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Sammanfattning 

Introduktion 
Schizofreni är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en störd 
verklighetsuppfattning och onormalt beteende i sociala sammanhang. Schizofreni 
klassas som psykos och uppskattas drabba mellan 0,5–1% av befolkningen världen 
över. De symptom som schizofreni bär med sig klassificeras som positiva, negativa och 
kognitiva symptom. Schizofreni är förmodligen den mest allvarliga psykiska sjukdomen 
och medför en enorm nedsättning av livskvalitet hos de drabbade samt en stor börda 
för samhället i form av behandlingskostnader. Behandling med existerande 
antipsykotiska läkemedel ger symptomlindring av främst positiva och i viss mån 
negativa symptom men har ofta med sig allvarliga biverkningar. Förståelse för 
sjukdomsbilden vid schizofreni är begränsad och har främst baserats på dopamin 
hypotesen. Vikten som andra signalsubstanser och neurotransmittorer har vid 
schizofreni har i stor grad förbisetts. I detta arbetet granskas gammaminosmörsyra 
(GABA) som är den huvudsakliga inhibitoriska neurotransmittorn i hjärnan. Flera fynd 
från prekliniska och kliniska studier pekar på att en minskning av GABAenerg 
neurotransmission är delaktig i sjukdomsprocessen vid schizofreni. GABA-agonister 
som verkar selektivt på vissa subenheter på GABA-receptorn skulle kunna tänkas vara 
fördelaktiga för behandling av främst kognitiva symptom vid schizofreni. 
 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att med det tillgängliga forskningsunderlaget försöka 
förklara GABA och dess troliga påverkan på sjukdomsbilden vid schizofreni samt hur 
en förändring av GABA och GABAenerg neurotransmission kan tänkas inverka på 
symptomatologin vid schizofreni. GABA-agonister är en relativt ny företeelse men är av 
intresse för utveckling och formulering av nya antipsykotiska läkemedel.  
. 

Metod 
Resultatdelen i detta arbete baseras på de dubbelblindade randomiserade 
kontrollstudier som fanns tillgängliga i Pubmed. Även översiktsartiklar och annan 
medicinsk litteratur har använts i introduktionen och diskussionen. 
 
Resultat 
Resultat från det begränsade utbudet av relevanta kliniska studier har varken kunnat 
bekräfta eller avfärda att GABA-agonister är effektiva på schizofrena symptom på 
grund av begränsningar av kliniska studier, statistisk styrka och andra metodologiska 
faktorer. 

 
Diskussion 
Betydelsen som GABA har vid sjukdomsbilden vid schizofreni förblir av stort intresse 
då data från olika typer av kliniska studier konsistent rapporterat förändringar av 
GABA och GABAenerg neurotransmission hos schizofrena. Utöver det begränsade 
utbudet av relevanta kliniska studier finns det andra faktorer som begränsar förmågan 
att utvärdera GABA-agonister och deras terapeutiska nytta. En begränsning är bland 
annat formuleringar av GABA-agonister som har en relativt svag selektiv agonistisk 
effekt på de subenheter de ska verka på. Trots uteblivna resultat från kliniska studier 
förblir GABA och GABA-agonister av intresse för framtida förståelse av sjukdomsbilden 
vid schizofreni samt för formulering och utveckling av nya antipsykotiska läkemedel. 
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Introduktion 

 
Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar den drabbades perception av 
verkligheten. Schizofreni är den allvarligaste psykossjukdomen och uppskattas drabba 
mellan 0,5–1% av befolkningen världen över. Förståelsen av de orsaker som ger upphov 
till schizofreni är begränsad med tanke på sjukdomens komplexa symptomatologi och 
varierande sjukdomsförlopp (1).  
 
Syftet med detta arbete är att med det tillgängliga forskningsunderlaget försöka 
förklara GABA och dess troliga påverkan på sjukdomsbilden vid schizofreni med 
utgångspunkt från de fynd från olika studier som påvisat förändringar av GABA och 
GABAenerg neurotransmission. Med grund från detta undersöks de relevanta kliniska 
studier som undersökt GABA-agonister för behandling av schizofrena symptom i syfte 
att se om de skulle kunna ha en potentiell terapeutisk effekt på schizofrena symptom. 
 
