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Sammanfattning 
 
Inledning 
Enligt Corneliu Giurgea som myntade nootropika som koncept ska nootropa medel 
vara selektiva på hjärnans nyare funktioner och återställa bristfällig neurologisk 
aktivitet utan att ge biverkningar. Hjärnans nyare funktioner är kognitiva funktioner 
såsom tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk och 
beslutsfattande.  Piracetam är den enda substansen som i FASS är registrerat som 
nootropikum och har indikationen kortikal myoklonus (ofrivilliga muskelryckningar). 
Vissa studier visar att piracetam är en positiv modulator av AMPA-receptorer. Positiv 
modulering av AMPA-receptorer ökar sannolikheten för händelser av 
nervcellskommunikation vilket leder till ökad sannolikhet för nybildning och 
förstärkning av minnen.  
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns vetenskapligt belägg för 
att rekommendera piracetam som terapeutisk behandling för kognitionen samt vilka 
biverkningar som läkemedlet kan orsaka.  
 
Metod 
Undersökningen är en systematisk litteraturstudie av publicerade kliniska studier 
hämtade under april och maj 2017 från databasen PubMed. Artiklar som berörde 
undersökningens frågeställningar valdes ut bland sökresultaten. Studier med färre än 
20 personer som fått piracetam exkluderades. Fördel och biverkningar med högre dos 
undersöktes med studier där den minsta dagliga dosen av piracetam var 24 g.  
 
Resultat 
Av sex studier som direkt undersökte kognitionspåverkan av piracetam visade fem 
studier på en signifikant förbättring. Piracetam och acetylsalicylsyra visade sig i en 
studie vara lika effektiva som strokeprofylax. Stroke kan skada olika funktioner i 
hjärnan, t.ex. förståelse. En studie visar att piracetam ger lokalt ökat blodflöde i 
cerebellum med 5,2% och med 0,99% i hela hjärnan. Av tre studier som jämfört olika 
doseringar av piracetam visar samtliga att högre dos ger större effekt. Ingen av 
studierna visade på fler biverkningar än placebo. I en studie där åtta försökspersoner 
fick i medeltal 50 g piracetam per dag under 14 dagar påvisades inte någon skillnad i 
elektrolyter eller njur- och leverfunktion.  
 
Diskussion 
Piracetam verkar kunna förbättra kognitionen vid de flesta kognitionsnedsättningarna. 
Därför borde substansen studeras mer vid både konfusioner och långtidspåverkan för 
att bland annat undersöka om piracetam förebygger demenssjukdomar. Mycket tyder 
på att piracetam har den fördelaktigaste biverkningsprofilen bland nootropa 
substanser. 
 
Slutsats 
Det finns vetenskapliga belägg för att piracetam kan återställa kognitiv förmåga vid 
upplevd minnesnedsättning. En kognitiv nedsättning kan uppstå tillfälligt och diffust 
och där är det troligt att piracetam kan förbättra kognitionen eller öka hjärnans 
uthållighet vid arbete. Men de vetenskapliga beläggen för att piracetam är en 
kognitionsförbättrare hos friska personer utan kognitiva symtom är låg. Rapporterade, 
synbara och mätbara biverkningar är väldigt få och toxiska effekter har inte kunnat 
påvisas. 
 
 
Nyckelord piracetam, nootropika, kognition, biverkningsprofil, farmakoterapi  
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Förkortningslista 

ATC = Anatomical Therapeutic Chemical Classification 
FASS = Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 
CNS = Centrala nervsystemet 
RAS = Retikulära aktiveringssystemet 
GABA = Gamma-aminobutyric acid 
ATP = Adenosintrifosfat 
AMPA = α‐amino‐3‐hydroxy‐5‐methylisoxazole‐4‐propionic acid 
LTP = Långsiktig potentiering 
BDNF = Brain-derived neurotrophic factor 
ADHD = Attention-deficit/hyperactivity disorder 
NMDA = n-methyl-d-aspartate 
CPB = Cardiopulmonary bypass 
SBU = Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare 
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Introduktion 

Nootropika är en grupp av produkter som tas som tillskott för att öka den kognitiva 
förmågan. Kognitiva funktioner är hjärnans, evolutionsmässigt, nyare funktioner 
såsom tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk och 
beslutsfattande. Nootropa medel tillhandahålls från olika webbsidor som saknar 
förskrivning från läkare.  
 
Nootropika är i vardagligt tal ofta synonymt med stimulantia, kognitiv förstärkare eller 
”smart drugs”. Dessa droger har många toxiska effekter, vilket ett äkta nootropikum 
inte ska besitta [1]. 
 
Nootropikum är en Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC)-undergrupp 
i Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS). FASS ger ingen definition för 
nootropika. Samtidigt står nootropikum tillsammans med psykostimulantia i ATC-
registret vilket kan tolkas som att nootropikum har stimulerande effekt på centrala 
nervsystemet (CNS) [2].  
 
Begreppet nootropa läkemedel fick sitt namn 1972 av Corneliu Giurgea. Giurgea 
skapade ordet nootrop när han studerade piracetams farmakologiska egenkaper. Ordet 
är sammansatt från grekiskans nous och tropos som betyder förnuft och vändning. En 
tydligare definition av nootropa läkemedel gav Giurgea 1982 där han i en artikel skrev 
att nootropa läkemedel ska öka hjärnbarkens vaksamhet, vara selektiv i telencefalon 
vilket hjärnans nyare funktioner utvecklas ifrån, vara särskilt effektiv på att återställa 
bristfällig neurologisk aktivitet och inte framkalla retikulära, limbiska och subkortikala 
biverkningar som andra psykofarmaka gör [1, 3].  
 
