beroende  
5-7 poäng Måttligt beroende  
≥8 poäng Högt beroende  

Baserad på http://ndri.curtin.edu.au/btitp/documents/Fagerstrom_test.pdf och 
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Halsoinriktad/Levnadsvanor/Tobak/Fagerstr%C3%B6m%20FTND.pdf 
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Svårigheter med att sluta röka är kopplade till abstinensbesvär som förekommer tillsammans 
med rökstopp. Besvärens karaktär och intensitet beror på hur mycket man har rökt. De 
vanligaste besvären är yrsel, koncentrationsproblem, sömnsvårigheter, irritabilitet och ökad 
hosta (Läkemedelsboken 2014). 

 

1.5 Behandlingsalternativ för tobakberoende 

Det finns flera hjälpmedel vid rökavvänjning. Förstahandsmedel är ”nicotine replacement 
therapy” (NRT) (Läkemedelsboken 2014). NRT innebär att man använder olika 
nikotininnehållande produkter som tuggummi, sugtabletter, nässpray, inhalator eller plåster. 
Tuggummi eller tabletter används oftast, men för patienter som röker 15 eller fler cigaretter 
per dag kan det vara nödvändigt att använda både tabletter eller tuggummin och plåster 
(Läkemedelsboken 2014). Snabbast höjning av nikotinkoncentration ger nässpray och 
tabletter (Läkemedelsboken 2014). För att få likvärdig effekt som ett halsbloss måste man 
suga inhalatorn c:a 15 gånger, men den har en annan fördel, patienten har något i handen 
istället för en cigarett (Läkemedelsboken 2014). Den rekommenderade behandlingstiden för 
NRT är 2-3 månader, men även längre behandlingstiden förekommer. Behandlingen ger få 
biverkningar (Läkemedelsboken 2014).  

Det finns även andra behandlingsalternativ för rökstopp. I Sverige finns två läkemedel, 
bupropion (Zyban®) och vareniklin (Champix®) som båda är andrahandsmedel. De ingår i 
läkemedelsförmånen endast om de används tillsammans med motiverande stöd 
(Läkemedelsboken 2014).  

Bupropion (Figur 2) är en återupptagshämmare av noradrenalin och dopamin i CNS. Dess 
verkningsmekanism vid rökavvänjning är okänd (FASS, 2014). Läkemedlet underlättar för 
patienten att sluta röka och minskar risken för återfall (Läkemedelsboken 2014). Bupropion 
ska inte användas under graviditet och amning då den passerar över placentan till fostret.  
Substansen går även över i modersmjölk. Läkemedlet intas i form av tabletter 1-2 gånger per 
dag i 7-8 veckor (Läkemedelsboken 2014). Depottabletterna finns i styrkan 150 mg (FASS, 
2014). Bupropion kan även användas vid depressioner. Handelsnamn för bupropion vid denna 
indikation är Voxra® (FASS, 2014).  

 
Figur 2. Bupropion, kemisk struktur. (Fass.se) 

Vareniklin (Figur 3) har en hög affinitet till α4β2-neuronala nikotinacetylkolinreceptorer. Det 
är en partiell agonist vilket innebär att den stimulerar receptorer, men har sämre effekt än 
nikotin och samtidigt blockerar receptorerna för nikotinet. Vareniklinets effekter gör att 
belöningseffekten av rökning reduceras och utsättningssymptom minskar (FASS, 2014). 

Vareniklin intas peroralt i form av tabletter två gånger per dag under 12 veckor 
(Läkemedelsboken 2014). Tillgängliga styrkor är 0,5 och 1 mg (FASS, 2014).  
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Figur 3. Vareniklin, kemisk struktur. (Fass.se) 

Cytisine (Figur 4) är den äldsta substansen för rökavvänjning. Den framställs från en växt, 
Cytisus laburnum. Det är en alkaloid som har hög affinitet till α4β2-neuronala 
nikotinacetylkolinreceptorer. Rekommenderad behandling börjar med att patienten tar en 
tablett varannan timme, totalt sex tabletter per dag. Detta sker under en till tre dagar. Sedan 
minskar man daglig tablettmängd. Dag 5 är en ”quit-day” för rökning. Tablettnedtrappning 
leder till att vid dag 21-25 tar man 1-2 tabletter dagligen (Prochanska et al., 2013). 

 
Figur 4. Cytisine, kemisk struktur. (Wikipedia) 
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2. Syfte 
 

Syftet med detta litteraturarbete var att utreda effektiviteten av vareniklin, bupropion och 
cytisine vid rökavvänjning.  

 

3. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie. Artiklar söktes i databasen Pubmed. Sökord som användes 
var: ”bupropion smoking cessation”, ”bupropion cigarette”, ”varenicline smoking cessation”, 
”varenicline smoking cessation”, ”varenicline cigarette”, ”cytisine smoking cessation”, 
”cytisine cigarette”. För samtliga sökträffar sorterades artiklar bort som handlade om något 
annat än rökavvänjning. 

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara randomiserade, kontrollerade prövningar, 
deltagarna skulle vara friska och inte gravida. Prövningarna skulle vara gjorda på människor. 
Artiklar av senare datum prioriterades men även äldre artiklar som kan ha varit av betydelse 
för registrering av läkemedlen inkluderades. Eftersom det är viktigt att undersöka hur 
läkemedlen fungerar i verkligheten så inkluderades även en observationsstudie. 
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4. Resultat 

4.1 Vareniklinstudier 

I tabell 2 sammanfattas de granskade vareniklinstudierna som sedan beskrivs mer utförligt. 

Tabell 2. Sammanfattning av granskade vareniklinstudier.  

Studie Syfte Studiedesign Randomiserade 
patienter 

Resultat 

Studie 1: Vareniklin 
vs. placebo  
 
(Jorenby et al., 
2006) 

Vareniklin-efficacy 
bestämning jämfört 
med placebo eller 
bupropion. 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebo- och 
aktivbehandling-
kontrollerad, 
multicenter studie. 
Studie utfördes 
under 52 veckor 
(varav 12 veckor 
var 
behandlingsperiod) 

1027 patienter 
randomiserades till 
tre grupper: 
vareniklin, 
bupropion eller 
placebo. 
Inklusionskriterier: 
röka minst 10 
cigaretter/dag; 
ålder: 18-75 år 

Veckor 9-12 
(primärt 
effektmått): 43,9 % 
i vareniklin-
gruppen, 29,8 % i 
bupropion-gruppen, 
17,6 % i placebo-
gruppen var rökfria. 
NNT (vid primärt 
effektmått) för 
bupropion 
beräknades till 7 
och för vareniklin 
till 4. 
NNT (för abstinens 
vid vecka 9-24) 
beräknades till 6 för 
vareniklin och 14 
för bupropion. 
NNT (för 
kontinuerlig 
rökfrihet mellan 
vecka 9 och 52) för 
vareniklin 
beräknades till 8 
och för bupropion 
23. 

Studie 2: Vareniklin 
vs. bupropion och 
placebo 
 
(Gonzales et al., 
2006) 

Vareniklins 
efficacy och 
säkerhet jämfört 
med bupropion eller 
placebo. 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebo- och 
aktivbehandling-
kontrollerad, 
multicenter studie. 
Studien utfördes 
under 52 veckor 
(varav 12 veckor 
var 
behandlingsperiod) 

1025 patienter 
randomiserades till 
tre grupper: 
vareniklin, 
bupropion eller 
placebo. 
Inklusionskriterier: 
rökte minst 10 
cigaretter/dag; 
ålder: 18-75 år. 