Detta arbete kommer främst gå ut på att granska vilken roll den inhibitoriska 
neurotransmittorn gammaaminosmörsyra (GABA) har för roll i symptomatologin och 
insjuknandeförloppet hos schizofrena. Några frågor som arbetet ämnar undersöka är: 

• Vilka förändringar av GABA och GABAenerg neurotransmission har observerats 
hos schizofrena i olika typer av studier? 

• Vilken terapeutisk effekt har GABA-agonister för behandling av positiva, 
negativa och kognitiva symptom? 

 
 

Symtombild 
Schizofreni kännetecknas av positiva, negativa och kognitiva symptom (figur 1). 
Positiva symptom är symptom som de flesta individer inte känner av men som är 
vanligt förekommande hos schizofrena. Exempel på positiva symptom är 
vanföreställningar, osammanhängande och sluddrigt tal samt hallucinationer som 
drabbar olika sinnen där det sinne som vanligast drabbas är hörseln vilket resulterar i 
hörselhallucinationer. Negativa och kognitiva symptom kännetecknas bland annat av 
försämring i den emotionella responsen och av störningar i andra tankeprocesser (2,3). 
Negativa och kognitiva symptom kan märkas av genom platta/kontrastlösa och 
trubbiga känslouttryck, språkfattighet, lustlöshet, asocialitet, brist på motivation, 
störningar i arbetsminne och märkvärda intellektuella försämringar (4). Kognitiva 
symptom består av försämringar av närminne, svarslatens, visuella och spatiala 
förmågor och en oförmåga att upprätthålla uppmärksamhet (4). 
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Dopamin hypotesen 
Dopamin hypotesen är den förhärskande hypotesen som legat till grund för förståelsen 
av den underliggande patofysiologin för schizofreni. Dopamin hypotesen ger stöd för 
att det vid schizofreni uppstår överdriven dopaminerg aktivitet i olika delar av hjärnan 
vilket resulterar i de positiva symptomen vid schizofreni (2). Forskningen har på senare 
tid gett upphov till mer specifika och detaljerade hypoteser angående vilka delar av 
hjärnan som drabbas av dopaminerg dysreglering samt hur de påverkas av den 
hyperaktiva dopamin neurotransmissionen. Exempelvis så har dopaminerg 
dysreglering observerats i det mesolimbiska dopaminsystemet som är viktig för 
hjärnans belöningssystem samt i den nigrostriatal kopplingen. Störningar i det 
mesolimbiska dopaminsystemet tros vara underliggande för de dysfunktionella 
emotionella störningar som kan ses vid schizofreni och dysfunktion i den nigrostriatala 
kopplingen tros också vara bakomliggande för symptom vid schizofreni (3).  
Eftersom den förhärskande dopamin hypotesen har visat sig vara så central för 
förståelsen av den underliggande symptomatologin som orsakar schizofreni har det 
riktats in mindre tid och resurser på övriga neurotransmittorer som man idag tror har 
en roll i sjukdomen schizofreni. 
 
 

Patofysiologi  
De delar av hjärnan som tros ligga till grund för schizofrena symptom är en 
hyperaktivitet i striatum som främst ger upphov till positiva symptom (2). 
I studier som har använt sig av olika neurologiska tester och olika typer av 
neuroradiologiska tester i form av positronemissionstomografi (PET) och funktionell 
magnetresonanstomografi (fMRT) för att försöka påvisa funktionella och strukturella 
skillnader i hjärnan hos schizofrena har det påvisats att de vanligaste skillnader i 
hjärnstrukturen hos schizofrena oftast påträffas i frontalloberna, hippocampus och 
temporalloben (5, 6). Neuroradiologiska undersökningar har påvisat en minskad volym 
i delar av frontala cortex och temporalloben hos schizofrena. Detta tros vara en av 
huvudanledningar till de neurokognitiva brister som associeras med schizofreni (7). 
Det är dock fortfarande inte klart ifall den observerade förlusten av volym i vissa delar 
av hjärnan är en progressiv process orsakad av schizofreni eller om det påträffats innan 
det typiska sjukdomsförloppet för schizofreni satts igång (8). Under 2000-talet har 
flera neuroradiologiska studier påvisat en förändring i den nigrostriatala kopplingens 
(nigrostriatal pathway) kapacitet att syntetisera dopamin vilket leder till att en 
dopaminerg dysreglering kan ses i hjärnan vid neruradiologiska undersökningar (8). 
 

