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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns cirka 60 000 individer som har epilepsi varav 17 % är barn under 16 
år. Epilepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att det sker en plötslig och oprovocerad 
urladdning av hjärnbarkens nervceller vid mer än ett tillfälle. Profylaktisk behandling med 
karbamazepin går ut på att stabilisera nervcellernas membran vilket eventuellt skulle kunna 
påverka minnesfunktioner och inlärningsförmåga. Lagring av bearbetad information verkar 
nämligen kräva högfrekvent stimulering av hjärnans nervceller som leder till synaptisk plasticitet 
och effektivisering. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om behandling med karbamazepin 
påverkar minnesfunktioner och därmed inlärningsförmåga. Metod: Denna litteraturstudie 
baserades på åtta vetenskapliga artiklar som söktes i databasen PubMed. Artiklarna som valdes 
berörde olika faktorer (förutom antiepileptika) som skulle kunna ha betydelse för 
minnesfunktionen samt karbamazepins eventuella effekter på minnet hos friska frivilliga, efter 
utsättning, hos epilepsipatienter och vid djurtester. Resultat: Påverkan av faktorer som 
elektrokonvulsiv behandling (human studie) samt korta kontra långa anfall (djurstudie) på 
minnesfunktioner visade en försämring vid både subjektiv och objektiv bedömning respektive 
neuronförlust i hippocampus med 14-26 % kontra 34-50 %. Effekter av karbamazepin på 
neurofysiologiska minnesfunktioner hos gnagare gav en sänkning av långtidspotentieringens 
storlek med cirka 55 % vid jämförelse med kontrollgrupp (p < 0,01). Humana studier visade inga 
entydiga resultat utifrån beräkningar gjorda från olika objektiv bedömningar. Slutsats: En del 
djurstudier ger indikationer på att karbamazepin och epileptiska anfall har en negativ effekt på 
långtidspotentiering samt spatialt minne, som båda verkar vara beroende av NMDA-
receptoraktivering i hippocampusområdet. Att extrapolera till humana effekter med terapeutiska 
doser kan vara svårt eftersom gnagare är mer outvecklade men det kan ändå ge värdefull 
information. De humana studierna som undersökte karbamazepins effekter på minnesfunktionen 
gav ingen tydlig information för att kunna dra någon slutsats om vare sig negativ eller positiv 
påverkan. 
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SUMMARY 

Background: Epilepsy is a neurological disease in which there is a sudden and 
unprovoked discharge of neocortical neurons at more than one occasion. 
Pharmacological treatment with carbamazepine is the first choice for partial onset 
seizures with or without secondary generalization. Both seizures and carbamazepine 
can cause patients to experience impaired memory functions which also their 
relatives notice. Epileptic seizures depend on high-frequency stimulation in cerebral 
nerve cells. The drug carbamazepine acts by stabilizing neuronal membranes and 
thereby reduces neuronal excitability. The storage of processed sensory information 
seems to require stimulation that activates glutamate release, AMPA receptors and 
NMDA receptors which are mechanisms that may be disturbed by carbamazepine. 

Objective: The aim of this study was to investigate whether treatment with 
carbamazepine is affecting memory functions and thereby learning ability.  

Methods: This literature study was based on eight scientific articles that have been 
searched for at PubMed in January 2015. They related to different factors (in 
addition to antiepileptic drugs) that could be important for memory functions and 
how carbamazepine (antiepileptic drug) might influence memory in healthy 
volunteers, after withdrawal, in epilepsy patients and in animal tests. 

Results: The influence of factors such as electroconvulsive therapy (human study) 
and short versus long seizures (animal study) on memory functions showed a 
reduction in both subjective and objective assessment and neuron loss in the 
hippocampus with 14-26 % against 34-50 %. In rodent brain slices carbamazepine 
caused a reduction in long-term potentiation size by 55 % compared to the control 
group (p < 0.01). Human studies investigating the effects of carbamazepine on 
memory functions showed ambiguous results. 

Conclusions: Some animal studies indicate that carbamazepine and epileptic 
seizures have a negative effect on long-term potentiation and spatial memory, which 
both seem to be dependent on NMDA-receptor activation in the hippocampus area. 
Extrapolating to human effects at therapeutic doses can be difficult since rodents are 
less developed. The human studies on carbamazepine effects on memory functions 
gave no clear information to draw any conclusions from. Randomized and blinded 
studies with sufficiently large populations, with comparable groups, conducted in 
epilepsy seizure-free patients with carefully selected, standardized objective tests 
could possibly provide answers with clinical relevance. 
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FÖRKORTNINGAR 

AED - Antiepileptika,”antiepileptic drugs” 

AMPA - ”Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid” 

CaMKII - Ca2+/calmodulin-beroende proteinkinas II 

CBZ - Karbamazepin, ”carbamazepine” 

CFQ - ”Cognitive failures questionnaire” 

CNS - Centrala nervsystemet 

CVLT - ”California verbal learning test” 

CVMT - ”Continuous visual memory test” 

DT - Datortomografi 

ECT - Elektrokonvulsiv behandling, ”electroconvulsive therapy” 

EEG - Elektroencefalografi 

EPSP - Excitatorisk postsynaptisk potential 

GABA - Gamma-aminosmörsyra, ”gamma-aminobutyric acid” 

GBP - Gabapentin 

LEV - Levetiracetam 

LTG - Lamotrigin 

LTP - Långtidspotentiering 

MR - Magnetisk resonanstomografi  

NMDA - N-metyl-D-aspartat 

NO - Kväveoxid 

POMS - ”Profile of mood states” 

PKC - Proteinkinas C 

RAVLT - ”Ray auditory verbal learning test” 

SD - Standardavvikelse,”standard deviation” 

SEM - ”Standard error of mean” 

VPA - Valproat   
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INTRODUKTION 

Epilepsi och dess etiologi 

I Sverige finns cirka 60 000 individer som har epilepsi och av dessa är 17 % barn 
under 16 år. Incidensen ser ungefär likadan ut för övriga länder, möjligen något lägre 
för västvärlden. Sjukdomen drabbar oftare män än kvinnor (1). Epilepsi är en 
neurologisk sjukdom som innebär att det sker en plötslig och oprovocerad urladdning 
av hjärnbarkens nervceller vid mer än ett tillfälle (1, 2). Ett krampanfall kan uppstå 
utan bakomliggande orsak men kan även utvecklas vid medfödd neurologisk defekt, 
hjärnskada (tumör, stroke, trauma m.m.) eller andra neurologiska sjukdomar.   
 Mekanismen bakom den onormala neurala aktiviteten i hjärnan är ännu inte helt 
klarlagd (2). I normala fall har människan ett inbyggt skydd mot hög neural aktivitet 
och dess spridning i hjärnan. Det innebär att det finns en balans mellan exciterande 
och inhibitorisk överföring som kallas för människans kramptröskel. Då exciterande 
överföring gynnas eller om inhibitorisk överföring hämmas ökar risken att drabbas 
av ett anfall (1, 2). Det betyder att kramptröskeln sjunker. Nivån på kramptröskel 
varierar beroende på individuell variation, ålder och medfödda eller förvärvade 
neurala skador (1). Barn i yngre ålder och äldre människor (>70 år) har en ökad 
benägenhet att drabbas av epilepsi. Små barn har låg kramptröskel som medför att de 
kan utveckla krampanfall av exempelvis feber vid infektionssjukdom. Äldre 
människor (>70 år) har en större risk att drabbas av cerebrovaskulär sjukdom som 
kan leda till vävnadsskada. Det kan skapa obalans mellan exciterande och 
inhibitorisk överföring i hjärnbarken vilket kan orsaka ett krampanfall då 
kramptröskelnivån blir för låg. Det finns även omständigheter som tillfälligt kan 
sänka nivån på tröskeln. Det kan till exempel handla om en tillfällig brist på sömn, 
metabol eller toxisk störning (alkohol) som provocerar fram ett anfall. Vid sådana 
övergående provokationer kan ibland diagnosen epilepsi felaktigt ställas (1).  

Generaliserade anfall 

Ett epileptiskt anfall är ett tillstånd med plötslig igångsättning av okontrollerad 
neural aktivitet i hjärnan. Anfallen kan delas in i två huvudgrupper, generaliserade 
och partiella, beroende på var de startar och vilka delar av hjärnan som omfattas. 
Generaliserade anfall engagerar hela hjärnan och innefattar absenser (petit mal), 
tonisk-kloniska (grand mal) och myoklona anfall (1).       
 Absenser drabbar framför allt barn och beror oftast på ärftliga faktorer. Barn som 
har denna typ av epilepsi har goda förutsättningar att bli anfallsfria under barndomen. 
Anfallen leder till medvetandestörning som enbart varar några sekunder utan att 
påverka motoriska funktioner. De föregås inte av en aura (förkänsla) utan startar och 
slutar plötsligt. Individen är ovetande om medvetandestörning och har en övergående 
fas utan postiktal konfusion (förvirrat och utmattat tillstånd) efter anfallet. Absenser 
kan ibland utvecklas till ett tonisk-kloniskt anfall (1, 3).  
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Tonisk-kloniska anfall initieras ofta av en aura (förkänsla) innan förlust av 
medvetandet samt en tonisk fas med muskelstelhet (4). Denna fas varar i cirka 1 
minut men kan variera. Därefter inleds en fas som yttrar sig i repetitiva och kraftiga 
muskelryckningar som varar i ett par minuter, med en viss individuell variation. Det 
kallas för den kloniska fasen. Det kan sedan dröja några minuter innan patienten 
återfår medvetandet och därefter upplever postiktal konfusion (förvirring och 
utmattning) (2, 3).                 
 Myoklona anfall karakteriseras av ofrivilliga och korta muskelryckningar som 
oftast uppstår i armarna. Det sker ingen påverkan på medvetandet. Juvenil myoklon 
epilepsi karakteriseras av myoklona anfall som för det mesta uppträder på morgonen. 
Sjukdomen framträder vanligtvis i ungdomsåren och har ett genetiskt ursprung (1). 

Partiella anfall  

Vid partiella eller fokala anfall sker urladdningen av hjärnbarkens neuron inom ett 
lokalt område som sedan kan spridas till andra delar av hjärnan. Det är den vanligaste 
anfallsformen hos vuxna. Urladdningen sker i ett område med epileptiska kortikala 
celler, kallas även för pacemakerneuron, som skapar mängder av aktionspotentialer 
istället för enstaka. Karakteristiskt för dessa celler är att de lätt depolariseras. Dessa 
epileptiska celler finns framförallt i hippocampus som är en struktur i temporalloben. 
Vilka delar av hjärnan som drabbas visar sig på symtomen då de olika områdena har 
varierande funktioner. Partiella anfall klassificeras som enkla fokala, komplexa 
fokala och fokala anfall med sekundär generalisering (1).        
 Vid enkla fokala anfall sker en initial urladdning i en lokal del av storhjärnans 
ena hemisfär. Urladdningen uppstår antingen i primära sensoriska cortex alternativt i 
primära motorcortex som ger sensoriska eller motoriska symtom (figur 1). Även 
Brocas eller Wernickes område kan drabbas vilket leder till nedsatt språkförståelse 
alternativt tal (1). Vid lokal urladdning under ett fokalt anfall, som inte sprids till 
omgivande bark, påverkas inte medvetandet (1, 3).       
 Komplexa fokala anfall består oftast av en aura (förkänsla), stört medvetande och 
automatism. Utformningen på anfallen är individuella och de olika beståndsdelarna 
kan variera i uttryck. Urladdningen initieras oftast i frontallobens eller 
temporallobens delar och har större spridning än vid fokala anfall. Patienter upplever 
initialt en aura (förkänsla) som följs av en individuell nedsättning av medvetandet. 
Efterföljande automatism kan medföra ofrivillig och omedveten muskelverksamhet 
som till exempel olika munrörelser (1, 3).             
 Fokala anfall med sekundär generalisering betyder att den lokala initiala 
urladdningen har spridit sig via barken och engagerar hela hjärnan. Det innebär att 
anfallet startar som ett enkelt eller komplext fokalt anfall men avslutas som ett 
toniskt-kloniskt anfall på grund av aktivitetsspridning (1).            
 Symtomen på ett epileptiskt anfall grundar sig alltså på var i hjärnbarken 
urladdningen startar samt dess spridning. Det är funktionen av den drabbade delen av 
hjärnan som ger uttryck via olika kroppsliga manifestationer (2). 
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                 Figur 1. Vid fokala anfall beror symtomen på vilket område i hjärnan den initiala  
                     urladdningen sker. [A] Initial urladdning i primära motorcortex leder till motoriska 
                     symtom. [B] Initial urladdning i primära sensoriska cortex ger sensoriska symtom. 
                     Om Brocas [C] eller Wernickes [D] område drabbas leder det istället till nedsatt 
                     språkförståelse alternativt tal. (Blausen.com personal " Blausen gallery 2014 ". 
                     Wikiversity Journal of Medicine . DOI : 10.15347/wjm/2014.010 . ISSN 20018762.)  
                      

 

Kramper uppstår om motorcortex är involverat. Exempelvis uppstår muskelryckning 
i ansiktet eller handen vid initial urladdning i nedre respektive mellersta delen av 
motorcortex (1). Urladdning som påverkar retikulära systemet leder till 
medvetslöshet samt kan en autonom perifer urladdning ske om hypotalamus är 
involverad (2). 