Veckor 9-12 
(primärt 
effektmått): 44 % i 
vareniklin-gruppen, 
29,5 % i bupropion-
gruppen, 17,7 % i 
placebo-gruppen 
var abstinenta.  
NNT (abstinens vid 
veckor 9-12) 
beräknades till 4 för 
vareniklin och 7 för 
bupropion.  
NNT (abstinens vid 
veckor 9-24) för 
vareniklin 
beräknades till 5 
och för bupropion 
till 10. 
NNT (abstinens vid 
veckor 9-52) för 
vareniklin 
beräknades till 7 
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och för bupropion 
till 13. 

Studie 3: Vareniklin 
vs. placebo 
 
(Tonstad et al., 
2006) 

Effektivitets-
bestämning av 
yterliggare 12-
veckors behandling 
med vareniklin.  

Randomiserad, 
placebokontrollerad, 
multicenter studie 
som pågick under 
52 veckor. 12 
veckor öppen 
behandling med 
vareniklin, sedan 
randomiserad, 
dubbelblind 12 
veckors behandling 
med vareniklin eller 
placebo.  

Av 1927 deltagare 
som genomgick 
öppen-fas 
randomiserades 
1210 patienter till 
antingen placebo- 
eller vareniklin-
grupp. 
Inklusionskriterier 
för dubbelblind fas: 
nikotin-abstinens 
under vecka 12.  

Nikotin-abstinens 
under veckorna 13-
24 (primärt 
effektmått) var 
högre om 20,9 % 
(70,5 % vs. 49,6 %) 
för vareniklin än för 
placebo.   
NNT (abstinens vid 
vecka 24) 
beräknades till 5. 
NNT (abstinens vid 
vecka 52) 
beräknades till 14. 

Studie 4:  
Vareniklin 
 
(Andreas et al., 
2013) 

Rökstopp resultat 
vid 12-veckors 
behandling med 
vareniklin. 

”Real-life”, 
prospektiv, 
observativ, icke 
jämförande, fas IV 
studie som pågick i 
12 veckor.  

1177 deltagare 
genomgick studien. 
De skulle röka 
regelbundet och 
vara motiverade att 
sluta röka.  

71 % av deltagarna 
rapporterade 7-
dagars nikotin-
abstinens (primärt 
effektmått). 

 

 

Studie 1 

Efficacy of Varenicline, an α4β2 Nicotinic Acetylcholine Receptor Partial Agonist, vs 
Placebo or Sustained-Release Bupropion for Smoking Cessation. A Randomized Controlled 
Trial. Jorenby et al., 2006. 

 

Syfte 

Syftet var att bestämma efficacy och säkerhet för vareniklin vid rökavvänjning jämfört med 
placebo eller bupropion i depåform.  

 

Metod och deltagare 

Studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och utfördes på 14 center mellan 
juni 2003 och mars 2005. Behandlingsperioden var 12 veckor och uppföljningen var till vecka 
52. Inklusionskriterier var att patienter skulle vara mellan 18 och 75 år. De skulle röka 10 
cigaretter eller fler per dag under senaste året och skulle inte ha någon icke-röknings-period 
längre än tre månader. Exklusionskriterier var bl.a. tidigare användning av bupropion, 
kontraindikationer för bupropion, alvarlig sjukdom under de senaste sex månaderna, alvarlig 
kardiovaskulär sjukdom under de senaste sex månaderna, okontrollerad hypertension, 
systoliskt blodtryck högre än 150 mm Hg eller diastolisk blodtryck högre än 95 mm Hg, svår 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom, cancerhistoria, svåra allergiska reaktioner och body mass 
index högre än 38 eller lägre än 15.  

Deltagare var 43 år gamla (+/- 12 år), c:a 57 % av dem var det män. De hade rökt i c:a 25 år 
(+/- 11 år). Under sista månaden rökte de c:a 22 (+/- 9) cigaretter dagligen. Fagerströms tests 
resultat för deltagare var c:a 5,3 (+/- 2,2).  
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1027 deltagare randomiserades till 3 olika behandlingsgrupper – 344 till en vareniklin-grupp, 
342 till en bupropion-grupp och 341 till en placebo-grupp. Behandlingen började dagen efter 
ett baseline-möte. Dag 8 var mål-dag att sluta röka. Patienter behandlades med vareniklin 1 
mg två gånger dagligen eller med bupropion 150 mg två gånger dagligen eller med placebo.  

Primärt effektmått var 4 veckors kontinuerlig nikotinabstinens inom de sista fyra veckorna av 
läkemedelsbehandling (vecka 9-12). Nikotinabstinens mättes genom att mäta utandad 
kolmonoxidnivå vid varje besök och genom att fråga deltagare om de hade rökt under de sista 
sju dagarna.  

 

Resultat 

Under de sista 4 veckorna av behandlingen (veckorna 9-12) var 43,9 % av patienterna som 
behandlades med vareniklin kontinuerligt rökfria. För bupropion-behandlade patienter var det 
29,8 % (OR (oddskvot), 1,90; 95 % CI (konfidensintervall), 1,38-2,62; P<0,001) och för 
placebo-gruppen 17,6 % (OR, 3,85; 95 % CI, 2,69-5,50; P<0,001). Sekundära effektmått var 
nikotinabstinens under veckorna 9-24 och 9-52. Under veckorna 9-24 var 29,7 % av 
patienterna i vareniklin-gruppen rökfria, 20,2 % (OR, 1,69; 95 % CI, 1,19-2,42; P=0,003) i 
bupropion-gruppen, 13,2 % (OR, 2,83; 95 % CI, 1,91-4,19; P<0,001) i placebo-gruppen.  

Röksuget var betydligt mindre i vareniklin-gruppen (P<0,001) jämfört med placebo under 
veckorna 1-7. Minskning av röksuget var liknande i bupropion-gruppen, men antal fall av 
insomnia var signifikant högre i denna grupp (P<0,001).  

Ingen deltagare dog under de 12 veckorna med behandling.  

Från studiens resultat kan NNT-talet (number needed to treat) för det primära effektmåttet 
(abstinens vid veckorna 9-12) för vareniklin beräknas till 3,8. NNT-talet för bupropion kan 
beräknas till 8,9. Man måste behandla 4 personer med vareniklin och 9 personer med 
bupropion för att en skall bli rökfri vid behandlingsveckorna 9-12. NNT-talen för vareniklin 
och bupropion vid veckorna 9-24 beräknades till 6 respektive 14. Man måste behandla 6 
personer med vareniklin under 12 veckor för att en skall bli rökfri vid vecka 24. 14 personer 
måste behandlas med bupropion under 12 veckor för att en skall bli rökfri vid vecka 24. NNT-
talen för vareniklin och bupropion för kontinuerlig abstinens mellan vecka 9 och 52 
beräknades till 8 respektive 23. 8 personer måste behandlas med vareniklin under 12 veckor 
för att en skall bli rökfri vid vecka 52. 23 personer måste behandlas med bupropion under 12 
veckor för att en skall bli rökfri vid vecka 52. Det var ingen statistisk skillnad mellan 
effektivitet av bupropion och placebo för kontinuerlig abstinens under de veckorna.  
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Studie 2 

Varenicline, an α4β2 Nicotinic Acetylcholine Receptor Partial Agonist, vs Sustained-
Release Bupropion and Placebo for Smoking Cessation. A Randomized Controlled Trial. 
Gonzales et al., 2006.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att bedöma efficacy och säkerhet för vareniklin vid rökavvänjning 
jämfört med bupropion i depåform och placebo. 

 

Metod och deltagare 

Studien var konstruerad på samma sätt som föregående studie, men genomfördes på 19 andra 
amerikanska center. 1483 personer genomgick screening och 1025 blev randomiserade till 
vareniklin (352 personer), bupropion (329 personer) eller placebo (344 personer). 

Deltagarna var c:a 42 år gamla (+/- 11,5 år) och hade rökt i c:a 24 år (+/- 11,7 år). De rökte 
c:a 21 cigaretter (+/- 9) dagligen under sista månaden och deras resultat i Fagerströms test var 
c:a 5,25 (+/- 2). 