Symptom vid 
schizofreni 

Positiva symptom 
 

Negativa Symptom 
 

Kognitiva symptom 
 

Hallucinationer, 
vanföreställningar 

Emotionella störningar, 
depression, lustlöshet 

Försämrat arbetsminne, 
försämrad kognitiv 
arbetsförmåga och 

resonemangsförmåga 

Figur 1. Typiska symptom vid schizofreni 
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Betydelsen av andra signalsubstanser i hjärnan 
Eftersom dopamin hypotesen har varit så central i förståelsen av sjukdomsbilden vid 
schizofreni har detta lett till att betydelsen av andra neurotransmittorer som tros vara 
inblandade vid schizofreni har fått mindre resurser och fokus.   De signalsubstanser 
utöver dopamin D2 och D1 som visat sig vara av intresse för förståelse och utveckling av 
farmakologiska angreppspunkter vid schizofreni är bland annat glutamaterga och 
GABAenerga neuron och interneuron (3). 
 
Eftersom detta arbete ämnar undersöka GABA-agonisters potentiella roll som möjlig 
farmakologisk angreppspunkt vid schizofreni så är det av stor vikt att försöka förstå de 
underliggande processer som GABA har vid schizofren patologi. Det finns övertygande 
bevisning som pekar på att förändringar i den GABAenerga systemiska aktiviteten 
bidrar till dysfunktion i dopaminsystemet genom att den ingriper i den normala 
utgående effekten från ventrala hippocampus (HPC) som är en viktig projektionspunkt 
vid bland annat kognitiva förmågor (9). Utöver detta så är GABAenerga interneuron 
väsentliga för att kunna upprätthålla den koordinerade oscillerande aktiviteten i de 
neurala system som uppstår vid utförande av kognitiva aktiviteter (9). 
 

 
Diagnostisering och mätmetoder 
Diagnostisering av schizofreni enligt DSM-IV baseras på uppkomst av minst 2 av de 
karakteristiska symtomen för schizofreni såsom vanföreställningar, hallucinationer, 
desorganiserat tal, desorganiserat eller katatont beteende samt negativa symptom (2). 
Diagnosen av schizofreni baseras främst på uppkomst av positiva och negativa 
symptom vars allvarlighetsgrad mäts med hjälp av Positive and Negative syndrome 
scale (PANSS). PANSS är utformat som en klinisk intervju som tar ca 45 minuter att 
genomföra och poängsätter positiva symptom, negativa och allmänna psykopatologiska 
symptom.  
 
Tester avsedda för att utvärdera kognitiva förmågor hos schizofrena består av kortare 
tester såsom:  

• Brief assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) tar 30 till 35 minuter att 
genomföra och som utvärderar de fem domäner av de kognitiva förmågor som 
oftast är nedsatta hos schizofrena genom administrering av sex olika tester. 
Testerna i BACS utvärderar verbalt minne, arbetsminne, motorisk 
hastighetsförmåga, flytande talförmåga samt förmåga för problemlösning och 
att resonera (10). Andra tester för mätning av kognitiv förmåga är  

• Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia 
(MATRICS). MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) är en metod som 
används för att utvärdera neuropsykologiska testförmågor och innefattar 10 
olika deltester avsedda för att testa 7 olika domäner av kognitiva förmågor (11).  
 

Vid mätning av utförande av kognitiva uppgifter (cognitive tasks) används exempelvis: 

• N-back task tester går ut på att utvärdera delar av arbetsminnet samt 
arbetsminnets kapacitet hos individen. N-back testet består av flera sekvenser 
av stimuli som utvärderar testpersonens arbetsminne.  