Retikulära aktiveringssystemet (RAS) avgör om hjärnan ska reagera på en impuls eller 
filtrera bort informationen från att nå hjärnans medvetande. RAS har därmed en 
avgörande roll i reglering av medvetenande och vakenhet. Limbiska systemet kopplar 
ihop sensorisk information med känslor och skapar minnen utifrån informationen. 
Minnen skapas genom synapsförändringar. Kortvariga synapsförändringar utgör 
korttidsminne och bestående synapsförändringar utgör långtidsminne. Skapande av 
långtidsminne underlättas genom upprepning av stimuli och genom association till 
tidigare minnen. Subkortikala områden i hjärnan är förknippade med inlärning, 
minnesförmåga, rörelser och motivation. Biverkningar från dessa tre system är bland 
annat sömnstörningar, koncentrationsvårigheter, aggresivitet, sexuell dysfunktion och 
depression [4, 5]. 
 
Ansedda nootropa substanser är tex ginko biloba, niacin, nikotin och rosenroot [6]. 
Piracetam, som är den enda substansen i FASS under gruppen nootropikum, har inte 
indikationen ”förbättrad kognition”. Piracetams enda indikation i Sverige är kortikal 
myoklonus, dvs snabba ofrivilliga muskelryckningar. ”Off-label”-användning finns, dvs 
att produkten skrivs ut för det kognitiva ändamålet utan en godkänd indikation. 
Kliniska studier av piracetams effekt och farmakodynamik är fåtaliga vilket hindrar 
förskrivning av piracetam för kognitiv förbättring.  
 
Piracetam är en strukturanalog till gamma-aminobutyric acid (GABA) (se Figur 1). 
Informationen om substansens verkningsmekanism är begränsad. Trots det så används 
termen nootropika av FASS. Dessutom finns det många produkter som säljs på nätet 
som påstår att substansen förbättrar kognitionen för friska människor. Piracetam säljs 
på webbsidor som påstår att produkten är neuroskyddande, hjälper vid flertalet 
minnesstörningar, förbättrar arbetsminne, ökar neuroplasticitet hos friska personer, 
förbättrar fokus samt reducerar ångest och depression [7, 8]. 
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Figur 1. Strukturformler på piracetam och GABA vilket visar att piracetam är en strukturanalog 

till GABA. Omarbetade figurer efter FASS och Pharmacology [9, 10]. 
 
 
Med neuroplasticitet menas att hjärnan är formbar genom att nya nervceller, synapser 
och nervbanor bildas. Att nya nervceller bildas kallas även neurogenes [11]. 
  
Ett vanligt uttryck för minneslagring är ”neurons that fire together, wire together”. Med 
det menas att olika neuron som aktiveras samtidigt och tillräckligt starkt skapar 
kopplingar mellan varandra och därmed är ett nytt minne skapat. Upprepade 
aktiveringar skapar starkare nervbuntar och ett mer bestående minne [12].   
 
Att piracetam, enligt Giurgeas definition, skulle öka neuroplasticitet är inte tydligt. Men 
en ökad kognition bör, enligt ”neurons that fire together, wire together”-teorin leda till 
ökad sannolikhet för nybildning av och förstärkning av nervbanor och synapser. 
 
Piracetam absorberas nästan fullständigt vid oral administrering, är inte bundet till 
plasmaproteiner och passerar blodhjärnbarriären. Teorier om piracetams 
farmakodynamik har grundat sig i att piracetam kunnat påvisas i fosfolipiders polära 
del. Piracetams närvaro i fosfolipider har länge föreslagits kunna återställa 
membranassocierade cellfunktioner så som adenosintrifosfat (ATP)-produktion, 
neurotransmission och aktivering av olika signalsubstanser i celler [13]. 
 
Numera vet man att piracetam är en positiv 
α‐amino‐3‐hydroxy‐5‐methylisoxazole‐4‐propionic acid (AMPA)-receptormodulator 
(ampakin). Ampakiner kan på olika sätt förstärka AMPA-receptorernas egenaktivitet, 
snabba upp återaktivering och förbättra känsligheten hos receptorerna. Förstärkning 
av AMPA-receptorernas funktion förstärker långsiktig potentiering (LTP) och ökar 
produktionen av brain-derived neurotrophic factor (BDNF). BDNF är en molekyl som 
stimulerar nervcellstillväxt. 
 