Status epilepticus  

Epileptiska anfall som är ihållande och varaktiga (> 30 min) samt vid återfall utan 
återhämtningsfas kallas status epilepticus. Orsaken kan bero på ett akutsymtom vid 
bland annat hjärntumör, stroke, hypoxi eller intoxikation. Det kan också förekomma 
vid snabb utsättning av antiepileptika eller vid epilepsidebut. Det är viktigt med akut 
behandling för att stoppa anfallet som annars kan få en dödlig utgång. Det finns 
kompensatoriska mekanismer i kroppen under anfall som ser till att hjärnan får 
tillräckligt med näring. Under ihållande anfall kommer dessa mekanismer succesivt 
att minska vilket kan leda till hjärnskador och systemsvikt. Vid dessa tillfälle ges en 
akut behandling med diazepam intravenöst eller som klysma (1). 



10 
 

Elektrokonvulsiv behandling 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT, ”electroconvulsive therapy”) används bland 
annat vid djup depression (terapisvikt) och olika psykiatriska sjukdomar (5). Vid 
ECT skickas en liten mängd elektrisk ström in i hjärnan via elektroder som 
framkallar generaliserade krampanfall. Patienterna har en individuell 
kramptröskelnivå och det är denna som bestämmer intensiteten på den elektriska 
stimuleringen. För låg intensitet ger dålig effekt av behandlingen medan en för hög 
intensitet ökar risken för kognitiva biverkningar. Innan ECT initieras måste patienten 
få narkos samt administrering av muskelavslappnande medel (förhindrar 
muskelskador) (6). Behandlingen har en dokumenterad effekt på att lindra symtomen 
som uppstår vid djup depression men dess verkningsmekanism är fortfarande inte 
helt känd (5). 

Diagnostik 

Vid misstanke om epilepsi är det framförallt tre frågor som behöver besvaras för att 
kunna ställa rätt diagnos samt ge en optimal behandling. Läkaren behöver få svar på 
anfallets karaktär, orsak och om risk finns för återfall. Anamnesen och 
vittnesuppgifter är viktiga för differentialdiagnostik mellan epileptiska anfall och 
synkope men även för att klassificera anfallet. För att få en avbild på hjärnan används 
tekniker som datortomografi (DT) eller magnetisk resonanstomografi (MR). Denna 
undersökning utförs framför allt för att utesluta bakomliggande orsaker som till 
exempel hjärntumör. Om den onormala hjärnaktiviteten beror på faktorer som 
sömnbrist, alkohol eller en infektion kan provocerade anfall utlösas. Risken för 
återfall är liten om de provocerande faktorerna elimineras. Vid oprovocerade anfall 
är risken för återfall cirka 40 % och uppträder oftast inom ett år efter 
förstagångsanfallet (1).                 
 Med elektroencefalografi (EEG-undersökning) kan hjärnans elektriska aktivitet 
studeras och detta utförs i regel rutinmässigt vid epilepsiutredningar. Det är ett 
redskap som används för att underlätta klassificering av epileptiska anfall samt 
bedöma risken för återfall (vid förstagångsanfall). EEG-undersökning kan utföras 
bland annat när patienten är anfallsfri, under sömn eller genom provokation. Det 
vanligaste är att utföra undersökningen när patienten är anfallsfri. EEG kan ibland 
visa normal aktivitet även vid bakomliggande epilepsi. Då kan det vara bra att göra 
EEG-undersökning under sömn eftersom epileptiforma variationer kan aktiveras i 50 
% av fallen (1). ”Sharp waves”, ” spikes”  eller ”spike”  och ”wave” komplex är 
epileptiform aktivitet som registreras vid EEG i samband med epilepsi (1, 7). Typiskt 
EEG utseende vid absenser är periodiska 3 Hz ”spike” och ”wave” komplex som 
uppstår och avslutas hastigt. Vid tonisk-kloniska anfall uppstår istället upprepade 
”spikes” utan komplex som sker i bägge hemisfärerna. Det tyder på hyperaktivitet i 
barkens nervceller samt att de hämmande mekanismerna har uteblivit. Under 
partiella anfall förekommer istället ”spikes” och ”sharp waves” i en av hemisfärens 
delar som sedan kan spridas, om det hämmande systemet har bristande funktion, till 
sekundär generalisering (1). Det kan i undantagsfall även finnas epileptiform 
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aktivitet hos friska människor utan bakomliggande epilepsi därför har metoden vissa 
begränsningar (7). 

Farmakologisk behandling 

Farmakologisk behandling mot epilepsi går ut på att antingen hämma den 
exciterande aktiviteten eller förstärka inhibitoriska mekanismer (GABA, gamma-
aminosmörsyra, ”gamma-aminobutyric acid”) i nervsystemet. Behandlingen sker 
profylaktiskt och förhindrar att nya epileptiska anfall uppstår (2).     
 Till de äldre antiepileptika (AED, ”antiepileptic drugs”) hör exempelvis 
karbamazepin (CBZ, ”carbamazepine”) och valproat (VPA). De har olika 
verkningsmekanismer. VPA förstärker inhibitorisk funktion genom att hämma 
nedbrytningen av GABA som leder till minskad aktivitet i nervcellerna. VPA verkar 
även ha effekt på kalcium- och natriumkanaler. CBZ hämmar spänningskänsliga 
natriumkanaler vilket gör att nervcellernas membran stabiliseras. CBZ har en 
blockerande effekt på kanaler i neuron med högfrekvent stimulering medan 
lågfrekvent aktivitet tillåts. Denna funktion kallas ”use-dependence” (2, 8). CBZ är 
förstahandsvalet vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering (1).
 Gabapentin (GBP), lamotrigin (LTG) och levetiracetam (LEV) är exempel på 
nyare AED. Glutamat är en transmittorsubstans som har en exciterande effekt och 
kan därmed bidra till epileptiska anfall. Preparatet LTG har många 
verkningsmekanismer med bland annat en hämmande påverkan på glutamats 
funktion (2, 4, 8). Protein 2A är ett protein som blockeras av LEV vilket påverkar 
signalöverföring i synapsklyftan (2, 8). GBPs struktur påminner om GABAs men det 
antas verka genom att hämma funktionen av spänningskänsliga kalciumkanaler och 
frisättning av signalsubstanser (2, 8). Nya mekanismer som till exempel inhibering 
av neural ”gap junction” har varit mål vid utvecklingen av de senaste AED för att 
förbättra biverkningsprofilen (2).              
 Idag används fortfarande äldre AED i större utsträckning än de nyare. Det kan 
bero på att studier som har jämfört äldre med nyare läkemedel inte har visat någon 
större skillnad i effekt. Däremot tyder studier på att vissa av de nyare AED verkar ha 
något mindre enzyminteraktioner, överkänslighetsreaktioner och påverkan på 
kognitiva funktioner. De gamla AED är mer beprövade och studerade än de nya 
vilket också skulle kunna påverka valet av behandling (1, 9).      
 Lång behandlingstid med AED och höga måldoser är faktorer som eventuellt 
skulle kunna bidra till påverkan på kognitiva funktioner (10). AED sänker aktiviteten 
i hjärnan för att förhindrar att nya anfall uppstår vilket möjligen kan påverka 
processer som är viktiga för minnesfunktion och därmed inlärning (11). Många 
patienter som behandlas med AED upplever sidoeffekter som bland annat 
minnespåverkan (12).  
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Minnessystem 

Minne är en lagring av information som erhålls från kunskap om omvärlden. De 
stimuli som når människans sensoriska organ från omgivningen kan antingen passera 
obemärkt förbi eller uppmärksammas. Den sensoriska informationen som drar till sig 
uppmärksamhet bearbetas och kan lagras i olika typer av minne. Arbetsminnet är en 
tillfällig memorering som verkar kräva ständig repetition för att hålla kvar 
information och varar i sekunder till minuter. I korttidsminnet har redan minnen 
memorerats och verkar inte kräva samma repetitiva arbete. Det kan tillfälligt lagra 
information i timmar innan permanent lagring sker (13). Långtidsminnet antas 
behöva effektivisering av synapser och kan lagra information i dagar eller år (13). 
Mekanismerna för långtidsminne verkar vara beroende av långtidspotentiering 
(LTP), en funktion som via en högfrekvent stimulering av postsynaptiska celler ger 
en effektivisering av synapsen. Det medför ökat genuttryck och proteinsyntes i den 
postsynaptiska cellen vilket orsakar förändringar i befintlig synaps men även 
nybildning av synapsanslutningar (14, 15). Långtidsminne kan delas in i två klasser, 
deklarativt (explicit) och procedur (implicit) minne (15).        
 Att komma ihåg och att vara medveten om erfarenheter som kan beskrivas med 
ord kategoriseras som deklarativt minne. Hippocampus och angränsande strukturer i 
hjärnan verkar vara viktiga för initial LTP men informationen lagras någon 
annanstans i barken (15). Det finns två typer av deklarativt minne, episodiskt 
(personliga upplevelser) och semantiskt (faktakunskaper) minne (13).      
 Procedurminne kan definieras som reflexmässiga instruktioner för olika 
rörelsemönster (15). Det är en process som omfattas av tre faser liksom övriga typer 
av långtidsminne. Det finns en inlärningsfas som består av sensorisk information 
som bearbetas för att sedan lagras i lagringsfasen. Vid behov av lagrad information 
sker en framplockningsfas som i procedurminnet består av motoriska kunskaper (13). 
Cerebellum, basala ganglier och sensorimotorcortex är strukturer i hjärnan som är 
involverade i procedurminnet (14).              
 Spatialt minne lagrar uppmärksammad information om omgivning som ökar 
orienteringsförmågan. Det kan förvaras i arbetsminnet, korttidsminnet eller 
långtidsminnet. Hippocampus är en struktur som verkar ha en central roll för 
spatialminnet, dels för lagringsfasen men även för framplockningsfasen. 
Uppmärksammad och bearbetad information om omgivningen sparas genom 
lagringsfasen som antas vara beroende av glutamats NMDA (N-metyl-D-aspartat)-
receptorer medan framplockningsprocessen behöver glutamats AMPA (”alpha-
amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid”)-receptorer (16). NMDA-
receptorerna och LTP i hippocampus verkar ha en betydande funktion för spatial 
inlärning. Vissa djurstudier tyder på att utan denna funktion blockeras inlärning av 
information om omgivningen och därmed orienteringsförmågan (15). 

Mekanismer för minneslagring 

Förvaring av inlärning sker i minnet som är beroende av att nervcellerna i centrala 
nervsystemet (CNS) förändras på ett sätt som leder till effektiv synaptisk 
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transmission. Korttidsminnet lagrar information endast en kort tid genom att utnyttja 
befintliga anslutningar och proteiner. Långtidsminnet verkar kräva mer och behöver 
initiera genuttryck för ny proteinsyntes samt nybilda synapsanslutningar. För att det 
ska ske verkar det behövas aktivering av LTP som förstärker och effektiviserar 
synapsen mellan presynaptiska och postsynaptiska neuron. Det sker framförallt i 
CNS neuron i hippocampus som antas ha en viktig funktion för inlärning och minne.
 Det finns inhibitoriska och exciterande neurotransmittorer i CNS (2, 15). GABA 
är den huvudsakliga inhibitoriska signalsubstansen i hjärnan och bildas ursprungligen 
från glutamat. Den binder till GABAA- receptorer som leder till att kloridkanaler 
öppnas. Ökad kloridjonskoncentration intracellulärt medför en hyperpolarisering av 
cellen som då blir svårare att excitera (2). Neurotransmittorn glutamat har en 
exciterande funktion i CNS och påverkar NMDA- och/eller AMPA-receptorer på den 
postsynaptiska nervcellen. När glutamat binder till AMPA-receptorn leder det till att 
natriumkanaler öppnas och det sker en snabb excitation av nervcellen. NMDA- 
receptorn kräver hög koncentration av glutamat för att Mg2+ som blockerar 
receptorns jonkanal ska frigöras. I LTP processen är både AMPA- och NMDA-
receptorer betydelsefulla i postsynaptisk cell.            
 Korttidsminnet som förvarar information tillfälligt, innan långtidslagring sker, 
antas vara beroende av glutamatfrisättning och AMPA-receptoraktivering som kan 
leda till ihållande depolarisation av postsynaptisk cell. Det medför att den 
spänningskänsliga Mg2+ blockeringen upphör på NMDA-receptorns jonkanaler som 
är det initiala i LTP processen. Det ökar permeabiliteten för katjoner och framförallt 
Ca2+ som aktiverar  Ca2+/calmodulin-beroende proteinkinas II (CaMKII) och 
proteinkinas C (PKC). Aktiveringen av proteinkinaser är viktiga eftersom de 
påverkar genuttryck som ger ökad proteinsyntes samt bildning av en retrograd 
signalsubstans (kväveoxid, NO). Det leder till förändringar i synapsen genom att 
bland annat fler AMPA-receptorer bildas och frisättning av NO som stimulerar 
presynaptisk cell till att frisätta mer glutamat. LTP är därför en viktig process för att 
kunna effektivisera synapser som verkar krävas för långtidslagring av information 
(långtidsminne) (2, 15).  