• Continuous performance tasks (CPT) är tester som är utformade för att mäta 
individens förmåga att bibehålla och rikta uppmärksamhet till en uppgift. CPT 
finns i olika varianter och den variant som tas upp i resultatdelen är AX-
continuous performance test task som består av repetitiva och långtråkiga 
uppgifter där det krävs att fokus riktas till uppgiften för att kunna upptäcka och 
svara på uppgifter samt kunna stå emot distraherande stimuli avsedda att 
omkullkasta uppmärksamheten hos testpersonen.  

• Preparing to Overcome Prepotency task är ett test som likt CPT kräver en ökad 
kognitiv kontrollförmåga då de återupprepande stimuli som presenteras kräver 
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en förmåga att processa och använda kontextuell information för att kunna 
övervinna en sk övermäktighetsreaktion. En övermäktighetsreaktion är en 
reaktion som presenterar en direkt positiv eller negativ förstärkning hos 
individen. För att övervinna en övermäktighetsreaktion behövs en funktionell 
kognitiv kontrollförmåga som hos schizofrena ofta är rubbad (12). 

 
Orsaker till schizofreni 
Det är inte helt klarlagt varför de störningar som uppstår i hjärnan uppstår hos 
schizofrena. Det finns troligtvis en ökad tendens att schizofreni uppstår hos de som har 
släktingar som har schizofreni. Utöver ärftlighet tros schizofreni och psykoser även 
kunna uppstå från en blandning av olika faktorer såsom levnadsomgivning, 
drogmissbruk och underliggande trauman av olika form (2). 
 

Behandling, effekt av behandling och biverkningar av antipsykotika 
De antipsykotiska läkemedel som används för att behandla schizofreni delas in i första 
generationens antipsykotika (FGA), andra generationens antipsykotika (SGA) och 
ibland även tredje generationens antipsykotika där bland annat aripripazol ibland 
räknas in. Namngivningen och klassificeringen baseras utöver den 
tidsmässiga/kronologiska aspekten på att SGA utöver dopamin D2 receptorblockad 
även verkar som antagonister i olika utsträckning på andra receptorer såsom 
acetylkolin, serotonin och noradrenalin (13). Exempel på läkemedel som tillhör FGA är 
perfenazin, chlorpromazin och haloperidol medans clozapin och risperidon är exempel 
på SGA (2,13, 14). 
 
Vid insättning av antipsykotika för att behandla schizofrena symptom baseras valet av 
antipsykotika på en avvägning av olika faktorer såsom den potentiella nyttan av 
medicinering gentemot de risker som kan uppkomma samt kostnaden av 
behandlingen. Det går inte att rent krasst säga vilken antipsykotika som är bäst då 
ovannämnda faktorer kan väga in vid val av medicinering. När det gäller effekt av 
antipsykotika uppvisar de flesta antipsykotiska läkemedel en liknande effekt som dock 
kan skilja sig något utefter vilka utfallsmått som används. Med undantag för clozapin så 
uppvisar perfenazin, risperidon och olanzapin en något bättre antipsykotisk effekt än 
övriga preparat (2). Det antipsykotika som visat bäst antipsykotisk effekt är clozapin 
men den medför även allvarliga biverkningar och bör därför undvikas i förstahand. 
Clozapin sätts i regel in när andra antipsykotiska läkemedel inte ger tillräcklig effekt 
(s.k treatment resistant schizophrenia) (2). 
 
Atypiska antipsykotiska läkemedel uppvisar en mindre tendens att orsaka 
extrapyramidala symptom (EPS) men en högre tendens att orsaka bland annat 
metabola biverkningar som främst tros bero på att vissa atypiska antipsykotiska 
läkemedel verkar som antagonister på histamin H1 och serotonin 5-HT2c receptorerna. 
 
Utfallsmått på effekt av antipsykotiska läkemedel har främst baserats på en minskning 
av positiva och negativa symptom medans det är först på senare år som klinisk 
forskning börjat rikta in sig på att försöka utveckla farmakologisk behandling för 
behandling av kognitiva symptom vid schizofreni (2). 
 
De atypiska antipsykotika som har effekt på positiva och negativa symptom orsakar 
även allvarliga biverkningar. Med nya läkemedel med andra angreppspunkter hoppas 
man kunna öka symtomlindringen och även kunna minska uppkomst och 
allvarlighetsgraden av biverkningar. 
 