Andra substanser som modulerar AMPA-receptorer är cyklotiazid, perampanel och CX-
516 (Ampalex). I dag finns ingen produkt med cyklotiazid registrerad i FASS. 
Perampanel finns i produkten Fycompa som är registrerad som antiepileptikum i FASS. 
I motsats till piracetam har perampanel en negativ effekt på AMPA receptorn. Det finns 
få studier om Ampalex. Ampalex har liksom piracetam en positiv effekt på AMPA-
receptorn men finns inte med i FASS. En studie visar resultat som antyder att Ampalex 
påverkar minnet positivt. Tidigt upptäckta ampakiner så som cyklotiazid, piracetam 
och Ampalex troddes ha terapeutisk effekt på sjukdomar som schizofreni, depression, 
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), Parkinsons och på kognitionen. Men 
kliniska studier av dessa substanser har inte kunnat styrka teorin om dess terapeutiska 
effekt [14, 15, 16]. 
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Figur 2. α‐amino‐3‐hydroxy‐5‐methylisoxazole‐4‐propionic acid (AMPA)- och n-methyl-d-

aspartate (NMDA)-receptorer på en dendrittagg. Både NMDA- och AMPA-receptorer släpper in 
positiva joner vid stimulering av glutamat, vilket depolariserar dendrittaggen. NMDA-

receptorer blockeras av magnesiumjoner. Vid långvarig stimulering av glutamat på NMDA-
receptorer släpper magnesiumjonerna från NMDA-receptorerna. Piracetam binder till AMPA-

receptorers modulatorsida vilket ökar AMPA-receptorns benägenhet att släppa igenom 
natriumjoner. Piracetam minskar även AMPA-receptorers benägenhet att undergå endocytos 

vid frånvaro av stimulering. Omarbetad figur efter researchgate [17]. 
 
Hjärnans huvudsakliga neurotransmittorer för aktivering och inhibering av hjärnans 
aktivitet är glutamat, GABA och glycin. GABA och glycin inhiberar och glutamat 
aktiverar nervcellskommunikation. Glutamat binder till n-methyl-d-aspartate 
(NMDA)-, AMPA- och kainsyrareceptorer. NMDA-, AMPA- och kainsyrareceptorer har 
tillsammans 16 subenheter. AMPA-receptorn har i dagsläget fyra subenheter, GluA1-4, 
som vid aktivering ger upphov till olika lång öppningstid av dess jonkanal och olika 
grad av desensitisering. När glutamat binder till en AMPA-receptor öppnas en jonkanal 
som ger ett flöde av natrium in i dendrittaggen (se Figur 2), vilket depolariserar 
dendrittaggen. NMDA-receptorstimulering medierar långsamt en excitatorisk signal 
medan AMPA-receptorstimulering snabbt medierar en excitatorisk signal. NMDA-
receptorns fördröjning beror på att en magnesiumjon binder till receptorn och 
blockerar passage av kalcium. Vid långvarig stimulering av glutamat så släpper 
magnesiumjonen från NMDA-receptorn och kalciumjoner kan strömma in i cellen [14].  
 
En snabb synaptisk transmisson är nödvändigt för hjärnans funktion. AMPA-
receptorer finns på astrocyter och nervceller. Piracetams positiva modulering av 
AMPA-receptorer ökar sannolikheten för händelser av nervcellskommunikation vilket 
leder till ökad sannolikhet för nybildning och förstärkning av minnen. Utan stimulering 
undergår AMPA-receptorn endocytos (se Figur 2). Piracetam minskar AMPA-
receptorers benägenhet att undergå endocytos vid frånvaro av stimulering [14]. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns vetenskapligt belägg för 
att rekommendera piracetam som terapeutisk behandling för att förbättra kognitionen 
samt vilka biverkningar som läkemedlet kan orsaka.  
 
Följande frågeställningar har undersökts: 
 

• Kan piracetam förbättra tankeförmågan vid kända kognitionsnedsättningar 
orsakade av normalt åldrande, alkoholkonsumtion, schizofreni och 
hjärtoperationer? 

 
• Finns det biverkningar som bör föranleda försiktig förskrivning? 

 
 
Metod 

Litteraturstudien baseras på originalartiklar hämtade från databasen PubMed. Även 
studentlitteraturer, webbaserade uppslagsverk (t.ex. Medicinskordbok [18] och 
Psykologiguiden [11]), samt Googlesökning om piracetam har använts. 
 
Tabell 1. Sammanställning av artikelsökning i PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

170421 "piracetam"[MeSH Terms] 
OR "piracetam"[All Fields]) 
AND ("Cogn Int Conf Adv 
Cogn Technol Appl"[Journal] 
OR "cognitive"[All Fields])) 
NOT 
("etiracetam"[Supplementary 
Concept] OR 
"etiracetam"[All Fields] OR 
"levetiracetam"[All Fields]) 
AND (Clinical Trial[ptyp] 
AND "humans"[MeSH 
Terms] 

Humans, 
Clinical trial 

53 7, 16, 17, 18, 
30, 36, 42, 
52 

170506 "piracetam"[MeSH Terms] 
OR "piracetam"[All Fields]) 
AND high[All Fields] AND 
dose[All Fields]) NOT 
("etiracetam"[Supplementary 
Concept] OR 
"etiracetam"[All Fields] OR 
"levetiracetam"[All Fields]) 
AND (Clinical Trial[ptyp] 
AND "humans"[MeSH 
Terms] 

Humans, 
Clinical trial 

10 4, 10 

170517 Neurons that fire together, 
wire together 

- 7 1 

Artiklar som inte kunde relateras till kognition genom att läsa abstract exkluderades. 
Abstract som inkluderat ataxi, som är ett vitt begrepp med många orsaker, ofta 
orsakade av skador på lillhjärnan, exkluderades också. Vidare exkluderades artiklar 
varvid piracetam var kontrollgrupp för en annan substans, samt studier som gav 
piracetam till färre än 20 försökspersoner eftersom studier med fler försökspersoner 



6 
 

var svårt att hitta. Fördel och biverkningar med högre dos undersöktes med studier där 
den minsta dagliga dosen av piracetam var 24 g. 
 