Mätmetoder för minnesfunktioner 

Morris vattenlabyrint är en rund bassäng fylld med vatten som döljer en osynlig 
plattform. Testet utförs på gnagare för att kunna studera spatial inlärning och minne. 
Undersökningen går ut på att, under upprepade försök, hitta till plattformen (17) 
genom att använda sig av framförallt spatial information och minne som verkar vara 
kopplat till hippocampus (15). Med hjälp av olika distala ledtrådar kring bassängen 
kan djuren få spatial information som leder till ökad orienteringsförmåga. Genom att 
ändra plattformens position eller genom att byta utgångspositionen för starten ökar 
chansen att upptäcka nedsatt spatial inlärningsförmåga (17).         
 ”Rey auditory verbal learning test” (RAVLT) används vid undersökningar av 
verbal inlärning och minne. Testet utförs genom att en examinator läser upp en lista 
(A) med 15 olika ord och sedan blir patienten instruerad om att upprepa så många 
ord som möjligt från listan. Denna process utförs ytterligare 4 gånger. Efter det läser 
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examinatorn från en annan lista (B) med 15 nya ord som patienten även denna gång 
blir instruerad om att upprepa. Endast ett försök utförs på denna lista. Strax efter 
testet med lista B får patienten instruktioner om att upprepa så många ord som 
möjligt från första listan (A) och ytterligare oförberett en gång till 20-45 minuter 
senare (fördröjd återupprepning). För varje test får patienten poäng för varje ord de 
har återupprepat rätt. De med intakt minnessystem svarar med ungefär samma 
upprepningsmönster för varje testomgång. Patientens förmåga att lära och förvara 
inlärning av verbala ord bedöms dels genom att skilja ord från två listor samt genom 
omedelbar eller fördröjd återupprepning. En variant på detta test är ”California 
verbal learning test” (CVLT) där det finns över 50 olika poängvariabler (18).   
 ”Selective reminding test” används även det vid undersökning av verbal inlärning 
och minne. Här sker en särskiljning av inlärningsfas, lagringsfas och 
framplockningsfas. Det finns olika varianter av testet men generellt är strukturen 
densamma. Även i detta test läser en examinator upp 12 ord från en lista och 
patienten blir instruerad om att upprepa orden från listan. Efter varje försök läser 
examinatorn upp endast de orden som patienten inte kom ihåg. Denna process 
fortsätter till 6-12 försök är utförda eller till patienten har klarat komma ihåg alla 
orden vid 3 försök i rad. Alla patienter blir instruerade att göra ett återkallande 
minnestest på orden från listan efter 30-60 minuter, ett så kallat fördröjt minnestest. 
Det finns olika poängsättning för testet. De ord som patienten kommer ihåg utan 
vidare upprepning beräknas (”consistent long-term retrieval”). Det utförs även en 
total poängsättning vilket är summan av alla patientens korrekt upprepade ord från 
alla försöken (”total recall”), beräkning på hur många ord som patienten kommer 
ihåg i två eller fler försök utan att examinatorn har upprepat orden före (”long-term 
storage” eller ”long-term retrieval”). Det utförs även beräkning på hur många ord 
som patienten kommer ihåg omedelbart efter examinatorn har upprepat orden 
(”short-term recall”) och efter fördröjd tid (30-60 min. ”recall”). Även ord som 
patienten nämner som inte finns på listan räknas (”intrusions”). Det finns över 10 
olika poängsättningar i ”selective reminding test” men de som har nämnts är de 
vanligaste (18, 19).                    
 ”Story recall” är ett annat minnestest som utvärderar hur mycket information som 
en patient kan uppfatta och förvara genom att få återberätta testmaterial som 
examinatorn delger. Examinatorn berättar en kort berättelse som patienten blir 
instruerad om att återberätta med 3-4 meningar omedelbart efter samt med en viss 
tidsfördröjning. Poängsättning av testet kan vara svårt eftersom patienten kanske inte 
återberättar exakt likadant. Vid ”story recall test” kan det finnas en standard för 
poängsättning som specificerar poängförändringar (t.ex. om synonymer till ord i 
berättelsen används av patienten vid återberättandet). Det är upp till examinatorn att 
avgöra, om inte en objektiv standard finns, när en återberättad historia får 
poängavdrag (18).  

Epilepsi, karbamazepin och minnesfunktion 

Epileptiska anfall beror på högfrekvent stimulering i hjärnbarkens nervceller som 
leder till en elektrisk urladdning. Anfall kan förhindras genom profylaktisk 
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antiepileptisk behandling. CBZ är ett antiepileptikum som har en ”use-dependence” 
funktion vilket innebär att de spänningskänsliga natriumkanalerna som svarar för 
aktionspotentialer blockeras vid högfrekvent stimulering men inte vid låg elektrisk 
aktivitet (2, 4). CBZ är därför ett läkemedel som möjligen skulle kunna störa 
funktioner som behövs för minneslagring. När det hämmar fortledning av 
aktionspotentialer i nervceller sker en stabilisering av membranpotentialen. Det 
kommer att minska frisättningen av neurotransmittor (glutamat) som kommer att 
motverkar depolarisation i postsynaptiska celler (11). Cellen blir svårare att aktivera 
vilket skulle kunna hämma den högfrekventa stimuleringen som verkar krävas för 
både korttids- och långtidslagring av information. CBZ kan eventuellt också påverka 
LTP processen. Det initiala i LTP aktivering verkar vara beroende av högfrekvent 
stimulering som leder till frisättning av glutamat i presynaptisk cell som i början 
endast stimulerar AMPA-receptorer på postsynaptisk cell. Natriumkanaler öppnas 
och koncentrationen av Na+ ökar intracellulärt. Cellen depolariseras och spännings-
känsliga natriumkanaler öppnas när tröskelvärdet uppnås vilket ger upphov till en 
aktionspotential. Vid högfrekvent stimulering kommer depolarisationen att vara 
ihållande (kan eventuellt hämmas av CBZ) i postsynaptisk cell vilket leder till att 
Mg2+ blockeringen av NMDA-receptorns jonkanal släpper. När denna receptor nu 
kan aktiveras ökar permeabiliteten för Ca2+ i postsynaptisk cell. Kalciumjonerna 
aktiverar proteinkinaser som stimulerar till ökad proteinsyntes. Det sker även 
bildning av NO som stimulerar presynaptisk cell (2, 15). CBZ kan därmed eventuellt, 
genom sin verkningsmekanism, hämma minnesfunktioner som har betydelse för 
lagring av information i olika typer av minne.             
 Även epileptiskt anfall skulle kunna leda till störningar i minnesfunktionen. Det 
finns olika faktorer såsom ålder vid insjuknande, anfallets varaktighet, typ av anfall 
eller bakomliggande hjärnskada som kan påverka. Det finns studier som tyder på 
ökad risk att få minnesstörning vid kroniska anfall eller vid insjuknande innan 14 års 
ålder. Kroniska anfall kan leda till onormal plasticitet eller degenerering av 
nervceller. Det kan vara svårt att utvärdera enskilda faktorers betydelse för minnet 
eftersom de oftast kan förekomma samtidigt (11, 20). Profylaktisk behandling med 
CBZ mot epilepsi skulle därför kunna leda till en minskad försämring av 
minnesprestanda sekundärt oberoende av preparatets neurofysiologiska effekter (21).  

Syfte              

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om behandling med karbamazepin 
påverkar minnesfunktioner och därmed inlärningsförmåga.    
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MATERIAL OCH METODER 

Denna litteraturstudie baserades på vetenskapliga artiklar som har sökts i databasen 
PubMed under januari 2015. Alla sökningar gjordes med fritext och utan 
begränsningar. Sammanlagt valdes 8 artiklar som skulle ingå i resultatdelen. De 
berörde olika faktorer (förutom AED) som skulle kunna ha betydelse för 
minnesfunktionen samt CBZ eventuella påverkan på minnet hos friska frivilliga, 
efter utsättning, hos epilepsipatienter och vid djurtester.          
 En sammanställning av de 8 utvalda artiklarna som har använts som 
utgångsmaterial i litteraturstudien samt författare, år och syfte finns redovisade i 
tabell I. De sökord som användes och som sedan ingick i olika kombinationer var 
”carbamazepine”; ”memory”; ”learning”; ”healthy volunteers”; ”seizure”; 
”electroconvulsive therapy”; ”electroconvulsive shock”.         
 Sökning med kombinationen ”carbamazepine; healthy volunteers” ledde till 221 
träffar varav en studie (22) valdes ut (tabell I). Sökning med kombinationen 
”carbamazepine; memory and learning” gav 160 träffar i databasen. Av dessa valdes 
4 studier (23-26) (tabell I). Sökorden ”electroconvulsive therapy; memory” gav 803 
träffar varav en studie (27) valdes ut (tabell I). Ytterligare sökning gjordes med 
sökorden ”carbamazepine; memory” som gav 288 träffar varav en studie (28) valdes 
ut (tabell I). Kombination av sökorden ”electroconvulsive shock; seizure; learning” 
gav 378 träffar varav en studie (29) valdes ut (tabell I).   
 Inklusionskriterierna för utvalda studier var att de skulle vara genomförda mellan 
år 2000-2015 och att det skulle finnas tester och resultat på minne och/eller 
inlärningsförmågan.               
 Exklusionskriterierna var studier som inte hade tillgängliga fulltexter via 
Linnéuniversitetet eller där fulltexter inte var på engelska.  

Tabell I presenterar de utvalda studierna och deras syfte i ordning efter 
publikationsår. Därefter presenteras studierna i större detalj, först djurstudier med 
antiepileptika, därefter humanstudier och avslutningsvis en djurstudie om effekterna 
av epileptiska anfall på minnesfunktioner. 
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Tabell I. En sammanställning av alla utvalda artiklar som har använts som utgångsmaterial i denna 
litteraturstudie samt författare, år och syfte. 

Studie Författare, titel och år Syfte 
 
 

”Salinsky  
et al., 2002” 

Salinsky MC, Binder LM, Oken BS, 
Storzbach D, Aron CR, Dodrill CB. 
“Effects of gabapentin and 
carbamazepine on the EEG and 
cognition in healthy volunteers”. 2002 
(22) 

Att utvärdera effekterna av 
karbamazepin och gabapentin på 
neurofysiologiska funktioner hos 
friska frivilliga försökspersoner. 

 
”Shannon & 
Love, 2004” 

Shannon HE, Love PL. “Effects of 
antiepileptic drugs on working memory 
as assessed by spatial alternation 
performance in rats”. 2004 (23) 

Att utvärdera effekter av 
antiepileptiska läkemedel på 
arbetsminnet hos råttor. 

 
”Nowakowska 
et al., 2007” 

Nowakowska E, Kus K, Czubak A, 
Glowacka D, Matschay A. “Some 
behavioural effects of carbamazepine - 
comparison with haloperidol”. 2007 
(24) 

Att undersöka effekten av 
karbamazepin kontra haloperidol på 
spatialt minne hos råttor genom 
Morris vattenlabyrinttest. 

 
 

”MacQueen 
et al., 2007” 

MacQueen G, Parkin C, Marriott M, 
Begin H, Hasey G. The long-term 
impact of treatment with 
electroconvulsive therapy on discrete 
memory systems in patients with 
bipolar disorder. 2007 (27) 

Att undersöka effekterna av 
elektrokonvulsiv behandling genom 
objektiv och subjektiv bedömning av 
minnesfunktionen. 

 
 

”Donati  
et al., 2007” 

Donati F, Gobbi G, Campistol J, Rapatz 
G, Daehler M, Sturm Y, et al.”The 
cognitive effects of oxcarbazepine 
versus carbamazepine or valproate in 
newly diagnosed children with partial 
seizures”. 2007 (25) 

Att undersöka effekten på kognitiv 
funktion vid behandling med äldre 
antiepileptika kontra oxkarbazepin 
hos ungdomar och barn med 
nydiagnostiserade fokala anfall. 

 
 

”Hessen  
et al., 2011” 

Hessen E, Lossius MI, Gjerstad L. 
“Improvement in verbal memory after 
withdrawal of carbamazepine and 
valproate in patients with well-
controlled epilepsy: a randomized, 
double-blind study”. 2011 (28) 

Att utvärdera effekterna av 
karbamazepin samt valproat på 
verbalt minne före och efter 
läkemedelsutsättning. 

 
 

”Cardoso  
et al., 2011” 

Cardoso A, Lukoyanova EA, Madeira 
MD, Lukoyanov NV. “Seizure-induced 
structural and functional changes in the 
rat hippocampal formation: comparison 
between brief seizures and status 
epilepticus”. 2011 (29) 

Att utvärdera neurofysiologiska 
förändringar vid korta kontra långa 
anfall som induceras hos råttor. 

 
”West 

et al., 2014” 

West PJ, Saunders GW, Remigio GJ, 
Wilcox KS, White HS. “Antiseizure 
drugs differentially modulate theta-
burst induced long-term potentiation in 
C57BL/6 mice”. 2014 (26) 

Att undersöka effekter av 
antiepileptiska läkemedel på LTP hos 
möss under theta-burst stimulering. 
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RESULTAT 

Studie ”Shannon & Love, 2004” 

”Effects of antiepileptic drugs on working memory as assessed by spatial alternation 
performance in rats” (23). 

Syfte 

Att utvärdera effekter av antiepileptiska läkemedel på arbetsminnet hos råttor. 