Eftersom patent på en del av de existerande antipsykotiska läkemedlen som exempelvis 
clozapin håller på att gå ut kommer det nog inom en snar framtid uppstå ett uppsving 
av försök att utveckla nya formuleringar av antipsykotika som riktar in sig på nya 
angreppspunkter för att bland annat förbättra schizofrena symptom, däribland 
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kognitiva symptom samt minska de svåra biverkningar som ofta uppstår av 
antipsykotiska läkemedel 
 
 

Varför nya angreppspunkter behövs 
Behandling av schizofreni har sedan 50-talet baserats främst på dopamin hypotesen då 
de första antipsykotiska mediciner uppvisade effekt på främst positiva symptom genom 
en blockad av dopamin D2-receptorer i olika delar av hjärnan. Sedan upptäckten av det 
första antipsykotiska preparatet chlorpromazin under den första delen av 50-talet som 
framgångsrikt uppvisade effekt på psykotiska symptom har dopamin D2-receptorn varit 
den enda oföränderliga angreppspunkten vid farmakologisk behandling av schizofrena 
symptom (3). Behandling med dopaminantagonister visade sig dock medföra allvarliga 
biverkningar såsom extrapyramidala symptom (EPS). Allteftersom dopamin D2 
receptorantagonister visade sig vara effektiva för positiva schizofrena symptom 
formulerades nya antipsykotiska mediciner med olika affinitet för dopamin D2-
receptorn (3). 
 
Behandling med nuvarande antipsykotika har visat effekt på främst positiva symptom 
medans vissa av de nyare atypiska antipsykotika även visat effekt på negativa symptom. 
Dock så har de kognitiva störningar som uppstår hos schizofrena patienter visat sig 
vara svårbehandlade. Det finns även behov av nya antipsykotiska mediciner på grund 
av att de flesta antipsykotika oftast ger upphov till allvarliga biverkningar. Till exempel 
har clozapin som används för att behandla schizofrena som inte svarar på andra 
antipsykotika en hög chans att orsaka livsfarliga biverkningar såsom agranlucytos (2). 
 

GABA som möjlig farmakologisk angreppspunkt 
GABA (Gammaaminosmörsyra på svenska, gamma-aminobutyric acid på engelska) är 
den viktigaste och vanligast förekommande hämmande signalsubstansen i hjärnan. 
GABA verkar hämmande genom att verka på hämmande synapser i hjärnan genom att 
binda till både pre- och postsynaptiska neuron i hjärnan (4). GABA binder allostert till 
GABA-receptorn. Inbindning av GABA leder till ett ökat inflöde av kloridjoner i 
neuronet vilket i sin tur leder till hyperpolarisering och minskad generation av 
aktionspotentialer (15). GABA syntetiseras från glutamat av enzymet 
glutaminsyradekarboxylas (glutamic acid decarboxylase, förkortning GAD). GAD finns 
bara i GABA-syntetiserande neuron i hjärnan (15). 
 