Primärt effektmått var nikotinabstinens under veckorna 9-12 bekräftat med kolmonoxid 
koncentration som skulle vara 10 ppm eller lägre.  

 

Resultat 

Studien avslutades av 60,5 % (213 av 352) patienter i vareniklin-gruppen, 56 % (184 av 329) 
patienter i bupropion-gruppen och 54 % (187 av 344) patienter i placebo-gruppen. I 
vareniklin-gruppen var 44,0 % abstinenta under veckorna 9-12 jämfört med placebo där 17,7 
% var abstinenta (OR, 3,85; 95 % CI, 2,70–5,50; P<0,001) och jämfört med bupropion-
gruppen där 29,5 % var abstinenta (OR; 1,93; 95 % CI, 1,40–2,68; P<0,001). Bupropionets 
effekt jämfört med placebo var också statistiskt säkerställd (OR, 2,00; 95 % CI, 1,38–2,89; 
P<0,001). Sekundära endpoints var likadana som i föregående studie (nikotinabstinens under 
veckorna 9-24 och 9-52) och resultatet för vareniklin under veckorna 9-24 var statistiskt 
signifikant bättre än för placebo respektive bupropion: 29,5 % jämfört med placebo, 10,5 % 
(OR, 3,68; 95 % CI, 2,42–5,60; P<0,001) och jämfört med bupropion, 20,7 % (OR, 1,63; 95 
% CI, 1,14–2,33; P=0,007). Under veckorna 9-52 var resultatet för vareniklin 21,9 % 
statistiskt signifikant jämfört med placebo, 8,4 % (OR, 3,09; 95 % CI, 1,95–4,91; P<0,001), 
men inte jämfört med bupropion, 16,1 % (OR, 1,46; 95 % CI, 0,99–2,17; P=0,057).  

Från studiens resultat kan NNT-talet för vareniklin beräknas till 3,8 jämfört med placebo. 
NNT-talet för bupropion kan beräknas till 8,5. Det behövs behandla 4 personer med 
vareniklin för att en skall bli rökfri under veckorna 9-12 och 9 personer måste behandlas med 
bupropion för att en skall bli rökfri under veckorna 9-12. 

NNT-talet för abstinens vid veckorna 9-24 beräknades till 5 för vareniklin och 10 för 
bupropion. 5 personer måste behandlas med vareniklin under 12 veckor för att en skall bli 
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rökfri vid vecka 24. 10 personer måste behandlas med bupropion under 12 veckor för att en 
skall bli rökfri vid vecka 24. 

 NNT-talet för abstinens vid veckorna 9-52 beräknades till 7 för vareniklin och 13 för 
bupropion. 7 personer måste behandlas med vareniklin under 12 veckor för att en skall bli 
rökfri vid vecka 52. 13 personer måste behandlas med bupropion under 12 veckor för att en 
skall bli rökfri vid vecka 52. 

 

Studie 3 

Effect of Maintenance Therapy With Varenicline on Smoking Cessation. A Randomized 
Controlled Trial. Tonstad et al., 2006 

 

Syfte 

Syftet med studien var att bestämma om de patienter som slutade röka efter 12 veckors 
behandling med vareniklin bevarar abstinens bättre än en placebo-grupp under ytterligare 12 
veckors behandling och under 52 veckor från behandlingens början.  

 

Metod och deltagare 

Studien var multicenter och pågick 52 veckor. Studien var öppen under de första 12 veckorna 
då alla deltagare behandlades med 1mg vareniklin två gånger dagligen. De patienter som nått 
abstinens från rökning och NRT under minst de sista sju dagarna av behandlingen 
randomiserades till antingen placebo eller vareniklin för ytterligare 12 veckors behandling, 
den var dubbelblinda fasen av behandlingen. Det som bestämde att de inte hade rökt var att de 
rapporterade detta själv och att de hade en utandnings kolmonoxidnivå på 10 ppm eller lägre. 
Efter den 12 veckor långa dubbelblinda behandlingen fick alla deltagare vara med i en 28 
veckors uppföljningsfas utan behandling.  

Deltagarna var rökare mellan 18 och 75 års ålder. Inklusionskriterier var att patienterna, både 
män och kvinnor, rökte minst 10 cigaretter per dag under senaste året och inte hade 
abstinensperioder längre än tre månader under senaste året. De skulle vara motiverade att 
sluta röka. Exklusionskriterier var bl.a. allvarlig eller ostabil sjukdom inom senaste sex 
månaderna, behandlingskrävande depression inom de senaste 12 månaderna, andra psykiska 
sjukdomar som bipolär sjukdom eller psykos, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom eller 
kardiovaskulär sjukdom under de senaste sex månaderna. 

Deltagarna var c:a 45 år gamla (+/- 10,5 år) och hade rökt i c:a 28 år (+/- 10 år). De rökte c:a 
21 cigaretter (+/- 8) dagligen. Deras resultat i Fagerströms test var c:a 5,4 (+/- 2).  

Primärt effektmått var kolmonoxid bekräftat nikotinabstinens från vecka 13 till vecka 24, dvs. 
under den dubbelblinda behandlingsfasen. 
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Resultat 

Av 1927 deltagare som genomgick den öppna 12 veckor långa behandlingsfasen hade 1236 
(64 %) personer nått abstinenskriteriet under vecka 12. Av dessa 1236 deltagare blev 1210 
randomiserade till dubbelblind-fasen av studien. 603 blev randomiserade till vareniklin-
gruppen och 607 till placebo-gruppen.  

Kontinuerlig abstinens under veckorna 13 till 24 var statistiskt säkerställt högre för 
vareniklin-gruppen jämfört med placebo-gruppen (OR, 2,48; 95 % CI, 1,95–3,16; P<0,001). 
Även kontinuerlig abstinens under veckorna 13 till 52 var högre för vareniklin-gruppen 
jämfört med placebo-gruppen (OR, 1,34; 95 % CI, 1,06–1,69; P=0,02). NNT-talet för 
vareniklin beräknades i studien till 5 (95 % CI, 4-7) för veckorna 13-24 och 14 (95 % CI, 8-
71) för veckorna 13 till 52.  

Under den öppna fasen upplevde 229 deltagare (11,9 %) biverkningar som ledde till att de 
avslutade behandlingen. De vanligaste biverkningarna var illamående (3,2 % av deltagarna), 
huvudvärk (1,0 %), insomnia (0,9 %), depression (0,8 %) och trötthet (0,6 %).  

Efter 24 veckor var 70 % rökfria i vareniklin gruppen jämfört med 50 % i placebogruppen 
vilket ger NNT-tal 5 för vareniklin.  

Efter 52 veckor var 44 % rökfria i vareniklin gruppen jämfört med 37 % i placebogruppen 
vilket ger NNT-tal 14 för vareniklin. 5 personer måste behandlas med vareniklin under 24 
veckor för att en skall bli rökfri vid vecka 24. 14 personer måste behandlas med vareniklin 
under 24 veckor för att en skall bli rökfri vid vecka 52. 

 

Studie 4 

Effectiveness of Varenicline as an Aid to Smoking Cessation in Primary Care: An 
Observational Study. Andreas et al., 2013. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att bedöma rökstoppresultat vid 12 veckors behandling med vareniklin 
och behandlingens säkerhetsprofil.  

 

Metod och deltagare 

Detta var en ”real-life”, prospektiv, icke jämförande fas IV observationsstudie som pågick i 
12 veckor i 459 primärvårdscentraler i Tyskland mellan den 27 maj 2010 och 30 mars 2011. 
Inklusionskriterier var att personerna skulle vara i legal ålder för att få röka, rökte regelbundet 
och var motiverade att sluta röka. De var c:a 49 år gamla (+/- 12 år). Deltagarna fick ta 
vareniklin upp till två veckor innan rökstoppsdatum. Primärt effektmått var sju dagars 
abstinens mellan veckorna 11 och 12.  
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Resultat 

Sju dagars abstinens mellan vecka 11 och 12 rapporterade 837 av 1177 deltagare (71,1 ; 95 % 
CI, 68,5-73,7).  