Material och metod 

Studien utfördes på 12 stycken hanråttor (F344) som var 10-12 veckor gamla. Testen 
genomfördes i en testkammare (modell ENV-009) som var belägen i ett ljus och 
ljuddämpande hölje. Den var utrustad med en vit lampa och en tongenerator samt 5 
spakar med 1,5 cm mellanrum som var placerade 2,5 cm från golvet. På motsatt vägg 
satt en matdispenser som levererade pellets.          
 Råttorna blev från början tränade att trycka antingen på den högra alternativt 
vänstra ytterspaken för att få pellets. Träningen var först riktad till den vänstra 
ytterspaken där råttorna fick 2-3 lektioner. Sedan gjordes samma träning med den 
högra ytterspaken. Efter detta fick råttorna träna på att få pellets varannan gång från 
vänsterspaken och varannan gång från högerspaken.          
 Starten för varje experimentprövning markerades genom att den vita lampan 
tändes. Vid varje rätt svar släcktes lampan och råttan fick sin pellets. Vid fel svar lät 
en kort (”feedback”) signalton (0,2 sekunder) och lampan släcktes. Efter ett felaktigt 
svar fortsatte nästa försök med samma korrekta spak som föregående prövning utan 
att skifta sida. Det fanns fem olika tider för hur länge lampan var släckt, så kallade 
retentionsintervall, som varierade mellan 2, 4, 8, 16 och 32 sekunder. En lektion 
varade i cirka 1 timme eller avslutades efter 100 pellets.        
 CBZ som var löst i 25 % β-cyklodextrin administrerades intraperitonealt 30 
minuter innan försöken. Tester gjordes med fyra olika doser av CBZ: 1, 3, 10 och 30 
mg/kg. Skopolamin, som är ett antikolinergikum, löstes istället i destillerat vatten 
och administrerades subkutant. Tester gjordes med tre olika doser av skopolamin: 
0,01, 0,03 och 0,1 mg/kg.  

Resultat 

Effekter på arbetsminnet vid läkemedelsbehandling med olika doser eller utan 
behandling redovisades genom antal korrekta svar (%) samt svarshastighet (antal 
svar/tiden som lampan var tänd).                   
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Generellt minskade antal korrekta svar (%) för alla grupper när retentionsintervallet 
gradvis blev längre (tabell II). Svarshastigheten (antal svar/tid) ökade mellan 
retentionsintervallen 2 till 8 sekunder för att sedan avstanna eller sjunka mellan 16 
och 32 sekunder.                  
 Antal korrekta svar i procent, medelvärde av alla råttor i dosgruppen, minskade 
måttligt i behandlingsgruppen CBZ och skedde framförallt vid retentionsintervallet 
32 sekunder vid doseringsintervallet 1-30 mg/kg (p < 0,05) (Tabell II). Svars-
hastigheten var även långsammast men inte statistiskt signifikant vid de högsta 
doserna i den gruppen som behandlades med CBZ (p > 0,05).       
 Skopolamin minskade signifikant antalet korrekta svar i procent i alla 
doseringsgrupper varav störst sänkning i de längsta retentionsintervallen  
(tabell III). Sänkningen var dosrelaterad, vilket innebar att minst antal rätt (%) fick 
den gruppen med högsta dosen och flest antal rätt (%) fick den grupp med lägsta 
dosen (p < 0,0001). Svarshastigheten var också dosrelaterad där de högsta doserna 
medförde störst sänkning (p < 0,0001). 

Tabell II.  Resultat för antalet korrekta svar i procent vid karbamazepinbehandling av  
råttor med olika doser och med olika retentionsintervall. Uppskattade medelvärden, 
spridningsvärden har ej uppskattats. 

Karbamazepin 
Dos mg/kg 

n              Antal korrekta svar i procent  
                          M (uppskattad) 

0 6 99 95 92 88 71 
1 6 83 95 91 90 58 
3 6 93 90 90 84 61 
10 6 93 89 89 84 61 
30 5 92 93 91 90 68 

Retentionsintervall (s)  2 4 8 16 32 

n Antal råttor; M Medelvärde; (s) Sekunder. 

Tabell III.  Resultat för antalet korrekta svar i procent vid skopolaminbehandling av  
råttor med olika doser och med olika retentionsintervall. Uppskattade medelvärden, 
spridningsvärden har ej uppskattats. 

Skopolamin 
Dos mg/kg 

n              Antal korrekta svar i procent  
                          M (uppskattad) 

0 6 96 90 89 80 78 
0,01 6 95 89 85 85 75 
0,03 6 90 86 86 75 62 
0,1 5 80 72 63 59 51 

Retentionsintervall (s)  2 4 8 16 32 

n Antal råttor; M Medelvärde; (s) Sekunder. 
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Studie ”Nowakowska et al., 2007” 

”Some behavioural effects of carbamazepine - comparison with haloperidol” (24). 

Syfte 

Att undersöka effekten av karbamazepin kontra haloperidol på spatialt minne hos 
råttor genom Morris vattenlabyrinttest. 

Material och metod 

I studien undersöktes spatialt minne genom Morris vattenlabyrinttest på hanråttor 
(Wistar) som antingen behandlades med CBZ, haloperidol eller ingick som en 
kontrollgrupp.                    
 Det fanns en kontrollgrupp som fick oral administrering av karboximetyl-
cellulosalösning (0,5 % CMC). En annan grupp fick per oral administrering av en 
suspension innehållande 30 mg/kg CBZ, ett par droppar av Tween 20 samt 
karboximetylcellulosalösning. Ytterligare en grupp fick en suspension med 
haloperidol 0,15 mg/kg och destillerat vatten som administrerades per oralt. 
Administreringen av CBZ (30 mg/kg) och haloperidol (0,15 mg/kg) skedde 1 timme 
innan testet utfördes. Det ingick även test på 7 och 14 dagars behandling där CBZ 
administrering istället gjordes 2 gånger dagligen och haloperidol administrering 1 
gång dagligen under en 2 veckors period. Det gjordes en dags uppehåll med 
läkemedelsadministreringen innan testet skulle äga rum samt administrerades en 
singeldos av CBZ (30 mg/kg) eller haloperidol (0,15 mg/kg) 1 timme innan testet 
utfördes. Kontrollgruppen administrerades enbart karboximetylcellulosalösning (2 
ml/kg) 1 timme innan testet utfördes.             
 Morris vattenlabyrinttest utfördes i en bassäng som hade måtten 180 cm i 
diameter och med höjden 50 cm. I bassängen fanns en plattform, som inte var synlig, 
placerad 1 cm under vattenytan. Det fanns många synliga distala ledtrådar och 
observatören stod på samma ställe under varje försök. Bassängen innehöll 4 olika 
positioner: S (”South”), N (”North”), W (”West”) och E (”East”). Bassängen kunde 
även delas in i 4 kvadranter: NW, NE, SE och SW. Råttorna utförde 6 försök per dag 
under 5 dagar. Råttans startposition ändrades inför varje försök i en schematisk 
ordning och plattformens position flyttades efter 3 dagar. Mellan försöksomgångarna 
var det en paus på antingen 5 eller 10 minuter. Ytterligare ett försök utfördes (samma 
försök som vid dag 5) efter en viloperiod på 7 dagar. Avslutningsvis, dagen efter 
sista testet utfördes gjordes 6 probe test försök (referenstest utan plattform). Samma 
tester som har beskrivits utfördes på råttorna som hade längre behandlingstid. 
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Resultat 

CBZ med singeldosadministrering visade ingen signifikant tidsskillnad för att finna 
plattformen jämfört med kontrollgruppen (tabell IV). Däremot hade råttorna som 
administrerades CBZ under 7 och 14 dagar signifikant kortare tid i jämförelse med 
kontrollgruppen. Råttor med haloperidolbehandling i 14 dagar visade signifikant 
längre tid jämfört med kontrollgruppen.           
 Även i testet, antal korsade kvadranter innan plattformen lokaliserades, visade 
CBZ singeldosadministrering ingen signifikant skillnad medan behandling i 7 och 14 
dagar visade signifikant mindre antal korsade kvadranter i jämförelse med 
kontrollgruppen (tabell V). Haloperidol visade ingen signifikant skillnad i antal 
korsade kvadranter jämfört med kontrollgruppen. 

Tabell IV.  Samlat resultat för Morris vattenlabyrinttest för olika behandlingsgrupper och  
behandlingstider. Testet undersökte hur lång tid det tog innan råttorna fann plattformen. 

                                                            Tid innan funnen plattform  
                                                                                   (s) 

Behandling n 1 Daga 

(M ± SEM) 
n 7 dagara 

(M ± SEM) 
n 14 dagara 

(M ± SEM) 
Kontroll (0,5 % CMC) 10 11,6 ± 1,4 10 9,3 ± 0,8 10 8,6 ± 0,8 

Karbamazepin (30 mg/kg) 10 10,3 ± 1,1 10 7,1 ± 0,7* 10 6,7 ± 0,8*b 

Haloperidol (0,15 mg/kg) 10 13,1 ± 1,6 10 11,5 ± 1,2 10 11,8 ± 1,5* 

n Antal råttor; (M ± SEM) Medelvärde ± ”Standard error of mean”; (s) Sekunder;  
a Antal behandlingsdagar; b p < 0,05 vid jämförelse med behandling 1 dag;  
* p < 0,05 vid jämförelse med kontroll. 

Tabell V. Samlat resultat för Morris vattenlabyrinttest för olika behandlingsgrupper och  
behandlingstider. Testet undersökte hur många kvadranter som korsades innan plattformen 
lokaliserades. 

                                                              Antal korsade kvadranter 
 

Behandling n 1 Daga 

(M ± SEM) 
n 7 dagara 

(M ± SEM) 
n 14 dagara 

(M ± SEM) 
Kontroll (0,5 % CMC) 10 2,7 ± 0,4 10 1,8 ± 0,2b 10 1,6 ± 0,2b 

Karbamazepin (30 mg/kg) 10 2,1 ± 0,3 10 1,2 ± 0,2*b 10 0,8 ± 0,2*b 

Haloperidol (0,15 mg/kg) 10 2,4 ± 0,4 10 1,6 ± 0,2 10 1,4 ± 0,3b 

n Antal råttor; (M ± SEM) Medelvärde ± ”Standard error of mean”; a Antal behandlingsdagar;  
b p < 0,05 vid jämförelse med behandling 1 dag; * p < 0,05 vid jämförelse med kontroll. 
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Studie ”West et al., 2014” 

”Antiseizure drugs differentially modulate theta-burst induced long-term potentiation 
in C57BL/6 mice” (26). 

Syfte 

Att utvärdera effekterna av antiepileptiska läkemedel på LTP hos möss under theta-
burst stimulering. 

Material och metod 

I studien användes C57BL/6 hanmöss eller ”Sprague-Dawley” hanråttor. De sövdes 
ner för att avlägsna hjärnan som förvarades i kyla (4° C) samt blev nedsänkta i en 
artificiell cerebrospinalvätska (O2 95 % / CO2 5 %). Från hjärnan skars sedan fyra 
skivor som innehöll dorsala hippocampus. Två av dessa skivor placerades i ett bad 
som var preparerat med 50 µM CBZ när det var 20 minuter kvar av den 
sammanlagda baslinjestimuleringen på 30 minuter medan de andra två skivorna 
fungerade som kontroll. I behandlingsgrupperna med LEV och LTG preparerades 
hjärnskivorna istället med 100 µM respektive 60 µM.       
 Inducering av LTP skedde med hjälp av högfrekvent eller theta-burst stimulering 
samtidigt registrerades excitatoriska postsynaptiska potentialer (EPSP). 
Stimuleringen utfördes genom elektroder som placerades antingen i gyrus dentatus 
eller i CA1 som båda är olika områden i hippocampus. Testet utfördes vid 30-31° C 
och skivorna stimulerades med 30 sekunders intervall under sammanlagt 30 minuter.  

Resultat  

Mätningar för att kontrollera effekten på LTP gjordes vid tidsperioden 60 minuter 
efter högfrekvent stimulering. På CBZ-behandlade hjärnskivor, med theta-burst 
inducerad LTP, var EPSP 119,4 % vilket gav en LTP som var 19,4 % större än vid 
baslinjen (tabell VI). I motsvarande kontrollgrupp var EPSP 143 % dvs. 43 % större 
än baslinjen. Med CBZ-behandling skedde alltså LTP men storleken var reducerad i 
jämförelse med kontrollgruppen. Storleken på LTP med CBZ-behandling gav bara 
45 % av kontrollgruppens storlek.              
 Varken LEV eller LTG visade någon signifikant påverkan på LTP eller dess 
storlek i jämförelse med kontrollgruppen. Utan LEV fanns en LTP där EPSP var 
155,4 % och med LEV 145,2 % vilket gav 81,7 % av kontrollgruppens storlek (tabell 
VI). Med LTG fanns en LTP där EPSP var 145 % och i motsvarande kontrollgrupp 
var EPSP 140,5 % vilket gav 89,9 % av kontrollgruppens storlek (tabell VI). 
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Tabell VI. Samlat resultat på effekter av AED-behandling kontra kontroll vid theta-burst  
inducerad LTP i området CA1 samt AED-effekter på baslinje fEPSPs (”extracellular field  
excitatory postsynaptic potentials”).  

 
AED  
[µM]  

 
n 

AED 
Baslinjea 

(% kontroll) 

LTPb 

(% Baslinje) 
Kontroll           AED 

AED LTP c 

(% kontroll 
LTP) 

Karbamazepin      
50 12/13/4 3,5 ± 3,1 143,0 ± 5,4 119,4 ± 4,6 45,0 ± 10,8* 

Lamotrigin      
60 22/21/7 -3,3 ± 1,6 145 ± 8,1 140,5 ± 4,8 88,9 ± 10,5 

Levetiracetam      
100 13/13/6 1,1 ± 1,4 155,4 ± 7,0 145,2 ± 8,6 81,7 ± 15,5 

n Antal skivor och möss (kontrollskivor/behandlade skivor/antal möss);  
a Förändring i EPSP under baslinjen (-30-0 min.) efter behandling jämfört med innan som mäts  
i % (M ± SEM); (M ± SEM) Medelvärde ± ”Standard error of mean”; 
b LTP värdet, EPSP värdet vid 60 min. efter högfrekvent stimulering som mäts i % (M ± SEM); 
c LTP storleken vid läkemedelsbehandling i förhållande till kontrollgruppen i % (M ± SEM); 
* p < 0,01 i jämförelse med kontrollskivor. 