I postmortemstudier är ett minskat uttryck av det kalcium-bindande proteinet 
parvalbumin (PV) i GABAenerga interneuron det mest konsistenta och återkommande 
fyndet på cellulär nivå i hjärnan hos schizofrena (4,16). En annan förekomst som pekar 
på att GABA kan ha betydelse på insjuknandeförloppet och symptombilden för 
schizofreni är att det gjorts flera post mortem fynd som pekar på ett minskat uttryck av 
de mRNA för 67 kDa (Kilodalton) isoformen av glutaminsyradekarboxylas som är ett 
nyckelenzym vid biosyntesen av GABA (4). En minskning av GABAenerga neuron har 
observerats i bland annat limbiska och prefrontala kortikala områden i hjärnan i 
postmortemstudier av schizofrena hjärnor (4,5,6). 
Med föranledning av flera post mortem fynd av att en minskad mängd av parvalbumin 
som är en bärare av GABAenerga interneuron kan ses i hjärnan hos schizofrena samt 
att det minskade uttrycket av 67 kDa isoformen av GAD är sammanhängande med att 
postmortem studier påvisat en minskning av GABA i flera delar av hjärnan, däribland i 
nucleus accumbens, thalamus, amygdala och hippocampus hos schizofrena finns det ett 
stort intresse att få en bättre insikt i vilken roll GABA har i symptombilden vid 
schizofreni samt utefter detta kunna hitta nya farmakologiska angreppspunkter (4). 
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Med utgångspunkt från postmortemfynd, farmakologiska studier och gen-inriktade 
studier på möss finns det belägg för att kortikala α2-innehållande GABAA receptorer har 
en betydande roll i de kognitiva försämringar som ses vid schizofreni (17). 
Tester har gjorts för att granska effekten av GABA-agonister som verkar på GABA α2-
subenheten för att utvärdera den potentiella nyttan som GABA-agonister skulle kunna 
ha på kognitiva symptom hos schizofrena. GABA-agonister som även verkar på α1-
subenheten orsakar de sederande effekter som förknippas med bensodiazepiner (18). 
Framtida kliniska studier av GABA-agonister bör därför göras med GABA-agonister 
som selektivt kan verka på just de GABA subenheter som tros ha en roll i schizofrena 
symptom. 
 
Enligt glutamat hypotesen för schizofreni tror man att en hypofunktion av NMDA-
receptorer på parvalbumin-positiva GABAenerga interneuron i prefrontala cortex är 
väsentlig i sjukdomsbilden vid schizofreni (17).   
 
 

 
 
 
Med utgångsläge från dagens kunskapsläge har 2 typer av selektiva GABA-agonister 
föreslagits som behandlingsmål för kognitiv dysfunktion vid schizofreni. Den första 
föreslagna farmakologiska målgruppen är α5-selektiva inversa agonister som är tänkta 
att förbättra den generella kognitiva funktionen medans α2/3-selektiva agonister är 
tänkta att verka på mer specifika kognitiva funktioner (18, 19). Prekliniska studier med 
α5-selektiva inversa agonister i djurtester har påvisat en viss prokognitiv effekt men 
studier på människor har lett till motstridiga resultat och anses för tillfället inte vara 
kliniskt användbar för behandling av kognitiva symptom (18). 
 
Exempel på GABA-agonister och verkningsmekanismer 
De GABA-agonister som hittills använts i kliniska studier för symptomatisk behandling 
av schizofreni är exempelvis BL-1020 och MK-0777. 
 
BL-1020 är en modifierad version av läkemedlet perfenazin som tillhör första 
generationens antipsykotika. BL-1020 är en GABA ester av perfenazin. BL-1020 verkar 
genom dopamin D2-receptor blockad och har även agonistiska egenskaper på GABAA 
receptorer utan att binda till GABAB receptorerna. Med tanke på de observerade 
funktionella abnormiteter som upptäckts i den GABAenerga signaleringen hos 
schizofrena tror man att man genom att augmentera GABA i antipsykotika dels kan 

GABAenerg 
neurotransmission 

Minskat uttryck av 67 kDa 
isoformen av 

glutaminsyradekarboxylas 

Minskat uttryck av 
parvalbumin i 

GABAenerga interneuron 

Minskad mängd 
GABA i olika 
hjärnregioner 

Trolig påverkan på 
kognitiv funktion 

Minskad biosyntes 
av GABA I olika 
hjärnregioner 

Minskad GABAenerg 
neurotransmission 

Figur 2) Observerade förändringar av GABA i postmortemstudier av schizofrena 
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förbättra biverkningsprofilen av dopamin D2 antagonister. Kliniska studier utförda på 
djur pekar även på att den agonistiska effekten som BL-1020 har på GABA receptorer 
bidrog till de prokognitiva effekter som observerades vid de djurstudier där BL-1020 
testades (20,21). Vid formuleringen av BL-1020 var målet att den GABA-agonistiska 
komponenten skulle binda selektivt till GABAA-receptorerna som innehöll α2/α3 
subenheter då en selektiv agonism på α2 och/eller α3 subenheterna inte medför den 
sedativa effekt som förknippas med agonism på α1 subenheten som bland annat 
bensodiazepiner verkar på (22).  
 