Biverkningar uppdelades i milda, måttliga och allvarliga. En mild biverkning påverkade inte 
personens normala funktion. En måttlig biverkning påverkade till viss del personens normala 
funktion. En allvarlig biverkning påverkade markant personens normala funktion. Allvarliga 
biverkningar rapporterades av 19 deltagare (1,6 %). Dessa biverkningar inkluderade 
självmordstankar, depression och hallucinationer. De vanligaste biverkningarna och deras 
incidens sammanfattas i tabell 3. Den vanligaste biverkningen var illamående som drabbade 
21 personer.  

Tabell 3. Incidensen av behandlingsrelaterade biverkningar som uppkom hos minst 1 % av alla deltagare 
(n=1177).  

 Totalt Mild Måttlig Allvarlig 
Illamående 21 (3,5 %) 14 (1,2 %) 18 (1,5 %) 9 (0,8 %) 
Depression 24 (2,0 %) 1 (0,1 %) 21 (1,8 %) 2 (0,2 %) 
Huvudvärk 16 (1,4 %) 4 (0,3 %) 12 (1,0 %) 0 (0,0 %) 
Flatulens 15 (1,3 %) 0 (0,0 %) 15 (1,3 %) 0 (0,0 %) 
Hyposomnia 15 (1,3 %) 0 (0,0 %) 15 (1,3 %) 0 (0,0 %) 
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4.2. Bupropion-studier 

Tabell 4 sammanfattar de granskade bupropion-studierna som därefter beskrivs mer utförligt.  

Tabell 4. Sammanfattning av de granskade bupropion-studierna. 

Studie Syfte Studiedesign Randomiserade 
patienter 

Resultat 

Studie 5: 
Bupropion vs. 
placebo  
 
(Hurt et al., 1997) 

Undersöka olika 
bupropion-dosers 
effektivitet jämfört 
med placebo  

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad, 
multicenter. 
Studien utfördes 
under 52 veckor 
(varav 7 veckor var 
behandlingsperiod) 

Inklusionskriterier: 
rökte minst 15 
cigaretter/dag, var 
minst 18 år gamla, 
var motiverade att 
sluta röka. 

Abstinensnivå vid 
vecka 7: 19 % för 
placebo-gruppen, 
44,2 % för 300 mg 
bupropion. 
Abstinensnivå vid 
vecka 52: 12,4 % för 
placebo-gruppen, 
23,1 % för 300 mg 
bupropion.  

Studie 6: 
Bupropion vs. 
nikotinplåster vs. 
placebo 
 
(Jorenby et al., 
1999) 

Jämföra efficacy av 
bupropion, nikotin 
plåster och placebo 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad. 
Studien utfördes 
under 52 veckor 
(varav 9 veckor var 
behandlingsperiod) 

Inklusionskriterier: 
ålder minst 18 år, 
rökte minst 15 
cigaretter/dag, var 
motiverade att sluta 
röka.  

Abstinens prevalens: 
48 % i nikotin 
plåster-gruppen, 60,2 
% i bupropion-
gruppen, 66,5 % I 
kombinationsgruppen 
(nikotin-plåster + 
bupropion) och 33,5 
% i placebo-gruppen. 

 

 

Studie 5 

A Comparison of Sustained-Release Bupropion and Placebo for Smoking Cessation. Hurt 
et al., 1997.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effektivitet av bupropionbehandling i olika doser för 
rökavvänjning jämfört med placebo. 

 

Metod och deltagare 

Studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och pågick vid tre olika center i 
USA. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara minst 18 år gamla, röka minst 15 
cigaretter dagligen under senaste året, vara motiverade att sluta röka och vara friska. 
Exklusionskriterier var bl.a. anorexia nervosa, bulimi, graviditet, amning, tidigare användning 
av bupropion, pågående NRT-behandling. 

Deltagarna var c:a 44 år gamla (+/- 11 år) och rökte c:a 27 cigaretter dagligen (+/- 9) under 
sista året. Deras resultat i Fagerströms var c:a 7,2 (+/- 1,6). 

Deltagarna randomiserades till fyra grupper. En grupp behandlades med 50 mg bupropion två 
gånger dagligen, en grupp med 150 mg bupropion varje morgon och placebo varje kväll. En 
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grupp behandlades med 300 mg bupropion dagligen, 150 mg dagligen under de tre första 
dagarna och sedan 150 mg två gånger dagligen. En grupp var placebo-grupp som fick placebo 
två gånger dagligen. Rökstoppsdatum var vanligen dag 8, dvs. efter en veckas behandling. 
Behandlingen pågick sju veckor och uppföljningstiden var ytterligare 45 veckor, sammanlagt 
pågick studien 52 veckor.   

För att klassificeras som rökfri skulle deltagaren rapportera att den inte hade rökt under de 
senaste sju dagarna och detta skulle bekräftas med en utandningskolmonoxidnivå på 10 ppm 
eller lägre. För att klassificeras som kontinuerligt abstinent skulle deltagaren vara bekräftat 
icke rökare vid varje besök, dvs. kolmonoxidnivå 10 ppm eller lägre.  

 

Resultat 

219 deltagare avslutade inte studien. Vid behandlingens slut (vecka 7) var antalet som slutat 
röka statistiskt säkerställt bättre i alla grupper behandlade med bupropion jämfört med 
placebo. Deltagare som fick 300 mg dagligen hade betydligt bättre abstinensnivå än de som 
fick 100 mg dagligen (P=0,005). Abstinens vid vecka 7 och vecka 52 var 19,0 % respektive 
12,4 % för placebo-gruppen och 44,2 % respektive 23,1 % för 300 mg bupropion. Vid vecka 
52 var abstinensnivån statistiskt signifikant bättre för 150 mg och 300 mg grupperna, men inte 
för 100 mg gruppen jämfört med placebo-gruppen. I tabell 5 sammanfattas resultaten för alla 
grupper vid olika tidspunkter efter avslutningsdag. 

 

Tabell 5. Abstinensnivåer hos alla grupper vid vecka 6, månad 3, 6 och 12 efter avslutningsdag bekräftade med 
kolmonoxid prov. 

 Procent rökfria deltagare P-värde 
Tid efter 
avslutningsdag 

Placebo 
(n=153) 

100 mg 
bupropion 
(n=153) 

150 mg 
bupropion  
(n=153) 

300 mg 
bupropion 
(n=156) 

Total Placebo 
vs. 100 
mg dos 

Placebo 
vs 150 
mg dos 

Placebo 
vs. 300 
mg dos 

6 veckor 19,0 28,8 38,6 44,2 <0,001 0,04 <0,001 <0,001 
3 månader 14,4 24,4 26,1 29,5 0,01 0,03 0,01 <0,001 
6 månader 15,7 24,2 27,5 26,9 0,06 0,06 0,01 0,02 
12 månader 12,4 19,6 22,9 23,1 0,06 0,09 0,02 0,01 
 

NNT-talen för bupropion 150 mg och 300 mg för abstinens vid månad 12 är lika (ligger 
mellan 9 och 10). NNT c:a 10, pris 8 000 kr/patient.  

 

Studie 6 

A Controlled Trial of Sustained-Release Bupropion, A Nicotine Patch, or Both for Smoking 
Cessation. Jorenby et al., 1999. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att jämföra efficacy för bupropion, placebo, nikotinplåster och 
bupropion i kombination med nikotinplåster.  
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Metod och deltagare 

Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Studien pågick mellan 
augusti 1995 och mars 1997 i fyra center i USA. 893 personer randomiserades till en av fyra 
behandlingsgrupper. Åt 160 personer gavs placebo, 244 fick nikotinplåster, 244 fick 
bupropion och 245 fördelades till en grupp med en kombination av bupropion och 
nikotinplåster.  