 
Resultat 

Piracetam motverkar åldersrelaterad minnesnedsättning 
Liliane Israel et al., 1994 [19] har i en dubbelblindad randomiserad studie från 
Frankrike undersökt den kognitionsförbättrande effekten av piracetam. I studien ingick 
162 friska personer över 55 år som säger sig ha en kännbar minnesnedsättning. 
Personer som var dementa, deprimerade, hade någon annan diagnos som kunde 
förklara minnesnedsättningen eller fått 26 poäng eller mindre i Folstein’s mini-mental 
test från 1975 exkluderades. 
 
Försökspersonerna delades in i tre grupper. Alla tre grupperna fick placebo i tio dagar. 
Efter tio dagar fick ena gruppen 2,4 g piracetam dagligen, andra gruppen fick 4,8 g 
piracetam dagligen och tredje gruppen fick fortsatt med placebo i tre månader. Under 
försöksperioden fick deltagarna inte ta läkemedel så som antidepressiva, neuroleptika, 
antikolinergika, levodopa, hypoglykemiska sulfonamider, antiepileptika, litium, 
centralstimulerande blodtryckssänkande, långverkande bensodiazepiner, förstärkare av 
hjärnans metabolism, syregeneratorer och vasodilaterare. Varje grupp delades in i två 
grupper varvid ena gruppen fick 90 minuter minnesträning varje vecka i sex veckor och 
andra gruppen fick samma minnesträningsprogram sex veckor senare. 
 
Under dessa tre månader följde 27 läkare försökspersonerna. Avhopp från studien 
gjordes av 13 personer på grund av biverkningar, varav 7 personer från 
placebogruppen, och av 14 personer på grund av personliga skäl. Personerna som 
slutförde studierna var 45 stycken i varje grupp.  
 
Tabell 2. Antal rapporterade biverkningar från respektive grupp. I varje grupp ingick 54 
personer. Omarbetad tabell från artikeln [19]. 

Biverkningar Placebo Piracetam 2,4 g 
dagligen 

Piracetam 4,8 g 
dagligen 

Magproblem 3 1 2 
Nervositet 1 - 1 
Sömnstörningar - - 3 
Parestesier 2 - - 
Viktökning - 1 - 
Yrsel 1 3 1 
Svimningskänsla - - 2 
Ödem - 2 - 
Totala antalet biverkningar 7 7 9 
Biverkningar som resulterat 
i avhopp från studien 

7 4 2 

 
I placebogruppen var magproblem och parestesier, vilket är abnorma känselupplevelser 
såsom stickningar eller domningar, vanligare än i piracetamgrupperna. I 
piracetamgrupperna var sömnstörningar och yrsel mer utmärkande än i 
placebogruppen (se Tabell 2). 
Kognitiva förmågan mättes med sex olika testmetoder. Signifikanta (p<0,01) resultat 
uppvisades på minnestest mellan placebogruppen och gruppen som fick 4,8 g 
piracetam dagligen (se Figur 3).  
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Figur 3. Förbättring på minnestest under studiens gång. Varje grupp bestod av 45 personer. 
Signifikant skillnad (p<0,01) uppvisades mellan placebogruppen och gruppen som fick 4,8 g 

piracetam dagligen. Omarbetad figur från artikeln [19]. 
 
 
Statistik från de sex subgrupperna visade signifikant skillnad (p<0,05) mellan placebo 
och gruppen som fick 4,8 g piracetam och minnesträning efter sex veckor (se Figur 4). 
 

 
Figur 4. Förbättring på minnestest under studiens gång för de sex olika subgrupperna. 

Signifikant skillnad (p<0,05) uppvisades mellan placebogruppen som fick minnesträning första 
perioden och gruppen som fick 4,8 g piracetam dagligen samt minnesträning andra perioden. 

Omarbetad figur från artikeln [19]. 
 

Piracetam förhindrar kognitiv försämring vid hjärtoperationer 
Tre studier med piracetam vid hjärtoperationer. 
 
I första studien studerade Ildikó Szalma et al., 2006 [20] piracetams hjärnskyddande 
effekt vid hjärtoperationer. Av 98 försökspersoner fick 48 personer placebo och 50 
personer fick piracetam. Administreringen av piracetam eller placebo påbörjades en 
dag före operation vid sjukhus. En dag före operation fick piracetamgruppen 150 
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mg/kg piracetam intravenöst; på operationsdagen 75 mg/kg före och under 
operationen och 150 mg/kg (maximalt 24 g) efter operationen; de sex efterföljande 
dagarna fick piracetamgruppen 150 mg/kg dagligen. Därefter fortsatte 
administreringen i hemmiljö med 12 g dagligen i 5-7 veckor. Tester på alla 
försökspersonerna gjordes med karotid doppler och CT-skannning före operation och i 
slutet av studien. Även neuropsykologiska tester utfördes före operation och i slutet av 
studien. Karotid doppler och CT-skanning visade inte några skillnader i vaskulära 
förändringar mellan placebo- och piracetamgruppen. Neuropsykologiska testerna 
visade signifikant bättre resultat för piracetamgruppen jämfört med placebo (p=0,041). 
Alla försökspersonerna tolererade piracetambehandlingen väl [20]. 
 