Studie ”Salinsky et al., 2002” 

”Effects of gabapentin and carbamazepine on the EEG and cognition in healthy 
volunteers” (22). 

Syfte   

Att utvärdera effekter av karbamazepin och gabapentin på EEG och minnes-
funktioner hos friska frivilliga försökspersoner. 

Material och metod 

Studien var upplagd som en randomiserad, dubbel-blindad 12-veckors studie. 
Deltagarna bestod av 30 friska män i åldern 21-52 år samt ingick en kontrollgrupp 
(utan placebo) på 72 deltagare i åldern 18-57 år. Exklusionskriterierna var bland 
annat att de inte fick ha neurologiska störningar, vara drogmissbrukare, behandlas 
med läkemedel eller ha en kronisk sjukdom.            
 De i CBZ-gruppen skulle administrera 1200 mg/dag som måldos. De började med 
en initialdos på 200 mg som successivt titrerades upp var tionde dag med ytterligare 
200 mg till måldosen uppnåddes. De i GBP-gruppen hade istället en måldos på 3600 
mg/dag och en initialdos på 600 mg som titrerades upp med ytterligare 600 mg var 
tionde dag till rekommenderad måldos uppnåddes. Administreringen skedde tre 
gånger dagligen.                     
 I studien genomfördes EEG, ”profile of mood states” (POMS) och kognitiva 
tester på bland annat minnesfunktion genom ”selective reminding test” och ”story 
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recall”.                   
 ”Selective reminding test” användes som ett verbalt minnes och inlärningstest. En 
examinator läste upp ord från en lista och försökspersonen instruerades att upprepa 
så många ord som möjligt som kunde återkopplas till listan. I nästa försök upprepade 
examinatorn endast de ord som försökspersonen inte gjorde någon återkoppling till. 
Denna procedur fortsatte till 6 försök var avklarade. Testet avslutades med att 
försökspersonen återigen efter 30 minuters fördröjning instruerades att upprepa orden 
från listan utan någon föregående uppläsning från examinatorn. Poängsättning 
beräknades och utvärderades på ”consistent long-term retrieval” (CLTR), ”total 
recall” (TREC), ”total long-term storage” (TLTS) och 30 minuter fördröjd 
återkoppling (18, 22).                 
 ”Story recall” testade minne och inlärning genom att en examinator läste upp en 
kort berättelse som sedan försökspersonen blev instruerad att återberätta direkt efter 
uppläsning (omedelbart test) samt efter en viss fördröjning (fördröjt test) (18, 22). 
 ”POMS” var en subjektiv bedömning på hur försökspersonerna upplevde 6 olika 
psykologiska sinnesstämningar däribland trötthet och förvirring. En patient med höga 
”POMS” poäng upplevde i större grad ökad sinnesstämning än en med låga poäng. 
Testen utfördes innan behandlingen startade (baslinje) och ytterligare en gång efter 
12 veckor.  

Resultat 

Av 30 deltagare fullföljde 28 behandlingen och uppnådde måldosen för respektive 
AED. Anledningen till att två deltagare inte slutförde studien berodde på att en 
försöksperson fick trombocytopeni och den andre gjorde inte sina uppföljningsbesök. 
Ytterligare 5 deltagare exkluderades vid analysen av resultatet på grund av att 
försökspersonerna inte hade följt protokollet.            
 EEG visade ingen större skillnad i ”peak” frekvens mellan baslinje och 12 
veckors mätning i kontrollgruppen (tabell VII). De två antiepileptika hade signifikant 
lägre ”peak” frekvens än kontrollgruppen (p < 0,001) varav CBZ var signifikant 
lägre än GBP (p < 0,001). AEDs effekter på theta och delta ”power” ökade 
signifikant vid jämförelse med kontrollgruppen (p < 0,001) varav CBZ visade en 
signifikant större förändring än GBP på theta ”power” (p < 0,001) men inte på delta 
”power”.                     
 Testerna på minnesfunktionen visade att CBZ-gruppen hade signifikant 
försämrade effekter på fördröjd ”story recall” i jämförelse med kontrollgruppen (p < 
0,05) (tabell VIII). Övriga tester på minnet visade ingen statistiskt signifikant 
förändring mellan AED, CBZ, GBP och kontrollgrupp.        
 ”POMS” var den subjektiva bedömningen på hur försökspersonen upplevde 
bland annat trötthet och förvirring vid baslinje och efter 12 veckor. CBZ-gruppen 
visade en statistiskt signifikant ökad effekt på sinnesstämning, trötthet och förvirring, 
i jämförelse med kontrollgruppen (p < 0,01) men det fanns ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan CBZ-gruppen och GBP-gruppen (tabell VIII). 
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Tabell VII. Effekter av AED i jämförelse med kontrollgrupp vid baslinje och efter 12 veckor på EEG- 
mätning. 

 
                              Kontroll                Gabapentin           Karbamazepin 
                                (n 72)                        (n 12)                        (n 11) 

 
EEG 

 

 
Baslinje 
M (SD) 

12 
veckor 
M (SD) 

 
Baslinje 
M (SD) 

12 
veckor 
M (SD) 

 
Baslinje 
M (SD) 

12 
veckor 
M (SD) 

P-
värde 

”Peak” 
frekvens 

(Hz) 

10,17 
(0,63) 

10,13 
(0,65) 

9,96 
(0,62) 

9,70 
(0,49) 

9,95 
(0,73) 

8,95 
(0,80) 

1c, 2a, 
3c, 4c 

Procentuell 
theta 

9,02 
(5,52) 

9,04 
(5,24) 

10,68 
(5,73) 

12,46 
(5,86) 

10,96 
(6,28) 

22,40 
(16,86) 

1c, 2a, 
3c, 4b 

Procentuell 
delta 

8,19 
(4,33) 

7,72 
(3,89) 

11,15 
(5,78) 

14,41 
(8,71) 

8,69 
(5,02) 

13,52 
(5,22) 

1c, 2b,  
3c, 4-IS 

n Antal deltagare; M Medelvärde; (SD) Standardavvikelse (”standard deviation”); (Hz) Hertz 
1 Kombination karbamazepin/gabapentin vid jämförelse med kontroll; 2 Gabapentin vid jämförelse 
med kontroll; 3 Karbamazepin vid jämförelse med kontroll; 4 Gabapentin vid jämförelse med 
karbamazepin; a P < 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001; IS icke signifikant. 
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Tabell VIII.  Effekter av AED i jämförelse med kontrollgrupp vid baslinje och efter 12 veckor på 
beräknad poäng efter utfört test. 

 
                               Kontroll               Gabapentin          Karbamazepin 
                                 (n 72)                        (n 12)                       (n 11) 

 
Test 

 

 
Baslinje 
M (SD) 

12 
veckor 
M (SD) 

 
Baslinje 
M (SD) 

12 
veckor 
M (SD) 

 
Baslinje 
M (SD) 

12 
veckor 
M (SD) 

P-
värde 

”Selective 
reminding”  

       

”TREC” 55,7  
(6,2) 

58,7 
(6,2) 

53,7  
(7,9) 

58,5 
(5,7) 

56,8  
(4,7) 

59,3 
(4,7) 

IS 

”TLTS” 51,1 
(10,2) 

54,5 
(9,4) 

48,3 
(10,0) 

55,3 
(8,2) 

52,0  
(8,4) 

54,8 
(9,1) 

IS 

”CLTR” 43,2 
(12,1) 

49,3 
(12,1) 

39,7 
(10,8) 

49,7 
(10,7) 

47,4  
(9,8) 

50,3 
(11,1) 

IS 

30 min. 
“recall” 

9,9  
(1,8) 

10,1 
(1,9) 

9,5  
(2,7) 

10,2 
(2,3) 

9,9  
(2,0) 

9,8  
(2,4) 

IS 

”Story 
recall” 

       

Omedelbar 54,7 
(12,9) 

55,3 
(11,7) 

53,5  
(14,9 

52,2 
(14,7) 

58,8 
(11,5) 

49,8 
(14,9) 

IS 

Fördröjd 55,3 
(13,4) 

55,6 
(12,3) 

53,1 
(13,7) 

48,4 
(14,2) 

58,6 
(12,0) 

48,8 
(15,3) 

1a, 3a 
2, 4-IS 

”POMS”        

Trötthet 6,2  
(4,3) 

6,1  
(4,1) 

6,4  
(2,2) 

8,5  
(4,9) 

6,7  
(4,4) 

11,9 
(5,4) 

1b, 3b, 
2, 4-IS 

Förvirring 5,6  
(3,3) 

5,3  
(3,6) 

6,6  
(2,7) 

8,6  
(3,8) 

8,5  
(3,8) 

10,5 
(5,0) 

1c, 2b, 
3b, 4-IS 

n Antal deltagare; M Medelvärde; (SD) Standardavvikelse (”standard deviation”); 
1 Kombination karbamazepin/gabapentin vid jämförelse med kontroll; 2 Gabapentin vid jämförelse 
med kontroll; 3 Karbamazepin vid jämförelse med kontroll; 4 Gabapentin vid jämförelse med 
karbamazepin; TREC ”Total recall”; TLTS ”Total long-term storage”; CLTR ”Consistent long-term 
retrieval”; POMS ”Profile of mood states”; a P < 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001); IS Icke signifikant. 

Studie ”Donati et al., 2007” 

”The cognitive effects of oxcarbazepine versus carbamazepine or valproate in newly 
diagnosed children with partial seizures” (25). 

Syfte 

Att undersöka effekten på kognitiv funktion vid behandling med äldre antiepileptika 
kontra oxkarbazepin hos ungdomar och barn med nydiagnostiserade fokala anfall. 
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Material och metod 

I denna 6 månaders undersökning deltog 112 patienter, som var 6-17 år, i en öppen 
multicenterstudie från 7 europeiska länder. Deltagarna fick inte ha någon psykiatrisk 
sjukdom, tidigare AED behandling och samtliga skulle ha haft minst 2 fokala anfall 
(utan sekundär generalisering de 3 senaste månaderna innan studiestart). Studien 
utfördes med tre parallella grupper däribland CBZ och oxkarbazepin. I CBZ-gruppen 
fanns 28 deltagare varav 16 (57,1 %) pojkar och i oxkarbazepingruppen fanns 55 
deltagare varav 21 (38,2 %) pojkar. I genomsnitt behandlades CBZ-gruppen med 
dosen 14,4 (3,6 = SD) mg/kg/dag och oxkarbazepingruppen med dosen 19,6 (6,4 = 
SD) mg/kg/dag de sista 4 veckorna innan bedömningen vid 6 månader utfördes.   
 Testen på minnesfunktionen gjordes med RAVLT, som bestod av 15 ord med 5 
försök på omedelbar ”recall” sedan även ett 20 minuters fördröjt ”recall” test. 
Variablerna som beräknades var totalt antal rätt på omedelbar ”recall” (max 75 
poäng) och på 20 minuters fördröjd ”recall” (max 15 poäng).       
 Det utfördes även ett igenkänningstest där patienten under en inlärningsfas 
visades 6 ord och 4 figurer samtidigt i 1 sekund per ord/figur. Efter 2 sekunder 
visades ett ord/figur mellan distraherande information. Patienten skulle då identifiera 
tidigare visade ord/figurer. Poängen beräknades utifrån patientens antal rätt svar på 
testet (max 24 poäng).  

Resultat 

Det var 13 patienter som inte fullföljde studien på grund av otillfredsställande 
behandling eller biverkningar.              
 Effekter på minnestestens olika variabler visade, efter 6 månaders behandling 
med CBZ eller oxkarbazepin, att det inte fanns någon signifikant skillnad jämfört 
med baslinjen (tabell IX). Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan 
behandlingsgrupperna. 
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Tabell IX. Effekter av karbamazepin och oxkarbazepin på inlärning/minnestest vid baslinje samt 
genomsnittlig förändring efter 6 månader i jämförelse med baslinje. 

 
                                        Oxkarbazepin                             Karbamazepin 
                                               (n 47)                                             (n 26) 

 
 

Test 
 

 
 

Baslinje 
M (SD) 

Genomsnittlig  
förändring  
efter 6 mån.  

M (SD) 

 
 

Baslinje 
M (SD) 

Genomsnittlig  
förändring  
efter 6 mån.  

M (SD) 
RAVLT 

Omedelbar 
”recall”a 

45,6 (12,4) 1,2 (7,3)  45,5 (12,5) 0,7 (9,5)  

RAVLT 
Fördröjd ”recall”a 

10,6 (3,2) -0,3 (2,8)  10,5 (2,9) -0,2 (1,6)  

Ord ”recognition”b 17,0 (4,0) -0,7 (3,7)  17,5 (3,8) -0,6 (3,0)  
Figur 
”recognition”a 

11,9 (3,6) -1,4 (3,6)  13,0 (3,4) -1,7 (3,3)  

a Karbamazepin n = 25; b Karbamazepin n = 23; n Antal deltagare; M Medelvärde;  
(SD) Standardavvikelse (”standard deviation”); RAVLT ”Rey auditory verbal learning test”; 
Genomsnittliga förändringen från baslinjen var icke signifikant. 

Studie ”Hessen et al., 2011” 

”Improvement in verbal memory after withdrawal of carbamazepine and valproate in 
patients with well-controlled epilepsy: a randomized, double-blind study” (28). 

Syfte 

Att undersöka effekterna av karbamazepin och valproat på verbalt minne före och 
efter läkemedelsutsättning. 