Inklusionskriterier var ålder minst 18 år, rökning av minst 15 cigaretter per dag, vikten minst 
45,4 kg, motivation till att sluta röka och att tala engelska. Exklusionskriterier var bl.a. 
alvarliga sjukdomar i hjärtat, njurar, lungorna, endokrina sjukdomar, högt blodtryck, olika 
psykiska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom. Andra exklusionskriterier var 
användning av NRT under sex månader innan studiens början, graviditet, amning eller 
regelbunden användning av någon icke-cigarett tobakprodukt.  

Deltagarna var c:a 43 år gamla (+/- 11 år) och hade rökt i c:a 26 år (+/- 11 år). De rökte c:a 27 
cigaretter dagligen. C:a 7,4 (+/- 1,7) var deras resultat i Fagerströms test.  

Behandlingsperioden var nio veckor. Rökstopp datum sattes till dag 8. Uppföljningsperiod var 
12 månader.  

Primärt effektmått var prevalens av nikotinabstinens vid månad 6 och 12 av 
uppföljningsperioden. Deltagare var abstinenta om de rapporterade att de inte hade använt 
någon nikotinprodukt sedan senaste kliniska besöket och att det var bekräftat med 
kolmonoxidnivå vid utandning.  

 

Resultat 

311 deltagare (34,8 %) avslutade inte studien. 177 lämnade studien utan någon orsak, 134 
avslutade behandlingen, men deltog i uppföljningsperioden. De flesta som avslutat behandling 
var deltagare från placebo-gruppen (48,8 %), sedan från nikotinplåstergruppen (35,7 %). 
Minsta andel av deltagare som avslutade behandlingen var i bupropion-gruppen (31,1 %) och 
i kombinationsgruppen (28,6 %).   

Abstinensprevalens var betydligt högre hos alla tre behandlingsgrupper än hos placebo-
gruppen. Nikotinplåstergruppen hade en prevalens på 48 % (P=0,005), bupropion-gruppen 
60,2 % (P<0,001) och kombinationsbehandlingsgruppen hade 66,5 % (P<0,001), medan 
placebo-gruppen hade 33,5 %. Tabell 6 visar efficacy för alla grupper. Med hjälp av studiens 
resultat kan NNT-tal beräknas enligt följande (sex månaders uppföljning) 38 för 
nikotinplåster, 6,25 för bupropion och 5 för bupropion i kombination med nikotinplåster. Vid 
12 månader beräknades NNT-talen till 125 för nikotinplåster, 7 för bupropion och 6 för 
bupropion i kombination med nikotinplåster.  
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Tabell 6. Efficacy av behandling med nikotinplåster, bupropion och kombination av bupropion med 
nikotinplåster jämfört med placebo vid månad 6 och 12. 

Outcome Placebo (n=160) Nikotinplåster 
(n=244) 

Bupropion (n=244) Bupropion + 
nikotinplåster 
(n=245) 

Antal utvärderade 
vid månad 6 

86 159 178 195 

Rökfria vid månad 
6 i % (antal) 

18,8 (30) 21,3 (52) 34,8 (85) 38,8 (95) 

Odds ratio (95 % 
CI) 

- 1,2 (0,7-1,9) 2,3 (1,4–3,7) 2,7 (1,7–4,4) 

P-värde     
Jämfört med 
placebo 

- 0,53 <0,001 <0,001 

Jämfört med nikotin 
plåster 

- - 0,001 <0,001 

Jämfört med 
bupropion 

- - - 0,37 

Antal utvärderade 
vid månad 12 

82 152 169 181 

Abstinens vid 
månad 12 i % 
(antal) 

15,6 (25) 16,4 (40) 30,3 (74) 35,5 (87) 

Odds ratio (95 % 
CI) 

- 1,1 (0,6-1,8) 2,3 (1,4–3,9) 3,0 (1,8–4,9) 

P-värde     
Jämfört med 
placebo 

- 0,84 <0,001 <0,001 

Jämfört med nikotin 
plåster 

- - <0,001 <0,001 

Jämfört med 
bupropion  

- - - 0,22 

NNT-tal 12 
månader 

- 38 7 6 
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4.3. Cytisine-studier 

Tabell 7 sammanfattar de granskade cytisine-studierna som därefter beskrivs mer utförligt. 

Tabell 7. Sammanfattning av de granskade cytisine-studierna.  

Studie Syfte Studiedesign Randomiserade 
patienter 

Resultat 

Studie 7: cytisine 
vs. placebo 
 
(West et al., 2011) 

Studera efficacy av 
cytisine jämfört 
med placebo 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
parallell-grupp 
studie som utfördes 
under 52 veckor 
(varav 25 dagar var 
behandlingsperiod) 

Inklusionskriterier: 
röka mist 10 
cigaretter/dag, var 
motiverade att sluta 
röka 

Abstinens vid 6 
månader: 10 % för 
cytisine och 3,5 % 
för placebo vilket 
ger NNT=15 
Abstinens under en 
vecka innan 12 
månaders 
uppföljningsmöte:  
13,2 % för cytisine 
och 7,3 % för 
placebo vilket ger 
NNT=17.  
NNT för primärt 
effektmått 
(abstinens vid 12 
månader) = 16,6 

Studie 8:  
 
(Hajek et al., 2013) 

Bestämma om det 
finns tillräckligt 
med studier om 
cytisine för att få 
tillstånd för 
substansen i andra 
länder. 

Meta-analys  -  6 av 8 studier visar 
att cytisine är ett 
effektivt läkemedel 
vid rökavvänjning. 

 

 

Studie 7 

 Placebo-Controlled Trial of Cytisine for Smoking Cessation, West et al., 2011. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera efficacy och säkerhet för cytisine jämfört med placebo vid 
25 dagars behandlingstid och minimal kontakt med hälsovården.  

 

Metod och deltagare 

Studien var dubbelblind, parallell-grupp och utfördes vid ett center i Polen. Hälsovårdkontakt 
var minimal för att få resultat som är så nära en vanlig klinisk situation som möjligt.  

Deltagare var vuxna som rökte minst 10 cigaretter per dag och ville sluta röka, var inte 
gravida, ammande, planerade inte bli gravida, kunde prata och skriva på polska. 
Exklusionskriterier var psykiska störningar, okontrollerad hypertension, avanserad 
ateroskleros. Rökare med rökningsrelaterade sjukdomar exkluderades inte. Återfall 
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definierades som rökning av fem eller fler cigaretter under en viss uppföljningsperiod, 6 eller 
12 månader.  

Deltagare var c:a 48 år gamla (+/- 12,6 år) och hade rökt i c:a 28 år (+/- 11,7). De rökte c:a 23 
cigaretter dagligen (+/- 9). 6,2 (+/- 2,2) var resultat i Fagerströms test för deltagarna.  

Behandlingen började med sex 1,5 mg tabletter dagligen (en tablett varannan timme) under tre 
första dagarna, fem tabletter per dag under nio dagar (från dag 4 till dag 12), fyra tabletter 
dagligen under fyra dagar (från dag 13 till dag 16), tre tabletter per dag under 4 dagar (från 
dag 17 till dag 20) och två tabletter dagligen under de fem sista dagarna. Måldag för rökstopp 
var dag 5.  

Primärt effektmått var 12 månaders nikotinabstinens efter behandlingens slut.  För att vara 
klassificerad som rökfri skulle deltagare rapportera att de rökte färre än fem cigarretter per 
månad under de senaste sex månaderna vid 6 och 12 månaders uppföljning. De skulle också 
ha kolmonoxidnivå vid utandning lägre än 10 ppm vid uppföljningsbesöket 12 månader.  