I en studie från 2008 studerade Sebastian Holinski et al. [21] piracetams 
hjärnskyddande effekt vid hjärtoperationer. Studien var en dubbelblindad 
randomiserad kontrollerad klinisk studie. I studien fick 60 personer 12 gram piracetam 
och 60 personer fick placebo före hjärtoperation. Studiepersonernas medelålder var 
62,2 år. Medeloperationstiden var 78 minuter Patienter med insulinberoende diabetes, 
behov av dialys, stroke med eller utan bestående skador exkluderades. Den kognitiva 
förmågan mättes med tester angivna i Tabell 3 dagen före och tre dagar efter operation 
[17]. 
 
 
Tabell 3. Kognitiva tester utförda i de två studierna av Sebastian Holinski et al. [21, 22]. 

 
Testresultaten visade att personerna som fått piracetam presterade totalt signifikant 
bättre än placebogruppen (p<0,0005). Piracetamgruppen presterade bättre än 
placebogruppen i varje enskilt test (se Figur 5) [21]. 
 

Test Experiment 
1 12 bilder visas 20 sekunder. Försöka minnas så många som möjligt. 
2 10 ord visas ett åt gången á 2 sekunder. Försöka minnas så många som 

möjligt. 
3 Uppmärksamhet. Utföra en räkneuppgift så fort som möjligt. 
4 Utföra en läsuppgift så fort som möjligt. 
5 Försöka minnas så många bilder som möjligt från test 1, 10 minuter efter test 

1. 
6 24 bilder visas 15 minuter efter test 1. Känn igen så många bilder som möjligt 

från test 1. 
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Figur 5. Testresultat tre dagar efter operation varvid 100% avser testresultaten dagen före 

operation. Test ett till sex förklaras i Tabell 3. Omarbetad figur från artikeln [21]. 
 
 
I tredje studien från 2011 av Sebastian Holinski et al. [22] studerades piracetams 
hjärnskyddande effekt vid hjärtoperationer. Denna studie är också en dubbelblindad 
randomiserad kontrollerad klinisk studie. I studien fick 44 personer 12 g piracetam och 
44 stycken fick placebo i början av deras hjärtoperationer. Studiepersonernas 
medelålder var 67 år. Medeloperationstiden var 110 minuter. Samma 
exklusionskriterier är använda som i Holinskis studie från 2008. Kognitiva 
testmetoderna är också desamma (se Tabell 3) [22]. 
 

 
Figur 6. Testresultat tre dagar efter operation varvid 100% avser testresultaten dagen före 

operation. Test ett till sex förklaras i Tabell 3. Omarbetad figur från artikeln [22]. 
 

 
Testresultaten visade att ingen skillnad fanns mellan placebo och piracetamgrupperna 
(p=0,955), liksom för variablerna operationstid, cardiopulmonary bypass (CPB), 
uppkopplingstid och avkalkningsprocess. Variabeln ålder gav signifikant (p=0,037) 
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påverkan på resultaten. Piracetamgruppen presterade ungefär likvärdigt med 
placebogruppen i varje enskilt test (se Figur 6) [22]. 
 

Piracetam ökar blodflödet i cerebellum 
I en studie publicerad 1999 har Irene Dormehl et al. [23] studerat blodflödet i hjärnan 
hos 30 frivilliga personer över 50 år som upplevt en försämring av kognitionen. Nedsatt 
funktion i cerebellum är associerat med nedsatt minnesfunktion [24]. 
 
Ingen exklusion för dementa gjordes. Försökspersonerna delades upp i fem grupper. 
Studien bestod av tre behandlingsfaser där varje grupp fick de tre faserna i olika 
ordning. Faserna bestod av administrering i 60 dagar av antingen placebo, 2,4 g 
piracetam dagligen eller pentoxifyllin i kombination med nikotin. Blodflödet mättes 
flera gånger under studiens gång med SPECT, en kamerametod som skapar en 
tredimensionell bild av hjärnans blodgenomströmning. Resultaten visade på lokalt ökat 
blodflöde av piracetam (se Tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Ökat blodflöde i cerebellum och hela hjärnan orsakat av piracetam [23]. 

Område Skillnad % P-värde 
Hela hjärnan +0,99 0,100 
Cerebellum +5,2 0,006 

 
Cerebellums främsta uppgift är motoriska system som vid nedsatt funktion är en 
krävande process för stora hjärnan att ta över.  
 

Piracetam är effektiv som strokeprofylax 
K.H. Grotemeyer et al. [25] presenterade år 2000 en studie där han jämförde 
piracetam med acetylsalicylsyra (ASA) som strokeprofylax. Stroke kan skada olika 
funktioner i hjärnan, t.ex. förståelse, beroende på vilket område i hjärnan som drabbas 
[26]. Studien är en dubbelblindad randomiserad klinisk studie. I studien ingick 315 
personer mellan 45 och 70 år. Grotemeyer följde försökspersonerna i två år efter deras 
första stroke. Av personerna fick 147 dosen 1,6 g piracetam dagligen och 168 fick 200 
mg ASA dagligen. 
 
Två veckor efter studiens början togs prover på trombocytaktivering. Proverna visade 
att det var 18 personer i piracetamgruppen och 9 personer i ASA-gruppen som inte fått 
sänkt trombocytaktivering av den farmakologiska behandlingen. Efter att ha exkluderat 
dessa 27 personer, som inte svarade på behandling, från analysen så visade det sig att 
piracetam och ASA var lika effektiva som strokeprofylax (p=0,0369). I ASA-gruppen 
fick 21,8% biverkningar som ledde till avhopp från studien motsvarande resultat i 
piracetamgruppen var 12,5% (p=0,0039). 
 