Material och metod 

Det deltog 124 patienter, som valdes ut från ett epilepsiregister som fanns inom 
sjukvården i Oslo, som randomiserades till att få fortsatt behandling av CBZ, VPA 
eller utsättning av läkemedel (placebo). Patienterna som valdes ut skulle bland annat 
ha varit anfallsfria i minst 2 år, vara mellan 18-67 år och endast ha behandlats med 
antiepileptisk monoterapi (CBZ eller VPA) (30). Det var 50 patienter varav 26 
kvinnor (52 %) som ingick i CBZ-gruppen som fick en genomsnittlig dos på 584 
mg/dag. I jämförande placebogrupp deltog 42 patienter varav 19 kvinnor (45 %). De 
som ingick i denna grupp fick successivt utsätta sin antiepileptiska medicinering 
under 12 veckor där aktiv substans efterhand byttes ut mot placebo.       
 Det verbala minnestestet utfördes med hjälp av RAVLT. Testet genomfördes av 
en examinator som läste en lista med 15 ord (lista A) för att sedan uppmana patienten 
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att upprepa så många ord som möjligt från listan (ordningen spelade ingen roll). 
Denna procedur upprepades 5 gånger med samma lista (lista A). Sedan läste 
examinatorn ytterligare 15 ord men från en annan lista (lista B) som patienten blev 
instruerad om att upprepa precis som innan. Efter testet med lista B, som endast 
utfördes en gång, instruerades patienten att återigen komma ihåg och upprepa orden 
från lista A (oförberett). Avslutningsvis instruerades patienten, efter 30 minuters 
fördröjning, att än en gång komma ihåg och upprepa orden från lista A (oförberett). 
 Testen utfördes precis innan läkemedelsutsättning började (baslinje) samt en gång 
efter 7 månader. 

Resultat 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan CBZ-gruppen och placebogruppen vad 
gäller direkt återkoppling och upprepning av ord eller på den totala 
inlärningspoängen på RAVLT (tabell X). Däremot fanns en signifikant skillnad vid 
fördröjd återkoppling mellan behandlingsgruppen och placebogruppen. Vid 30 
minuters fördröjt minnestest kom placebogruppen ihåg 1,6 ord mer vid 7 månader 
jämfört med baslinje medan CBZ-gruppen endast kom ihåg 0,6 ord mer vilket är en 
skillnad på i genomsnitt 1 ord (tabell X).  

Tabell X. Behandling med karbamazepin eller placebo och deras effekter på minnet visas genom 
tester med RAVLT vid baslinjen samt vid 7 månader. 

          
                                Karbamazepin                    Placebo 
                                       (n 49)                               (n 41) 

 
Test 

 

Baslinje 
Poäng 
M (SD) 

7 mån. 
Poäng 
M (SD) 

Baslinje 
Poäng 
M (SD) 

7 mån. 
Poäng 
M (SD) 

 
P-värdea 

RAVLT-A1 
15 ord  

6,1 (1,6) 7,1 (2,1) 5,9 (1,6) 6,8 (1,7) 0,79 

RAVLT 1-5 
Total poäng  

47,4 (8,2) 51,2 (8,4) 46,5 (7,3) 49,9 (9,0) 0,69 

RAVLT-A7 
Test efter 30 min.  

10,1 (2,8) 10,7 (2,4) 9,3 (2,7) 10,9 (2,9) 0,03 

n Antal deltagare; M Medelvärde; (SD) Standardavvikelse (”standard deviation”); RAVLT ”Rey 
auditory verbal learning test”; a P-värde på skillnaden mellan förändringar 

Studie ”MacQueen et al., 2007” 

”The long-term impact of treatment with electroconvulsive therapy on discrete 
memory systems in patients with bipolar disorder” (27). 
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Syfte 

Att undersöka långsiktiga effekter av elektrokonvulsiv behandling på 
minnesfunktioner i jämförelse med bland annat friska frivilliga försökspersoner. 

Material och metod 

I studien deltog 60 patienter, varav 45 kvinnor, som rekryterades från psykiatrisk 
öppenvård samt från sjukvårdspersonal. De var alla i åldern mellan 30-65 år och 
delades in i tre lika stora grupper. Två grupper bestod av patienter med diagnosen 
bipolär sjukdom varav den ena gruppen hade genomgått ECT för minst 6 månader 
sedan men inte den andra gruppen (ingen ECT). Det fanns även en kontrollgrupp 
med friska frivilliga som bestod av sjukvårdspersonal. Exklusionskriterierna var, för 
de friska frivilliga, att de inte fick ha en förfluten eller nuvarande psykiatrisk 
sjukdom. För alla deltagare gällde att de bland annat inte fick ha: missbrukat droger 
de senaste 6 månaderna, behandlats med transkraniell magnetstimulering, 
lässvårigheter eller en obehandlad sjukdom. Alla deltagare i ECT-gruppen hade fått 
bilateral behandling mellan 6 till 72 gånger. Grupperna var jämt fördelade vad gällde 
kön, ålder och antal utbildningsår.              
 Minnesfunktionen bedömdes både subjektivt och objektivt. Den subjektiva 
bedömningen, ”cognitive failures questionnaire” (CFQ), bestod av 25 frågor om hur 
patienten själv upplevde minnesfunktionen. En patient med höga CFQ poäng 
upplevde i större grad nedsatt minnesfunktion än en med låga poäng.     
 Vid den objektiva bedömningen användes CVLT som mätte verbal inlärning och 
minne. En examinator läste upp 16 ord (lista A), från 4 olika kategorier, och efter det 
blev patienten instruerad om att upprepa så många ord som möjligt. Denna procedur 
utövades under sammanlagt 5 försök. Efter sista försöket läste examinatorn upp en 
annan lista med 16 ord (lista B) och även där blev patienten instruerad om att 
upprepa orden men endast under ett försök. Strax efter ska patienten upprepa orden 
från lista A igen (”short delayed free recall”) samt göra ett ”short-delay cued recall” 
försök från lista A. Det innebar att patienten skulle uppge orden utifrån varje 
kategori. Efter ytterligare 20 minuters fördröjning instruerades patienten att upprepa 
orden från lista A. Avslutningsvis utfördes ett så kallat ”recognition trial” vilket 
innebar att examinatorn läste upp 48 ord, delvis som fanns på lista A och B men även 
andra ord. Patienten skulle svara ja eller nej om de var ord från lista A som 
examinatorn läste upp (18, 27).                
 Det utfördes även en datoriserad uppgift för att skilja på olika typer av minne, 
ihågkomst (”recollection memory”) och vana (”habit memory”, implicit minne). 
Testet utfördes genom att det visades 18 ord som kunde kombineras med 2 andra ord 
för att bilda ett kombinerat ordpar på datorn. Under en träningsfas visades först ett 
icke komplett kombinerat ordpar i 2 sekunder för att därefter visa den fullständiga 
kombinationen i 1 sekund. De två olika kombinationerna av ordpar visades olika 
frekvent, den ena 67 % och den andra 33 % av gångerna. Efter träningsfasen 
presenterades 18 testlistor med 8 av de ordpar som visades under träningsfasen. 
Patienterna fick läsa och memorera ordparen och blev sedan distraherade med en 
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annan sysselsättning. Efter det genomfördes huvudtestet där ett icke komplett ordpar 
visades i 3 sekunder. Patienten skulle omedelbart komplettera ordparet genom att 
komma ihåg de olika ordkombinationerna från den tidigare visade listan eller genom 
att gissa. Resultaten analyserades på ett sätt som gav separata poäng för ihågkomst 
och för vana.                     
 Det utfördes även ett ”continuous visual memory test”  (CVMT) som undersökte 
visuellt minne. Det utfördes genom att det visades 112 figurer med abstrakta mönster 
(2 sekunder per figur) ibland dessa fanns det med 7 målfigurer som visades 6 gånger 
vardera. Patientens uppgift var att skilja på de nya figurerna från de repetitiva 
figurerna. Det ingick även ett 30 minuters fördröjt försök (”delayed recall”). 
Totalpoängen beräknades på antalet rätt på nya och repetitiva figurer som 
summerades (18, 27). 

Resultat 

Den subjektiva bedömningen av minnesfunktionen, som utfördes med hjälp av 
frågeformulär (CFQ), visade en signifikant skillnad mellan de olika grupperna (p < 
0,001) (tabell XI). Gruppen som hade fått ECT upplevde signifikant försämring av 
minnesfunktionen i jämförelse med de två övriga grupperna. De med bipolär 
sjukdom utan ECT upplevde också signifikant försämring jämfört med friska 
frivilliga.                      
 Den datoriserade uppgiften för att undersöka ihågkomst och vana visade att båda 
grupperna med bipolär sjukdom hade effekt på ihågkomstpoängen som visade 
signifikant försämring i jämförelse med friska frivilliga (p < 0,009) (tabell XI). 
Mellan bipolära sjukdomsgrupperna fanns ingen skillnad. Det var även signifikant 
skillnad på variabeln gissning mellan alla grupper varav gruppen med bipolär 
sjukdom utan ECT hade högst medelvärde (p < 0,007). Variabeln vana visade ingen 
statistisk skillnad mellan grupperna.               
 CVLT visade signifikant försämring på alla variabler utom ” RG, % false alarms-
new” i båda grupperna med bipolär sjukdom jämfört med friska frivilliga (tabell XI). 
De som hade genomgått ECT visade signifikant större skillnad i jämförelse med 
bipolära sjukdomsgruppen utan ECT. På variablerna som mätte omedelbar och 
fördröjd upprepning (”IFR-A” 1, 5, total; IFR-B; kort och lång fördröjning av 
återupprepning) presterade ECT-gruppen sämre än övriga grupper genom att minnas 
färre ord. Även den andra gruppen med bipolär sjukdom utan ECT presterade sämre 
än de friska frivilliga. På vissa variabler med ”recognition” (”RG, % false alarm”; 
”RG, false alarms-old” (ord från lista B)) utom ”RG, false alarm-new” (ord från 
varken lista A eller B) fanns signifikant skillnad i båda bipolära sjukdomsgrupperna 
jämfört med friska frivilliga.               
 CVMT visade ingen signifikant förändring mellan grupperna på någon av 
variablerna (tabell XI). Endast 14 friska frivilliga försökspersoner och 18 i respektive 
grupp med bipolär sjukdom deltog i detta test. 
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Tabell XI.  Resultat från utförda subjektiva och objektiva mätningar på friska frivilliga och patienter 
som har bipolär sjukdom med eller utan ECT. 

 
 

Test 
 

 
Friska 

frivilliga   
M (SD) 

Bipolär 
sjukdom  
med ECT 
M (SD) 

Bipolär 
sjukdom 
utan ECT 

M (SD) 

 
P-

värde 

”CFQ” 30,0 (2,2) 58,8 (4,1) 49,3 (2,9) 0,001 
Dator uppgift (n) 20 20 20  

ihågkomst 0,44 (0,04) 0,28 (0,04) 0,32 (0,04) 0,009 
vana 0,55 (0,02) 0,57 (0,02) 0,59 (0,02) 0,457 

Gissning 0,57 (0,02) 0,60 (0,02) 0,65 (0,02) 0,007 
”CVLT” (n) 20 20 20  
”IFR-A” 1 9,6 (0,4) 5,9 (0,4) 7,5 (0,6) 0,001 
”IFR-A” 5 14,9 (0,4) 11,2 (0,6) 13,2 (0,6) 0,001 

”IFR-A” Total 65,0 (1,9) 46,1 (2,4) 55,2 (2,6) 0,001 
”IFR-B” 8,7 (0,4) 5,5 (0,5) 6,9 (0,5) 0,001 
”SDFR” 13,9 (0,5) 8,8 (0,6) 11,0 (0,8) 0,001 

”SDCR” Total 14,4 (0,4) 11,0 (0,7) 13,0 (0,6) 0,001 
”LDFR” 14,3 (0,5) 9,8 (0,9) 11,9 (0,6) 0,001 

”LDCR” Total 14,7 (0,4) 10,8 (0,7) 12,6 (0,6) 0,001 
”RG hits” 15,7 (0,2) 14,4 (0,5) 14,90 (0,3) 0,032 

”RG, % false alarms” 0,5 (0,4) 4,6 (1,4) 4,6 (0,9) 0,006 
”RG, % false alarms-

old” 
1,3 (1,3) 10,3 (2,8) 11,3 (2,7) 0,006 

”RG, % false alarms-
new” 

0,3 (0,3) 2,3 (1,1) 2,0 (0,6) 0,101 

”CVMT” (n) 14 18 18  
”CVMT” Total poäng 74,3 (2,1) 7,1 (1,4) 70,9 (1,9) 0,353 

”CVMT-RG” 3,9 (0,5) 2,9 (0,4) 3,4 (0,4) 0,224 

n Antal deltagare; (SD) Standard avvikelse (”standard deviation”); M Medelvärde; ECT 
Elektrokonvulsiv behandling (”electroconvulsive therapy”); CFQ ”Cognitive failures questionnaire”; 
CVLT ”California verbal learning test”; IFR-A ”Immediate free recall” lista A; IFR-B ”Immediate 
free recall” lista B; SDFR ”Short delay free recall”; SDCR ”Short delay cued recall”; LDFR ”Long 
delay free recall”; LDCR ”Long delay cued recall”; RG ”Recognition”; Hits Korrekta svar; CVMT 
”Continuous visual memory test”. 

Studie ”Cardoso et al., 2011” 

”Seizure-induced structural and functional changes in the rat hippocampal formation: 
comparison between brief seizures and status epilepticus” (29). 