 

Resultat  

Tabell 8 visar effektivitet av cytisine vid olika tidspunkter. NNT-tal för 12 månaders 
abstinens (primärt effektmått) beräknades till 16,6. NNT-tal för abstinens vid 6 månader 
beräknades till 15. NNT-tal för abstinens under en vecka innan 12 månaders uppföljningsmöte 
beräknades till 17.   

 

Tabell 8. Effektivitet av cytisine för rökavvänjning 

Outcome Cytisine (n=370) Placebo (n=370) Skillnad i 
procentdel(95 % 
CI) 

Relativ skillnad  
(95 % CI) 

Primärt effektmått 8,4 % (31) 2,4 % (9) 6,0 (2,7–9,2) 3,4 (1,7–7,1) 
Abstinens för 6 
månader 

10,0 % (37) 3,5 % (13) 6,5 (2,9–10,1) 2,9 (1,5–5,3) 

Abstinens under en 
vecka innan 12 
månaders 
uppföljningsmöte 

13,2 % (49) 7,3 % (27) 5,9 (1,6–10,3) 1,8 (1,2–2,8) 

 

Sju allvarliga händelser inträffade under studiens gång, fyra i cytisinegruppen och tre i 
placebo-gruppen. Bland de allvarliga händelserna var fem dödsfall, två i cytisinegruppen 
(pga. lungcancer och hjärtsjukdom) och tre i placebo-gruppen (pga. lungcancer, stroke, KOL). 
De flesta händelserna skedde efter studiens behandlingsperiod och drabbade kroniskt sjuka 
patienter. Det observerades även andra icke-allvarliga händelser, sammanlagt 203. 120 ägde 
rum i cytisine-gruppen och 83 i placebo-gruppen. 135 deltagare drabbades, 76 i cytisine-
gruppen och 59 i placebo-gruppen. Gastrointestinala störningar, magont, muntorrhet, dyspepsi 
och illamående rapporterades oftare i cytisine gruppen. Tabell 9 sammanfattar förekomsten av 
biverkningar hos patienter som deltog i studien.  
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Tabell 9. Biverkningar rapporterade av 10 eller fler studiens deltagare. 

Event Cytisine (n=370) Placebo (n=370) Skillnad i 
procentdel (95 % 
CI) 

Relativ skillnad (95 
% CI) 

Alla 
gastrointestinala 
händelser 

13,8 % (51) 8,1 % (30) 5,7 (1,2–10,2) 1,7 (1,1–2,6) 

Ont i övre delen av 
buken 

3,8 % (14) 3,0 % (11) 0,8 (-1,8–3,4) 1,3 (0,6-2,8) 

Illamående 3,8 % (14) 2,7 % (10) 1,1 (-1,5–3,6) 1,4 (0,6-3,1) 
Dyspepsi 2,4 % (9) 1,1 % (4) 1,4 (-0,5-3,2) 2,2 (0,7-7,2) 
Muntorrhet 2,2 % (8) 0,5 % (2) 1,6 (0-3,3) 4,0 (0,9-18,7) 
Alla psykiatriska 
händelser 

4,6 % (17) 3,2 % (12) 1,4 (-1,4–4,2) 1,4 (0,7-2,9) 

Yrsel 2,2 % (8) 1,1 % (4) 1,1 (-0,7-2,9) 2,0 (0,6-6,6) 
Sömnighet 1,6 % (6) 1,1 % (4) 0,5 (-1,1–2,2) 1,5 (0,4-5,3) 
Alla nervsystemets 
händelser 

2,7 % (10) 2,4 % (9) 0,3 (-2,0–2,6) 1,1 (0,5-2,7) 

Huvudvärk 1,9 % (7) 2,2 % (8) – 0,3 (-2,3–1,8) 0,9 (0,3-2,4) 
Hud och subkutan 
vävnad 

1,6 % (6) 1,4 % (5) 0,3 (-1,5–2,0) 1,2 (0,4-3,9) 

 

 

Studie 8 

Efficacy of cytisine in helping smokers quit: systematic review and meta-analysis. Hajek et 
al., 2013. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att bestämma om cytisine är tillräckligt studerat för att bli godkänd i 
andra länder som ett läkemedel vid rökavvänjning. 

 

Metod och deltagare 

Studien var en meta-analys. Databaser som genomsöktes var MEDLINE, MEDLINE In-Pecos 
and Other Non -Indexed Citations, PsychINFO, AMED, EBM reviews. Alla databaser 
genomsöktes från deras tidigaste dokument till juli 2012. Ord som användes vid sökningen 
var: smoking eller tobacco eller smoking cessation eller quit$ smok$ eller stop$ smok$ eller 
ceas$ smok$. 

 

Resultat 

Endast kontrollerade studier inkluderades i meta-analysen. Av 93 identifierade studier 65 
exkluderades, 28 granskades och av dessa valdes 9 studier som inkluderades i meta-analysen.  

I en cohort studie följdes 436 rökare som fick cytisine-behandling och en session av 
motiverande stöd. Efter ett år nådde 14 % av deltagarna kolmonoxid verifierad abstinens. 
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Av sex granskade kontrollerade studier som jämförde cytisine med placebo visade fem studier 
att cytisine har statistiskt signifikant bättre effekt än placebo. En studie visade ingen statistisk 
skillnad mellan placebo och cytisine vid månad 2 av uppföljningen, men statistisk skillnad 
visades vid månad 6.  

Två meta-analyser granskades och båda visade att cytisine är statistiskt signifikant effektivare 
än placebo och ökar chans att sluta röka.  

Säkerheten för cytisine och dess biverkningar rapporterades i sju studier, en av dessa var inte 
publicerad och räknades inte med i meta-analys. Allvarliga biverkningar rapporterades i tre 
studier. De allvarliga biverkningarna var kräkningar, ont i magen, ont från njurar, kolik i 
gallblåsan och synstörningar.  

De oftast rapporterade biverkningarna var gastrointestinala symptom, som förekom oftare i 
cytisinegrupper. Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan cytisine och placebo i 
förekomsten av allvarliga biverkningar som huvudvärk, insomnia eller illamående.  

 

Studie 9 

’Real-world’ effectiveness of smoking cessation treatments: a population study. Kotz et al., 
2014.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att bedöma ”real-world” effektivitet av olika rökavvänjningsmetoder. 

 

Metod och deltagare 

Uppgifter hämtades från ”Smoking Toolkit Study” från perioden mellan november 2006 och 
maj 2012. Inklusionskriterier var att deltagare skulle vara rökare och rökte varje dag eller 
ibland. Personer som försökt sluta röka minst en gång under de föregående 12 månaderna 
inkluderades.  

Användning av rökavvänjningsbehandlingar bedömdes bara vid det senaste rökstoppförsöket 
och inkluderade: NRT på recept, bupropion eller vareniklin i kombination med motiverande 
stöd av specialister, NRT på recept, bupropion eller vareniklin i kombination med kort 
rådgivning från förskrivande hälsovårdpersonal, receptfritt NRT och ingen av dem.  

Deltagare var i 40 årsålder (+/- 15 år) och drygt hälften (54 %) var det kvinnor. 35 % försökte 
sluta röka 2 eller fler gånger under sista året.  Drygt 50 % av patienter försökte sluta röka utan 
hjälpmedel. För närvarande var 13,6 % (1403 personer) av deltagare icke rökare.   

Primärt effektmått var självrapporterad abstinens fram till undersökningsdagen. Respondenter 
frågades efter hur långt deras senaste försök att sluta röka varade innan de började röka på 
nytt. De som svarade att de fortfarande inte röker räknades som icke-rökare.  
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Resultat 

Den studerade population bestod av 10 355 respondenter från England. 8932 (86,4 %) rökte 
och 1403 (13,6 %) rökte inte vid undersökningen. Abstinensnivån var 19,1 % (n=39) för de 
som tillsammans med förskrivna läkemedel fick specialiststöd, 15,2 % (n=259) för de som 
tillsammans med förskrivna läkemedel fick en kort rådgivning, 10,2 % (n=322) för de 
personer som köpte NRT receptfritt och 14,8 % (n=783) för de personer som inte använde 
någon av behandlingsmetoderna.  