ASA-gruppen hade signifikant (p=0,0038) fler magbiverkningar än piracetamgruppen. 
Ingen annan biverkan visade signifikant skillnad mellan de olika 
behandlingsgrupperna. Alla rapporterade biverkningar presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5. Andel (procent) och karaktär av rapporterade biverkningar i vardera 
behandlingsgrupp. Piracetamgruppen bestod av 256 personer. Acetylsalicylsyragruppen bestod 
av 307 personer. Omarbetad tabell från artikeln [25].  

Biverkningar Piracetam 1,6 g 
dagligen 

Acetylsalicylsyra 
200 mg dagligen 

Hudbiverkningar 8,6 7,5 
Centrala och perifera 
nervsystemet 

5,5 4,2 

Psykiska störningar 7,0 6,5 
Magtarmkanalen 22,7 32,9 
Metabolism och nutrition 4,3 4,9 
Allmänna symtom 3,9 5,2 
Övriga 7,8 5,9 
   
Totala antalet biverkningar 43,4 51,5 

 

Piracetam förbättrar kognitiva funktioner hos personer med schizofreni  
Stuart J. Dimond et al., 1979 [27] har studerat piracetams påverkan på kognitionen och 
sjukdomssymtom hos 27 personer med schizofreni. Försökspersonernas medelålder var 
52 år. Studien var en kontrollerad dubbelblindad crossover studie. Studien bestod av 
två behandlingsperioder á fyra veckor med antingen 4,8 g piracetam dagligen eller 
placebo. Mellan behandlingsperioderna var ett uppehåll på två veckor. Slutsatsen var 
att piracetam kan inte sägas påverka sjukdomsförloppet och beteende hos personer 
med schizofreni utan fler studier. Men att piracetam förbättrar uppmärksamhet, 
inlärning och minne hos personer med schizofreni. 
 

Studier med extra hög dosering 
C. Barnas et al. [28] har i en studie från 1990 undersökt skillnaden i effekt mellan två 
olika doseringar av piracetam. Studien är en dubbelblindad randomiserad klinisk 
studie. Till studien antogs 60 personer med en medelålder på 44 år som var intagna på 
behandlingshem för alkoholberoende. Samtliga deltagare hade symtom på nedsatt 
kognitionsförmåga orsakad av alkoholkonsumtion. Försökspersonerna delades upp i 
tre grupper. Grupp 1 fick placebo, grupp 2 fick 6 g piracetam dagligen, grupp 3 fick 24 g 
piracetam dagligen i 42 dagar. I resultatdelen gjordes kognitionstester för att 
kontrollera om farmakologiska behandlingen förbättrade patienternas 
kognitionsförmåga. Alla tre grupperna förbättrade kognitionen under studiens gång. 
Gruppen med låg dos piracetam var inte signifikant bättre än placebo. Gruppen med 
hög dos piracetam uppnådde en signifikant förbättrad kognition jämfört med placebo 
[28]. 
 
D. Ince Gunal et al. [29] har i en studie från 2008 studerat åtta personer med 
autosomal dominant cerebellär ataxi, en ärvd nedsättning på nervsystemet som orsakar 
problem att samordna muskelrörelser. Denna studie visar, trots sina få 
försökspersoner, på piracetams avsaknad av toxiska effekter. Försökspersonerna fick 
piracetam intravenöst, 30 g dagligen i tre dagar, 45 g dagligen i tre dagar och sedan 60 
g i åtta dagar. Medelåldern på försökspersonerna var 43 år. Ingen biverkan 
observerades under studien och laboratorietester visade inte någon skillnad i 
elektrolyter eller njur- och leverfunktion. Personernas ataxi blev signifikant bättre 
avseende hållning och gångstil [29].  
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Tabell 4. Sammanställning av alla jämförande originalstudier som använts i 
resultatdelen. 

*Maximala dygnsdosen. Olika doseringar är använda. 
**Gruppen med låg dos piracetam var inte signifikant bättre än placebo. 
***Ingen medelålder uppges.  
 
 
Diskussion 

Att piracetam har en bevisad effekt på AMPA-receptorer är inget som innebär en viss 
klinisk effekt. Piracetams bevisade effekt på AMPA-receptorer kan ej heller ses som 
bevis för att substansen inte påverkar andra receptorer. Dagens kategorisering av 
AMPA-receptorers subenheter är relativt ny och vissa subenheter har visats ge upphov 
till AMPA-receptorer som är permeabla för kalcium. Kalciumpermeabla AMPA-
receptorer tros bidra till excitotoxisk celldöd [30]. Fler studier behövs på piracetams 
påverkan på den excitotoxiska mekanismen. 
 
Långsiktiga biverkningar av piracetam är omöjligt att förutse med nuvarande 
forskning. Teoretiska biverkningar skulle kunna omfatta ökad plasticitet i hjärnan som 
gör att allt för många onödiga nervcellskopplingar orsakar en belastning för hjärnan. 