Syfte 

Att utvärdera neurofysiologiska förändringar vid korta kontra långa anfall som 
induceras hos råttor. 
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Material och metod 

Denna undersökning utfördes på 30 hanråttor (Wistar) som delades in i tre olika 
grupper med 10 råttor i varje. Det ingick en kontrollgrupp, en grupp med korta anfall 
som inducerades genom elektrochock och en grupp som fick pilokarpininducerade 
långa anfall (status epilepticus). Med elektroder via råttans öronsnibb skickades 
elektriska stimuli (1sekund med 50 Hz, 60 mA) för att framkalla sammanlagt 6 korta 
tonisk-kloniska anfall (varaktighet 5-10 sekunder). De långa anfallen inducerades 
med en hög dos av pilokarpin (350 mg/kg) för att sedan häva status epilepticus med 
2 diazepam injektioner med start 2 timmar efter anfallet startade.       
 Efter två månader genomfördes test på bland annat spatial inlärning som 
undersöktes med hjälp av Morris vattenlabyrint. Testet utfördes i en rund bassäng 
med en osynlig plattform placerad 2 cm från vattenytan. Utmed kanterna fanns 
synliga ledtrådar som råttorna hade till hjälp för navigering. Testet bestod av 7 
testblock där ett block innehöll 4 olika försök med 4 olika startpunkter utan att 
plattformen ändrade plats. Testet genomfördes under 14 dagar med 2 utförda försök 
per dag. Efter testets sista dag utfördes ytterligare ett försök under 60 sekunder där 
plattformen togs bort från bassängen, ett så kallat probe test. Det utfördes för att 
undersöka referensminnet (minne av ett sammanhang av tidigare orientering). Under 
de 2 efterföljande dagarna utfördes ett sista test, 1 block med fyra försök/dag, där 
plattformen var synlig 3 cm ovan vattnet och som placerades på olika ställen i 
bassängen vid varje försök.                    
 Med hjälp av stereologiska metoder gjordes en uppskattning av neuronförlust i 
hippocampus strukturer. Via vävnadsprov från 6 randomiserade råttor ur varje grupp 
separerades hjärnhalvorna som bearbetades. Genom Giemsa infärgning av 
vävnadsprov uppskattades antal neuron i hippocampusområdet. 

Resultat 

Alla grupper hade signifikant förbättrat sin prestanda i att finna den osynliga 
plattformen över tid (p < 0,00001) (tabell XII). Status epilepticus gruppen gjorde 
däremot signifikant mycket sämre ifrån sig jämfört med kontrollgruppen (p < 
0,0001). Även gruppen med korta anfall visade signifikant försämring i förhållande 
till kontrollgruppen (p < 0,05).               
 I probe testet spenderade gruppen med inducerad status epilepticus signifikant 
mindre tid (%) i träningskvadranten i jämförelse med kontrollgruppen (p < 0,005) 
(tabell XIII). Både gruppen med korta anfall och kontrollgruppen spenderade 
signifikant mindre tid (%) i de motsatta kvadranterna än i träningskvadranten (p < 
0,0001). I status epilepticus gruppen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad 
avseende tid (%) spenderad i motsatta kvadranterna jämfört med träningskvadranten 
(p = 0,25).                     
 I försöken där råttorna skulle finna den synliga plattformen fanns ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna.              
 Det var en signifikant minskning av neuron i hippocampusområdet i båda 
anfallsgrupperna i jämförelse med kontrollgruppen. Effekten av korta anfall visade 
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en förlust av neuron i hippocampusområdet på mellan 14-26 % medan långa anfall 
hade en neuronförlust på mellan 34-50 %. 

Tabell XII. Effekter av kontroll, korta och långa anfall på simmad distans innan plattform påträffas i 
Morris vattenlabyrint. Uppskattade medelvärden och spridningsmått.    

                          Distans innan funnen plattform   
                           M (cm ± SEM) (uppskattad) 

Kontroll 900  
± 70 

750  
± 25 

400  
± 70 

300  
± 50 

300  
± 70 

300  
± 20 

250  
± 10 

Korta anfall b 1200  
± 50 

950  
± 120 

750  
± 110 

600   
± 85 

500  
± 70  

310  
± 50 

310  
± 50 

Status epilepticus 
(Långa anfall) 

1500 a 
± 140 

1600 a 
± 150 

1650 a 
± 150 

1450 a  
± 150 

1350 a 
± 225 

1400 a 
± 150 

1200 a 
± 220 

Test block 1 2 3 4 5 6 7 

n = 10 råttor/grupp; M Medelvärde; (cm ± SEM) Centimeter ± ”Standard error of mean”; a p < 0,0001 
i jämförelse med kontroll; b p < 0,05 i jämförelse med kontroll.  

Tabell XIII. Morris vattenlabyrinttest vid probe försöket som visar tid % spenderad i 
träningskvadrant och i motsatta kvadranter. 

                                                     Tid spenderad (%) i        Tid spenderad (%) i 
                                                     tränings kvadranten        motsatta kvadranter 
                                                                         (M ± SEM)                        (M  ± SEM) 

Kontroll  52,6 ± 4,3a 8,9 ± 2,4 

Korta anfall  56,4 ± 4,5a 9,4 ± 2,7 

Status epilepticus  
(Långa anfall) 

31,2 ± 2,9b 23,3 ± 2,2 

n = 10 råttor/grupp; (M ± SEM) Medelvärde ± ”Standard error of mean”; a p < 0,0001 i jämförelse 
med motsatta kvadranter; b p < 0,005 i jämförelse med kontroll.  

DISKUSSION  

Karbamazepinbehandling eller epileptiska anfall kan medföra att patienter upplever 
nedsatt minnesfunktion som även kan uppmärksammas av anhöriga (11-12, 20). I 
denna litteraturstudie ingick därför artiklar som utvärderade olika faktorer som 
eventuellt skulle kunna påverka minnesfunktionen. De ingående studierna undersökte 
bland annat CBZs effekter på minnesfunktioner hos djur samt humana effekter vid 
CBZ-utsättning, administrering av CBZ till friska frivilliga försökspersoner och 
jämförelse mellan CBZ och nyare AED. Ytterligare studier ingick som undersökte 
om övriga faktorer (förutom AED) hade effekt på minnet såsom ECT och korta 
kontra långa anfall.                 
 Äldre och barn kan vara mer känsliga för eventuella AED effekter på 
neurofysiologiska funktioner samt har en ökad risk att drabbas av anfall (1, 31-32). 
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Normal neural utveckling hos barn kan möjligtvis hämmas av AED vilket i sin tur 
skulle kunna leda till nedsatt minnesfunktion. Farmakodynamik och farmakokinetik 
är orsakerna till att äldre skulle kunna påverkas mer av AEDs eventuella effekter (31-
32). Polyterapi, höga doser samt snabb titrering till måldos är faktorer som kanske 
skulle kunna bidra till CBZs möjliga effekter på minnet (11, 32).   
 Debutålder vid epilepsiinsjuknande, typ av anfall, anfallets duration m.m. är 
faktorer som skulle kunna påverka de epileptiska anfallens effekter på 
minnesfunktionen (11, 33). Även patientens sinnesstämning kan påverka 
minnesfunktionen eftersom de kan bli deprimerade och isolerade efter diagnosen 
epilepsi har fastställts (10-11). Men mekanismer bakom de olika epileptiska 
orsakerna, som kan leda till reducerad minnesfunktion, är svagt enskilt utredda 
eftersom olika faktorerna oftast förekomma samtidigt (11). 

Effekter av karbamazepin på minnesfunktionen hos djur 

Med hjälp av djurförsök kan studier genomföras för att få en uppfattning om 
eventuella humana neurofysiologiska effekter av CBZ utifrån påverkan på 
exempelvis råttor/möss som möjligen kan extrapoleras även om gnagare är mer 
primitiva (34).                     
 I studie ”Shannon & Love, 2004” (23) hade CBZ statistiskt signifikant effekt på 
korttidsminnet hos råttor vid olika doser men minskningen var väldigt liten. Det 
utfördes även test med skopolamin som är ett antikolinergikum (känd för kognitiv 
påverkan) som påvisade en betydande sänkning på arbetsminnet som var 
dosrelaterad. Även om skopolamin påvisade dosrelaterad påverkan (positiv kontroll) 
så är frågan om mätmetoden var optimal för studien och för det man ville undersöka. 
 I studie ”Nowakowska et al., 2007” (24) undersöktes spatial inlärning och minne, 
efter CBZ 30 mg/kg administrering till gnagare, med hjälp av Morris vattenlabyrint. 
Singeldosadministrering visade ingen signifikant påverkan medan 7 och 14 dagars 
CBZ-behandling påvisade signifikant förbättring av spatialt minne (p < 0,05). 
Skillnaden var cirka 2 sekunder på Morris vattenlabyrinttestet vilket motsvarar en 
förbättring på mellan 22-24 % i jämförelse med kontrollgruppen. Det var lite otydligt 
beskrivet i studiens metoddel hur doseringen administrerades vid 7 och 14 dagars 
CBZ-behandling. Det verkar som att det bland annat gjordes uppehåll i behandlingen 
en dag innan testet utfördes medan det antagligen administrerades en singeldos 60 
minuter innan testet. Halveringstiden för CBZ är individuell men för en 
engångsdosering är den cirka 35 timmar hos människa men kan förkortas vid 
långtidsbehandling (på grund av enzyminduktion) till 16-24 timmar (35). Med lite 
ofullständig metodbeskrivning försvåras tolkningen av resultat samt slutsatser från 
denna studie. Studien ger dock inget stöd för försämrad minnesfunktion vid CBZ-
behandling.                      
 I studie ”West et al., 2014” (26) påverkade CBZ storleken på LTP i hjärnskivor 
från gnagare efter högfrekvent stimulering. Kontrollskivorna fick 55 % större LTP i 
jämförelse med de som var CBZ-behandlade (p < 0,01). De nyare AED (> 1990-
talet), LEV och LTG, visade ingen signifikant skillnad på LTPs storlek i jämförelse 
med kontroll.                        
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Tidigare utförda studier tyder också på en eventuellt förbättrad kognitiv profil hos 
nyare AED jämfört med äldre preparat (< 1990-talet) (11, 31-33). Dock är studier 
som jämför nya och äldre AED begränsade samt kan det finnas metodproblem som 
kan leda till fel slutsats. Det kan till exempel vara att terapeutiska doser inte jämförs i 
undersökningar vilket kan uppstå när studier finansieras av läkemedelsföretag (10, 
34, 36). Dessutom verkar många studier jämföra äldre AED med nyare utan att en 
kontrollgrupp medverkar (10). Det är även viktigt att belysa att AEDs effekt på att 
hämma recidiverande anfall är betydelsefulla och inte bara deras kognitiva bieffekter. 
Den optimala läkemedelsbehandlingen går därför ut på att ha en bra hämmande 
effekt på återkommande anfall samt ge så minimala biverkningar som möjligt (11). 
 I studie ”West et al., 2014” (26) var hjärnskivorna preparerade med 50 µM CBZ, 
60 µM LTG och 100 µM LEV så frågan är vilka humandoser det motsvarar, är det 
terapeutiska doser? Humana referensvärde för plasmakoncentrationer är 20-40 µM 
för CBZ, 12-55 µM för LTG och 59-235 µM för LEV (35, 37-38). Det innebar att i 
studie ”West et al., 2014” (26) behandlades hjärnskivorna med något högre CBZ och 
LTG plasmakoncentrationer i jämförelse med humana referensvärde. Däremot låg 
LEV inom referensvärdet med en plasmakoncentration som var ganska nära det 
nedre gränsvärdet. Denna studie var bland annat sponsrad av läkemedelsföretaget 
UCB Pharma som tillverkar LEV så det skulle kunna finnas risk för bias. Det kan 
kanske påverka tolkningen av resultatet då högre koncentrationer av äldre AED 
eventuellt skulle kunna påverka CBZs möjliga effekter på minnesfunktionen (20, 
32). LTG som också låg över referensvärdet hade ingen påverkan på LTP men det 
kan eventuellt bero på (som nämnts ovan) att nyare AED möjligen kan ha en bättre 
biverkningsprofil (1, 9). Det är, som tidigare nämnts, svårt att extrapolera till humana 
effekter med humana terapeutiska doser från djurförsök men studien ”West et al., 
2014” (26)  ger ändå information som tyder på att CBZ eventuellt skulle kunna 
minska LTPs storlek även hos människa. Andra djurstudier verkar stödja att 
inhibering av LTP aktivering och NMDA-receptorer i hippocampusområdet kan leda 
till nedsatt funktion av långtidslagring och spatialt minne (15).  