Från studiens resultat kan NNT-tal beräknas till 23,3 för läkemedel med specialiststöd och 
250 för läkemedel med kort rådgivning.  

1910 respondenter (18,5 %) hade använt någon form av förskriven behandling. De flesta 
använde receptbelagt NRT (58,1 %, n=1110), följt av vareniklin (28,2 %, n=538) och 
bupropion (10,9 %, n=208). De resterande 2,8 % (n=54) av respondenter använde någon 
kombination av behandlingsmetoderna.  

Resultatets generaliserbarhet: Se tabell 1 i studien och berätta lite om vad det är för patienter 
som ingår i studien. Det kan t ex vara intressant för läsaren att deltagarna är i 40-årsåldern (+/- 
15 år) och att hälften försökt sluta på egen hand (utan hjälpmedel)  
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4. Diskussion 

Vareniklin, bupropion och cytisine är läkemedel som används vid rökavvänjning. När man 
jämför NNT-talen för läkemedlen (se nedan) blir det uppenbart att vareniklin är den 
effektivaste behandlingen. De flesta av de granskade studierna var designade på likartat sätt. 
Oftast jämfördes läkemedlen med placebo. De kliniska prövningarna var randomiserade och 
dubbelblinda vilket ger en bra bild på hur effektivt läkemedlet är i kliniken.   

 

Effektivitet – vareniklin 

Vareniklin-studierna visar hur effektivt och säkert läkemedlet är. De två första studierna 
(Jorenby et al., 2006, Gonzales et al., 2006) utfördes på samma sätt men i olika center vilket 
ger en bra bild på effektiviteten i en stor grupp av patienter. Båda studierna är trovärdiga 
eftersom de jämför vareniklin med både placebo och en aktiv behandling vilket ger bättre 
effektbild än när det enbart är placebokontrollerade studier och visar att det nya läkemedlet är 
effektivare än det som redan finns på marknaden. Detta gör det lättare för förskrivaren att 
avgöra vilken behandling som passar bäst till en viss patient. NNT-talen för vareniklin och 
bupropion (som vareniklin jämfördes med förutom placebo) var: 3,9 (Jorenby et al., 2006) 
respektive 3,8 (Gonzales et al., 2006) för vareniklin och 8,9 (Jorenby et al., 2006) respektive 
8,5 (Gonzales et al., 2006) för bupropion.  

Studie 3 (Tonstad et al., 2006) gjordes för att utreda om en ytterligare 12-veckors behandling 
efter en 12-veckors behandling med vareniklin hade någon bättre effekt. Det var en 
placebokontrollderad, dubbelblind studie. Antalet patienter var högt och detta gav ett 
trovärdigt resultat som visar att vareniklin har en statistiskt signifikant bättre effekt än 
placebo. NNT-tal var relativt lågt, 5, vilket tyder på att vareniklin är effektivt. I studierna 1-3 
(Jorenby et al., 2006, Gonzales et al., 2006, Tonstad et al., 2006) var inklusionskriterium att 
deltagarna skulle röka minst 10 cigaretter per dag. Om man röker 10 cigaretter dagligen kan 
man fundera på om man verkligen är starkt nikotinberoende. Enligt Fagerström test kan det 
vara så att man röker de 10 cigaretterna, men röker inte på morgonen och inte när man är sjuk. 
Då får man som resultat att man är lätt nikotinberoende vilket kan underlätta 
rökavvänjningsprocessen och underlätta att visa att läkemedlet är effektivt. Trots relativt låga 
inklusionskriterier var medelvärdet för antal rökta cigaretter dagligen högre än 20 och ändå 
var antal poäng på Fagerström test mellan 5 och 5,5 vilket avspeglar måttligt beroende. 
Deltagarna hade rökt i c:a 24 år vilket visar att de var starkt nikotinberoende och att 
inklusionskriterier inte avspeglade hur beroende var patientgruppen. I studie 1 och 2 (Jorenby 
et al., 2006, Gonzales et al., 2006) bortfall av deltagarna var jämförbart, de flesta var 
förlorade i uppföljningen (”lost to follow-up”). I studie 3 (Tonstad et al., 2006) var skillnader 
i bortfallet mellan grupperna något större. Under behandlingsfas var bortfall i placebogrupp 
dubbelt så stort som i vareniklingrupp. Skillnaden mellan grupperna i bortfall under 
uppföljningsfas var betydligt mindre, men högre i vareniklingrupp (61) än i placebogrupp 
(47). 

Studie 4 (Andreas et al., 2013) var en ”real-life”, fas IV studie. Den jämförde inte vareniklin 
mot placebo eller annan behandling. Detta kan leda till att olika ”bias” kan förekomma, men 
”real-life” studier behövs också för att kunna utreda hur ett visst läkemedel fungerar hos 
vanliga patienter. I denna studie var det 71,1 % som var sju-dagars rökfria i slutet av studien. 
Detta visar att även utanför kliniska prövningar hjälper vareniklin för att sluta röka. 
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Effektivitet – bupropion 

I studie 5 (Hurt et al., 1997) saknas primärt effektmått, men om man antar att det är 
nikotinabstinens vid månad 6 så får man NNT-talen 11,8 för 100 mg bupropion, 8,5 för 150 
mg bupropion och 8,9 för 300 mg bupropion. Vid månad 12, dvs. i slutet av studien får man 
NNT-talen 9,5 för 150 mg bupropion och 9,35 för 300 mg bupropion. Skillnaden mellan 
burpropion 100 mg och placebo var inte statistiskt signifikant vid denna tidspunkt.  

Deltagarna hade medelresultat i Fagerströms test, c:a 7,2 och rökte c:a 27 cigaretter per dag. 
Detta tyder på att de var måttligt nikotinberoende, se tabell 1. 

Studie 6 (Jorenby et al., 1999) var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 
studie. En av inklusionskriterierna var att deltagarna skulle röka minst 15 cigaretter per dag. 
De randomiserade deltagarna rökte mellan 17 och 39 cigaretter dagligen. Antal poäng i 
Fagerström test var mellan 5,5 och 9,3 vilket tyder på att deltagarna var måttligt och högt 
beroende, se tabell 1. Ju starkare beroendet är desto svårare är det att sluta röka, vilket kan 
påverka studiens resultat. I studien jämfördes bupropion med placebo, nikotinplåster och en 
kombination av bupropion och nikotinplåster. NNT-talen för rökfrihet vid 6 månader 
beräknades till 40 för nikotinplåster, 6,25 för bupropion och 5 för kombinationen av plåster 
och bupropion. NNT-talen vid 12 månader beräknades till 125 för plåster, 6,8 för bupropion, 
5,03 för kombinationen av plåster och bupropion. NNT-talen tyder på att bupropion ensamt 
och i kombination med nikotinplåster ger bra resultat i rökavvänjning och att kombinationen 
är något effektivare. Efter 12 månader är det kombinationen som behåller sin effektivitet på 
samma nivå som vid 6 månader. Både studie 5 och 6 (Hurt et al., 1997, Jorenby et al., 1999) 
gjordes under 12 månader vilket ger jämförbara resultat som vareniklin-studierna. Högre krav 
på antal dagligen rökta cigaretter ställer något högre krav på läkemedlets effektivitet.  