Studie Sign. 
positiv 
påver-
kan på 
kogniti
onen 

Antal 
försöks-
personer 
[styck] 

Antal som 
fått 
piracetam 

Dygns-
dos [g] 

Medel-
ålder 

Liliane Israel 
et al., 1994 
[19] 

Ja 135 45 4,8 68,69 

Ildikó 
Szalma et al., 
2006 [20] 

Ja 98 50 24* 56 

Sebastian 
Holinski et 
al., 2008 
[21] 

Ja 120 60 12 62,2 

Sebastian 
Holinski et 
al., 2011 [22] 

Nej 88 44 12 67 

Irene 
Dormehl et 
al., 1999 [23] 

Ja 30 30 2,4 52-70*** 

K.H. 
Grotemeyer 
et al., 2000 
[25] 

Ja 315 147 1,6 48-68*** 

Stuart J. 
Dimond et 
al., 1979 [27] 

Ja 27 27 4,8 52 

C. Barnas et. 
al., 1994 [28] 

Ja 60 20** 24** 44 

D. Ince 
Gunal et al., 
2008 [29] 

Ja 8 8 60 43,4 
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Det är dock inte sannolikt eftersom piracetams effektsvar i olika studier tyder på att 
piracetam inte är stimulerande utan just återställande till normal funktion.  
 
Piracetam verkar kunna förbättra kognitionen vid de flesta kognitionsnedsättningarna, 
speciellt när korttidsminnet studeras. Förbättrat korttidsminne, eller återställande till 
normal funktion, är troligt att det både motverkar och botar konfusioner. Fler studier 
på piracetams påverkan på konfusioner behövs. Även studier när hjärnan ska utföra 
längre och mer krävande uppgifter skulle vara intressanta för att se om piracetam kan 
öka hjärnans uthållighet. 
 
Att studier på friska personer utan symtom saknas kan inte ses som att piracetam 
saknar effekt hos friska personer. En förbättrad kognition förebygger troligen psykisk 
ohälsa och demenssjukdomar. Därför borde det ligga i nationers intresse att forska mer 
på piracetam, och nootropikum över lag, för att eventuellt förbättra folkhälsa och 
samhällsekonomi. Dock så är kostnaderna stora för att mäta kliniska effekter över en 
lång tid. 
 
Att studien om hjärtoperation, Sebastian Holinski et al., 2011 [22], inte visade 
signifikant effekt kan bero på flera faktorer. Ett signifikant värde sågs vid variabeln 
ålder. Ålder var samtidigt utmärkande för studiens försökspersoner som var så högt 
som 67 år. Hög ålder skulle kunna medföra en kognitionsnedsättning som beror på 
andra orsaker än hos yngre personer. Eller att kognitionsnedsättning är orsakad via 
samma verkningsmekanism som hos yngre men att återställandet av kognitionen är 
svårare att påverka av kanske försämrade receptorer. Operationstiden i studien 
Sebastian Holinski et al., 2011 [22] var längre än i studien från 2008 [21] vilket kan ha 
påverkat resultaten. Studien från 2008 hade en större kognitiv försämring av 
operationen i placebogruppen än vad studien från 2011 hade. Det skulle kunna vara en 
anledning till att piracetam inte hade någon signifikant effekt i studien från 2011. 
 
Fler studier med större doser behövs. Speciellt vid studierna av hjärtoperationer så 
hade både högre doser före operationen och längre administrering av piracetam varit 
intressant att studera speciellt med tanke på Liliane Israel et al., 1994 [19] slutsats att 
bästa resultatet sågs när träning sattes in efter sex veckors behandling med piracetam. 
Dock så är de två studierna med extra hög dosering gjord på försökspersoner med en 
relativt låg medelålder, 44 och 43 år. Låg medelålder skulle kunna innebära en ökad 
tolerans för substansen. Hög dosering bör testas med försiktighet hos äldre. 
 
Irene Dormehl et al., 1999 [23] visade ett starkt samband mellan intag av piracetam 
och ökat blodflöde i cerebellum. Ökat blodflöde i cerebellum gynnar metabolismen i 
cerebellum. Cerebellums funktion tros vara viktig för den medvetna tankeförmågan 
eftersom nedsatt funktion i cerebellum är associerat med nedsatt minnesfunktion [24]. 
Fler studier behövs för att bedöma den kliniska effekten på den medvetna 
tankeförmågan av ökat blodflöde i cerebellum. 
 
K.H. Grotemeyers et al. studie från 2000 [25] visade på att piracetam är lika effektivt 
som ASA som strokeprofylax och har färre biverkningar. Därför borde piracetam 
rekommenderas som strokeprofylax till personer som haft stroke. Fler studier på 
försökspersoner med andra åkommor än stroke, t.ex. hjärtinfarkt behövs. Studier på 
förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar behövs också. Det går i tidigt skede av behandling 
med piracetam att se om en patient får effekt av substansen. Patienter som inte får 
effekt av piracetam kan då byta till en annan farmakologisk behandling. Att piracetam 
minskar trombocytaktivering kan ses som en teori till att piracetam ökar kognitionen 
hos personer med någon kognitiv nedsättning. Här administrerades endast 1,6 g 
dagligen. Jämförande studier på högre dosering vore intressant. 
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D. Ince Gunal et al., 2008 [29] studie med 60 g piracetam dagligen är bristfällig med 
sina få försökspersoner. Men den indikerar ändå på att betydligt högre doser än de 
flesta studier använder sig av inte är toxiskt. Därför borde fler studier göras för att 
kunna ta fram en fullständigare dos-responskurva för substansen vid olika 
indikationer. 
 