Effekter av karbamazepin på minnesfunktionen hos friska frivilliga 

Undersökning av CBZs effekter på minnesfunktionen på friska frivilliga kan tyckas 
vara optimalt eftersom störande faktorer så som epileptiska anfall, nedstämdhet m.m. 
undviks (34). Det är dock svårt att extrapolera resultatet till en population med 
epilepsi eftersom AEDs effekter på minnesfunktionen eventuellt kan skilja (11).  
 Undersökning av CBZs effekter på minnesfunktionen hos friska frivilliga män 
gjordes i studie ”Salinsky et al., 2002” (22). I studien användes måldosen 1200 
mg/dag för CBZ medan måldosen för GBP var 3600 mg/dag. CBZs underhållsdos 
ligger mellan 800-1200 mg/dag medan GBP har en underhållsdos som ligger mellan 
900-3600 mg/dag (39-40). Det visade ingen större skillnad på EEG hos 
kontrollgruppen vid jämförelse mellan baslinje och 12 veckors mätning. De båda 
AED sänkte hjärnaktiviteten mellan baslinje och 12 veckors mätning hos friska 
frivilliga försökspersoner varav CBZ hade större dämpande effekt i jämförelse med 
GBP.                          
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De objektiva minnestesten visade försämring i en av de sex variablerna, fördröjd 
”story recall”, hos försökspersonerna som behandlades med CBZ i jämförelse med 
kontrollgruppen. Skillnaden kan bero på faktorer som inte har med CBZ att göra 
eftersom denna grupp hade betydligt bättre resultat vid baslinjen än GBP-gruppen 
och kontrollgruppen.                  
 I subjektiv bedömning (”POMS”) upplevde försökspersoner som fick CBZ att de 
var signifikant tröttare än kontrollgruppen vid 12 veckors utvärdering. 
Sinnesstämning som trötthet skulle eventuellt kunna påverka minnesfunktionen 
vilket skulle ge störst effekt på CBZ-gruppen (11).         
 Metodiken i denna studie kunde möjligen ha varit bättre utformad. I studien fick 
inte kontrollgruppen placebo vilket kan ge en viss bias eftersom de vet att de inte fick 
någon aktiv substans. Kontrollgrupp hade även cirka 6 gånger fler deltagare i 
jämförelse med GBP- och CBZ-grupper som var relativt små vilket kan leda till 
svårigheter att få resultat med statistisk signifikans (33). Det kunde också varit 
intressant om mer än de högsta underhållsdoserna hade undersökts exempelvis CBZ 
600 mg/dag och GBP 1800 mg/dag eftersom eventuellt varierande doser skulle 
kunna ha olika påverkan på minnesfunktionen. Behandlingstiden var ganska kort 
eftersom det tog 8 veckor innan måldosen var uppnådd via långsam titrering vilket 
innebar att försökspersonerna endast exponerades för måldosen under 4 veckor.  
 Studie ”Salinsky et al., 2002” (22) var sponsrad av läkemedelsföretaget Warner-
Lambert pharmaceuticals som tillhör Pfizer sedan år 2000. De tillverkar GBP men 
inte CBZ så det kan även finnas risk för bias i denna studie.        
 Det är oftast under en kort tidsperiod som studier med friska frivilliga utförs 
vilket kan medföra att vissa långtidseffekter samt toleransutveckling inte kan 
utvärderas (34, 36).   

Effekter av karbamazepin och oxkarbazepin på minnesfunktionen  

I studie ”Donati et al., 2007” (25) undersöktes effekter av oxkarbazepin och CBZ på 
minnesfunktionen genom objektiva minnestest. Ingen av AED visade statistiskt 
signifikant skillnad på minnesfunktionen vid beräknad genomsnittlig förändring efter 
6 månader. Det kan möjligen bero på att CBZ-gruppen endast bestod av cirka halva 
oxkarbazepingruppens antal vilket kan ha varit för lite deltagare för att ge statistisk 
signifikans (33). Det betyder inte att det hade behövt ha någon klinisk relevans 
eftersom skillnaden ändå verkade vara ganska liten.         
 Dessa objektiva minnestesten kan vara känsliga för skillnader i gruppfördelning 
vad gäller kön, ålder och utbildningsnivå. För att få jämförbara resultat måste därför 
de jämförande grupperna ha en likvärdig fördelning av dessa påverkbara faktorer. 
Kvinnor tenderar nämligen till att prestera bättre än män samt påverkar även lång 
utbildning kontra kort och yngre kontra äldre ålder där de förstnämnda faktorerna 
leder till högre prestation (19). I denna studie kan det diskuteras om grupperna var 
jämförbart fördelade vad gäller kön (57,1 % vs 38,2 % pojkar), ålder som var mellan 
6-16 år i grupperna men hur åldern sedan var fördelade inom grupperna framgår inte, 
även nivå på utbildning skiljer mellan en som är 6 år och 16 år. Det finns även risk 
för bias eftersom det var en öppen studie.               
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Under en 25 års period fanns 90 studier genomförda för att utvärdera AEDs effekter 
på bland annat minnesfunktionen där resultaten blev granskade och analyserade i en 
översiktsartikel (41). Det har visat sig vara svårt att dra slutsatser utifrån dessa 90 
studier om AED har haft effekter på kognitiva funktioner eller inte. Det har varit 
studier med bland annat bristande design och metod som har lett till att resultaten har 
blivit svårtolkade. 

Effekter på minnesfunktionen efter karbamazepinutsättning  

Utsättningsstudier med anfallsfria patienter, för att utvärdera effekter på bland annat 
minnesfunktionen, verkar återspegla den kliniska behandlingsgruppen bäst (34, 36).  
Denna studiedesign kan ändå dölja kognitiva effekter som är långsamt reversibla 
eller irreversibla (36).                  
 I studie ”Hessen et al., 2011” (28) utfördes ett objektivt minnestest (RAVLT) för 
att utvärdera effekter på minnesfunktionen vid CBZ-utsättning. Det var endast 
signifikant skillnad vid fördröjt minnestest vilket kan bero på att utsättningsgruppen 
presterade sämre vid testet utfört vid baslinjen (innan utsättning) än CBZ-gruppen. 
Det tyder på att försämringen inte verkade bero på läkemedlet utan andra faktorer. I 
studien användes RAVLT som också är ett test där prestationen kan påverkas av kön, 
ålder och utbildningsnivå. I studie ”Hessen et al., 2011” (28) var patienterna i åldern 
mellan 18-67 år i både utsättnings- och CBZ-gruppen men det framgår inte om 
fördelningen var lika i förhållande till ålder. Könsfördelningen verkade inte heller 
jämt fördelad (52 % vs 45 % flickor) samt framgick det inte om de hade en likvärdig 
utbildningsnivå i jämförande grupper. 

 Bristande design och metod 

Att studera påverkan på kognitiva funktioner såsom minne kan vara svårt eftersom 
det finns många faktorer som kan påverka utfallet som inte nödvändigtvis behöver 
bero på AED. Därför bör studier utföras av deltagare med så få faktorer som möjligt 
som kan störa undersökningen men samtidigt vara jämförbar med den kliniska 
populationen (20, 34).                   
 För att kunna tolka resultaten i studier samt för att kunna dra rätt slutsatser utifrån 
dessa bör design och metod följa visa kriterier. En del studier tenderar till att vara 
utförda på för liten population (saknar statistisk signifikans), utan standardiserade 
objektiva minnestest, utan jämförbara grupper (ålder, kön, utbildningsnivå), utan 
blindning av behandling eller placebo (risk för bias) m.m.         
 Objektiva kognitiva funktionstest används oftast i dessa studier för att utvärdera 
sjukdomars eller läkemedlens påverkan på bland annat minnesystemet (20). Det finns 
väldigt många olika neurofysiologiska tester att välja mellan samt är oftast 
bedömningskriterierna inte standardiserade utifrån patienter med epilepsi vilket kan 
ge osäker information om AED behandling (42). Det är av betydelse för 
undersökningen vilket test som ska användas för att utvärdera läkemedlets eller 
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sjukdomars effekter på de mest centrala neurologiska funktionerna som skulle kunna 
påverkas av just dessa faktorer. Det finns vissa kriterier som dessa test bör uppfylla 
som till exempel trovärdighet, tillförlitlig, vara känslig för variationer och ha en 
klinisk betydelse för behandlingspopulationen. I en del studier kan även 
metodbeskrivningen vara otydlig vilket kan ge otillförlitlig information och 
eventuellt leda till att resultaten från AEDs effekter misstolkas (42). 

Effekter av ECT, korta och långa anfall på minnesfunktionen   

ECT är en behandling som inducerar generaliserande krampanfall för att bland annat 
lindra symtom hos individer med djup depression (terapisvikt) (5, 6). Utvärdering av 
ECTs effekter på minnesfunktionen utförs oftast genom subjektiva och objektiva 
bedömningar i studier. Patientens subjektiva bedömning kan ibland vara missledande 
eftersom ECT oftast leder till symtomförbättring samt ökad sinnesstämning (43).  
 I studie ”MacQueen et al., 2007” (27) undersöktes långtidseffekter efter ECT på 
minnesfunktion. Den subjektiva bedömningen som gjordes via CFQ visade 
signifikant försämring i ECT gruppen men även i bipolära sjukdomsgruppen (utan 
ECT) i jämförelse med kontrollgruppen. Det kan möjligen tyda på att 
sjukdomsbilden med bland annat nedsatt sinnesstämning och nedstämdhet även 
påverkar subjektiv bedömning på minnesfunktionen vid bipolär sjukdom (utan ECT).
 Vid de objektiva testerna på minnet, CVMT, CVLT och datoriserad 
minnesuppgift, visade CVMT ingen signifikant förändring mellan grupper. Det kan 
bero på att alla deltagarna inte utförde testet så grupperna blev för små för att ge 
statistisk signifikans eftersom en beräkning på 20 deltagare skulle ge minst 90 % 
”power” (27, 33). Det verbala inlärning och minnestestet, CVLT, visade signifikant 
skillnad i båda bipolärsjukdomsgrupperna i stort sett på alla variabler i jämförelse 
med kontrollgruppen. Framförallt var minnesfunktionen försämrad i ECT gruppen i 
jämförelse med gruppen utan ECT.               
 Resultat från objektiva tester kan, som tidigare nämnts, påverkas av att 
jämförande grupper inte är jämt fördelade i ålder, utbildningsnivå och kön. 
Grupperna i denna studie verkar vara jämt fördelade i alla dessa avgörande faktorer 
vilket gör resultatet mer trovärdigt. Enligt de som utvecklat testet CVLT påverkas 
resultatet vid en skillnad på 5,1 % i könsfördelningen mellan grupperna. I 
utbildningsnivån samt ålder påverkas utfallet vid en skillnad på 4,5 % respektive 
25,9 % mellan jämförande grupper (19).             
 I en metaanalys, som undersökte ECTs kortsiktiga effekter på minnesfunktionen, 
fanns en signifikant försämring i 7 av 8 variabler på verbalt och visuellt minnestest 
beräknat från baslinje (innan ECT) till 3 dagar efter behandling (44). Effekter av 
ECT kan även bero på elektroders placering vilket skulle kunna ge en mindre 
påverkan på minnesfunktioner om minnescentrum inte var involverat. I gengäld leder 
det till att behandlingen kanske inte blir lika effektiv på att dämpa 
depressionssymtom (45).                 
 Med hjälp av djurförsök kan studier utföras för att få en uppfattning om 
neurofysiologiska effekter av anfall genom extrapolering även om gnagare är mer 
primitiva (34).                          
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I studie ”Cardoso et al., 2011” (29) undersöktes hur inducering av korta och långa 
anfall på råttor påverkade neurofysiologiska funktioner. Både korta och långa anfall 
ledde till signifikant försämrad spatial inlärning och minne (Morris vattenlabyrint) i 
jämförelse med kontrollgruppen. Markant skillnad var det mellan status epilepticus 
och kontrollgrupp (p < 0,0001) vilket tyder på att ihållande anfall har en stor 
påverkan på minnesfunktionen.               
 Det var också en signifikant minskning av neuron i hippocampusområdet i båda 
anfallsgrupper i jämförelse med kontrollgruppen. Effekten av status epilepticus 
visade en förlust av neuron i hippocampusområdet mellan 34-50 % medan korta 
anfall hade en neuronförlust mellan 14-26 %. Lång duration på anfall har visat sig ha 
en reducerande volympåverkan på hippocampus som även denna studie ger 
indikationer om (11). Hippocampus är en struktur i temporalloben som verkar ha en 
central roll för spatialminnet vilket denna studie verkar stödja (16).      
 Andra studier med Morris vattenlabyrint verkar stå bakom att aktivering av LTP 
och NMDA-receptorn i hippocampus verkar ha en central roll för spatialt minne men 
även för långtidsminne. I dessa undersökningar har NMDA-receptorn blockerats 
eller ”knockout” möss (eliminerat gener som kodar för proteinkinas) använts vilket 
har haft negativ påverkan på gnagarnas förmåga att hitta plattformen (15). Det visade 
även studie ”Cardoso et al., 2011” (29) att de råttor som fick långa anfall (status 
epilepticus) simmade betydligt längre sträcka (cm) innan de fann plattformen i 
jämförelse med de råttor som fick korta anfall och kontrollgruppen. Anfall med lång 
duration verkar i större utsträckning påverka minnesfunktionen i jämförelse med 
kort.                       
 Det tyder på att epileptiska anfall och framförallt status epilepticus skulle kunna 
leda till bland annat neurodegenerering i hippocampus som sedan kan påverka både 
långtidsminne och spatialt minne.  

SLUTSATS 

En del djurstudier ger indikationer på att CBZ och epileptiska anfall har en negativ 
effekt på LTP samt spatialt minne, som båda verkar vara beroende av NMDA-
receptoraktivering i hippocampusområdet. Att extrapolera till humana effekter med 
terapeutiska doser kan vara svårt då gnagare är mer outvecklade men det kan ändå ge 
värdefull information. De humana studierna på CBZs effekter på minnesfunktionen 
gav ingen tydlig information för att kunna dra någon slutsats om vare sig negativ 
eller positiv påverkan. Randomiserade och blindade studier med tillräckligt stor 
population, med jämförbara grupper, utförda på anfallsfria epilepsipatienter med 
noggrant utvalda, standardiserade objektiva tester skulle möjligen kunna ge svar med 
klinisk relevans. 
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