 

Effektivitet – cytisine 

Studie 7 (West, et al., 2011) var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 25 
dagars behandling med cytisine genomfördes med minsta möjliga kontakt med sjukvården. 
Detta gör att läkemedlets effekt kan skilja sig åt från de andra studerade läkemedlen eftersom 
i de andra studierna fanns någon slags motiverande stöd. Inklusionskriterier var bl.a. att 
deltagarna skulle röka minst 10 cigaretter per dag. På detta sätt liknar studien de andra 
granskade studierna. Antal poäng i Fagerströms test var mellan 3,9 och 8,4. Detta betyder att 
deltagarna var milt till starkt beroende, se tabell 1. NNT-tal för cytisine beräknades till 16,6 
vilket inte är så imponerande när man jämför NNT-talen för bupropion och vareniklin i de 
andra studierna, men man måste ta hänsyn till att under denna studie fick patienterna inget 
motiverande stöd. Ett år efter publicering av studien (2012-08-09) blev cytisine, under 
handelsnamnet Tabex®, receptfritt i Polen (www.oia.lodz.pl/Pliki%20pdf/tabex.pdf). 

Studie 8 (Hajek et al., 2013) var en meta-analys som gjordes för att utreda effektivitet av 
cytisine och om fler studier behövs för att föra in cytisine till andra länders marknad. Studier 
som inkluderades skulle ha minst sex månaders uppföljning. Av sju analyserade studier visade 
fem att cytisine är statistiskt signifikant effektivare än placebo. En studie visade statistiskt 
signifikant skillnad mellan cytisine och placebo endast vid slutet av behandlingen (vecka 4) 
och en annan studie visade ingen statistiskt signifikant skillnad vid månad 3, men den visade 
statistiskt signifikant skillnad mellan placebo och cytisine vid månad 6. Författarna till meta-
analysen skrev att cytisine-behandling är effektiv vid rökavvänjning och kan jämföras med de 
andra läkemedlen. Tveksamhet när det gäller jämförbarhet av cytisine med de andra 
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läkemedlen kan förekomma eftersom NNT-talen för vareniklin och bupropion är mycket 
lägre.  

Studie 9 (Kotz et al., 2014) är en ”real-life” studie som jämför effektiviteten av olika 
rökavvänjningsmetoder. Metoderna var NRT på recept, bupropion eller vareniklin i 
kombination med motiverande stöd av specialister, NRT på recept, bupropion eller vareniklin 
i kombination med kort rådgivning från förskrivande hälsovårdspersonal, receptfritt NRT och 
ingen av ovanstående. Av de olika metoderna hade läkemedel i kombination med motiverande 
stöd av specialist bästa effekt. Detta visar hur viktig roll hälsovården har och även 
apotekspersonal för att stödja personer som vill sluta röka.  

 

Säkerhet – vareniklin  

Vareniklin är ett säkert läkemedel, men har visats ha några biverkningar. De vanligaste är 
illamående, depression, huvudvärk, flatulens och hyposomnia. Dessa biverkningar kan även 
kopplas till själva rökavvänjningsprocessen. Mycket vanliga och vanliga biverkningar som tas 
upp av FASS är onormala drömmar, insomnia, ökad aptit, huvudvärk, somnolens, yrsel, 
dysgusi, illamående, kräkning, förstoppning, diarré, uppsvälld buk, 
magbesvär, dyspepsi, flatulens, muntorrhet. I studie 3 (Tonstad et al., 2006) rapporterades ett 
självmord och i studie 4 (Andreas et al., 2013) självmordstankar. I FASS står det att psykiska 
störningar som bl.a. aggression, självmordstankar har okänd frekvens.  

 

Säkerhet – bupropion  

Bupropion är ett säkert läkemedel, men det har biverkningar. De vanligaste biverkningar som 
rapporterades i bupropion-studierna var huvudvärk, insomnia, snuva, muntorrhet, ångest. I 
FASS anges följande som mycket vanliga och vanliga biverkningar: 
överkänslighetsreaktioner såsom urticaria, sömnsvårigheter, depression, oro, ångest, tremor, 
koncentrationssvårigheter, huvudvärk, yrsel, smakförändringar, muntorrhet, gastrointestinala 
störningar som illamående och kräkning, buksmärta, förstoppning, utslag, klåda, svettningar, 
feber. Själv känner jag en person som använde Zyban för att sluta och för denna person blev 
en av biverkningarna, smakförändring, orsaken till att sluta röka. Personen upplevde ingen 
förändring i belöningseffekt av cigaretter. Läkemedlet ändrade dock smaken för cigaretter 
som blev äckliga att röka och efter två dagar gick det inte att röka mer. Enligt FASS 
rapporteras även i bupropion-behandling självmordstankar och självmordsförsök.  

 

Säkerhet – cytisine  

Cytisine är ett säkert läkemedel. Biverkningar som rapporterades vid behandling var 
gastrointestinala problem, som ont i övre delen av buken, illamående, dyspepsi, muntorrhet. 
Förutom gastrointestinala biverkningar förekommer också yrsel, somnolens och huvudvärk.   
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5. Slutsatser  

Vareniklin, bupropion och cytisine är säkra och effektiva behandlingar vid rökavvänjning. Det 
saknas studier som jämför de tre läkemedlen med varandra. Trots detta kan man jämföra deras 
NNT-tal eftersom studierna var konstruerade på liknande sätt. Inklusionskriterier var lika. 
Behandlingstid skiljer bupropion- och vareniklin-studierna från cytisine-studierna, men 
cytisine används under 25 dagar, som i studien. Det saknas studier med längre behandlingstid 
för cytisine. Detta är märkligt för att både vareniklin och cytisine verkar på samma receptor-
typ. Det är också märkligt att cytisine endast finns i östeuropeiska länder. Läkemedlet är 
billigare (mellan 150 och 250 SEK för hela behandlingen) än de andra behandlingarna (900-
1300 SEK för hela behandlingen) vilket är fördel för personer som har låga inkomster, men 
vill förbättra sin hälsa genom att sluta röka. Även läkemedel med högre NNT-tal kan med 
fördel användas vid rökavvänjning.  

NNT-talen för vareniklin och bupropion vid primära effektmått som var abstinens mellan 
vecka 9 och 12 beräknades till 3,8 respektive 8,9 i studie 1 (Jorenby et al., 2006) och 4 
respektive 9 i studie 2 (Gonzales et al., 2006), I studie 3 (Tonstad et al., 2006) var primärt 
effektmått nikotinabstinens vid vecka 24. För denna tidpunkt beräknades NNT-tal till 5 för 
vareniklin. I studie 6 (Jorenby et al., 1999) var primärt effektmått abstinensnivå vid månad 6 
och 12. NNT-talen för bupropion beräknade för de tidspunkterna var 6 och 7. 

Primära effektmått i studierna avspeglar inte den riktiga effektiviteten eftersom de oftast var 
begränsade till abstinens under tre sista veckor av behandlingen. Då är det lättare att inte röka. 
Därför är det lättare att jämföra effektiviteten av de läkemedlen genom att jämföra de 
beräknade NNT-talen för nikotinabstinens vid slutet av uppföljningsfasen, månad 12.  

NNT-tal för vareniklin vid 12 månaders abstinens var 8 i studie 1 (Jorenby et al., 2006), 7 i 
studie 2 (Gonzales et al., 2006), 14 i studie 3 (Tonstad et al., 2006). 

NNT-tal för bupropion vid 12 månaders abstinens var, beroende på styrkan, mellan 9 och 10 i 
studie 5 (Hurt et al., 1997) och 7 i studie 6 (Jorenby et al., 1999). 

Det beräknade NNT-tal för 12 månaders nikotinabstinens i cytisine studie (West, et al., 2011) 
var 16,6.  

Analysen av NNT-tal vid olika tidspunkter i de olika studierna visar att vareniklin är det 
effektivaste läkemedlet vid rökavvänjning, följt av bupropion. Skillnaden mellan de två 
effektivaste läkemedlen är inte stor vilket gör att förskrivning av de läkemedlen måste 
anpassas efter patienten.   
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