I en artikel publicerad 2001 av Flicker & Evans [31] dras slutsatsen att fler studier 
behövs för bevisning att piracetam hjälper vid kognitiv nedsättning. Nu med 4 studier 
som publicerats efter den rapporten tycks bevisningen för att rekommendera piracetam 
vid kognitionsnedsättning vara stärkt. Bästa kognitiva resultaten på piracetam fås när 
personer med kända demenssjukdomar exkluderas. Denna studie har inkluderat 
personer med kända demenssjukdomar [31]. 
 
Det finns många substanser som anses vara nootropa. Bland annat finns en lista med 
120 ansedda nootropa substanser publicerad på webben. Exempel på olika kategorier 
bland ansedda nootropikum är vitaminer, mineraler, neurotransmittorer, 
piracetamderivat, hormoner och andra CNS-stimulerande substanser [6]. 
 
Exempel på ansedda nootropa substanser är bland annat ginko biloba som liksom 
piracetam ökar blodflödet i hjärnan. I Dormehls et al., 1999 [23] studie om blodflöde så 
jämfördes även piracetam mot en administrering av pentoxifyllin och nikotinsyra. 
Pentoxifyllin har rapporterats motverka syrebrist i vävnader och nikotinsyra, även 
kallad niacin eller vitamin B3, är en prekursor till coenzymerna NAD och NADP som 
behövs för redoxreaktioner. Studien visade på lite större ökning av blodflödet i hjärnan 
med pentoxifyllin i kombination med nikotinsyra jämfört med piracetam. En slutsats 
av statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är att pentoxifyllin 
inte ger några biverkningar vid tilläggsbehandling till antibiotika [32, 33]. Dosen niacin 
som användes var 200 mg. Vanlig biverkan från niacin är flusher vilket innebär 
brännande, hettande eller stickande känsla i ansiktet och bröstet och flammande hud. 
Flusher uppträder på ungefär varannan person som intar 100 mg niacin per dag. Högre 
doser niacin kan ge leverpåverkan. Så totalt sett så är piracetam ett säkrare val men 
med en lite mindre effekt på blodflödet i hjärnan [34]. 

 
Nikotin har visats förbättra den kognitiva förmågan hos personer med nedsatt kognitiv 
förmåga. Nackdelarna med nikotin jämfört med piracetam är att nikotin har flera 
biverkningar redan vid låg dosering och kan vara direkt dödligt vid överdosering. 
Ytterligare en nackdel med nikotin är att personer utan kognitiv nedsättning kan få 
försämrad kognition av nikotinintag [35, 36]. 

 
Adaptogener så som rosenroot har visat sig återställa metabolismen i hjärnan vid bland 
annat mental trötthet orsakad av stress [37]. Piracetams verkningsmekanism tros också 
inkludera återställande av metabolismen i hjärnan. Nackdelen med rosenroot är att det 
är en växtbaserad produkt som kan orsaka biverkningar hos allergiker och att det är en 
produkt som inte är lika renframställd som traditionella läkemedel.  
 
Intressant skulle vara fler studier på piracetam vid hjärntrötthet som i dagsläget 
behandlas med bland annat selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som har 
många biverkningar. Mycket vanliga biverkningar för SSRI är sexuella biverkningar och 
svettighet [38]. Piracetam har ingen biverkan som är mycket vanlig. Vanliga 
biverkningar för piracetam är nervositet, hyperkinesi och viktökning enligt FASS [7, 
38]. I dem undersökta studierna var varken nervositet, hyperkinesi eller viktökning 
utmärkande biverkan. Liliane Israel et al., 1994 [19] var den enda studien som 
rapporterade biverkningar för både piracetam och placebo. Rapporterade biverkningar 
som var fler i piracetamgruppen än i placebogruppen var sömnstörningar, yrsel, 
svimningskänsla, ödem och viktökning. Viktökning rapporterades endast för en person 
av totalt 108 personer, som fick piracetam, och slutsats att piracetam orsakat 
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viktökning kan inte dras. I D. Ince Gunal et al., 2008 [29] studie kunde ingen biverkan 
alls observeras trots nästan tre gånger så hög dos jämfört med daglig maxdos som 
enligt FASS är 24 g. 
 
 
Slutsats 

Evidencen för att piracetam hjälper att återställa kognitiv förmåga är många. De 
kliniska studier som finns om piracetam är dock väldigt begränsade till försökspersoner 
med en känd kognitiv nedsättning. Det är tydligt att de vetenskapliga beläggen för att 
använda piracetam som kognitionsförbättrare av friska personer är låg. Med det är det 
inte sagt att piracetam inte fungerar som kognitionsförbättrare vid avsaknad av 
diagnos. En kognitiv nedsättning kan ofta uppstå tillfälligt och diffust och där är det 
troligt att piracetam förbättrar kognitionen eller ökar hjärnans uthållighet vid arbete. 
Rapporterade, synbara och mätbara biverkningar är väldigt få och toxiska effekter har 
inte kunnat påvisas. Piracetams biverkningsprofil borde göra det etiskt godtagbart med 
fler studier med högre doseringar och längre administreringsperiod. 
 
 
Tack 

Ett stort tack till min handledare Stig Jacobsson som tålmodigt kommit med 
synpunkter och goda råd när jag behövde dem som mest.  
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