För att förstå den förmodade effekten som BL-1020 har vid schizofreni krävs en viss 
förståelse kring funktionen som dopamin, serotonin, glutamat och GABA har vid 
schizofreni. Dopamin D2 blockaden som perfenazin utövar leder till en minskad 
dopamin-utsöndringen i den mesolimbiska nervbanan vilket leder till en förbättring av 
positiva symptom. Eftersom perfenazin när det verkar i sig självt kan förvärra eller till 
och med inducera negativa symptom på grund av att perfenazin blockerar 
dopaminsekretionen i prefrontala cortex vill man genom en tillsats av GABA som 
verkar som agonist på GABAA receptorerna bemästra denna försämring av negativa 
symptom som perfenazin kan ge upphov till och genom detta förbättra positiva, 
negativa och kognitiva symptom hos schizofrena. Detta tros kunna uppnås genom ett 
par steg, först så tros det att en stimulering av GABAA receptorer hämmar glutamat 
neuron i den glutamaterga nervbanan i kortikala hjärnstammen vilket leder till en 
hypoaktivitet i glutamat neuronen som minskar glutamat neuronens förmåga att 
aktivera mesolimbiska dopamin neuron vilket skulle leda till en förbättring av positiva 
symptom. Utöver detta skulle även hypoaktiviteten på glutamat neuron leda till att de 
inte kan aktivera de GABA interneuron som återfinns mellan glutamat neuronen och de 
mesokortikala dopaminneuronen. På följd av detta blir GABA interneuronen 
disinhiberade som leder till en ökad aktivering av mesocortikala dopaminerga neuron 
samt en ökad dopaminsekretion i prefrontala cortex (21). 
 
MK-0777 är en partiell agonist på GABAA a2/a3 subenheterna som uppskattas ha 10 till 
20% potens i jämförelse med en fullvärdig GABAA α2 agonist. MK-0777 är en 
funktionell selektiv agonist på GABAA a2/a3 subenheterna och uppvisar praktiskt taget 
ingen aktivitet på GABAA α1 och α5 subenheterna vilket skulle leda till att MK-0777 
skulle ha prokognitiva effekter utan att orsaka den sederande och negativa effekt på 
kognitiva förmågor som bensodiazepiner uppvisar (18). 
 
 
 
 

Metod 

Arbetet är en litteraturstudie. Vid sökning av studier användes främst Pubmed och 
MeSH-termer enligt tabell 1. 
 
Exklusionskriterier som användes i resultatdelen var bland annat uteslutning av 
djurstudier då kliniska prövningar med antipsykotika på djur inte nödvändigtvis 
återspeglar effekten som skulle uppstå hos människor på grund av komplexiteten i 
hjärnan. Inklusionskriterier var att studien skulle ha minst 10 testpersoner, att studien 
var dubbelblindad och randomiserad samt att mätvärdena var överensstämmande med 
varandra. 
 
Begränsningar för arbetet består av att utbudet av relevanta kliniska studier med 
GABA-agonister är begränsade och arbetet kommer då utgå från det existerande 
vetenskapliga underlaget för att försöka redovisa för GABA-agonisters potentiella roll 
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som terapeutisk behandling av positiva, negativa och kognitiva symptom vid 
behandling av schizofreni.  
 
Resultatdelen av detta arbete bygger på tre dubbelblindade, randomiserade, 
placebokontrollerade kliniska studier som uppfyller kriterierna.  
 
 
Tabell 1) Sökord i pubmed 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

170403 ("gamma-Aminobutyric 
Acid"[Mesh] OR "GABA-B 
Receptor Agonists"[Mesh] 
OR "GABA-A Receptor 
Agonists"[Mesh] OR "GABA 
Agonists"[Mesh] OR "GABA 
Agents"[Mesh] OR 
"Receptors, GABA-B"[Mesh] 
OR "Receptors, 
GABA"[Mesh] OR 
"Receptors, GABA-A"[Mesh] 
OR "GABAergic 
Neurons"[Mesh]) AND 
"Schizophrenia"[Mesh] Sort 
by: Relevance Filters: Clinical 
Trial; Humans 

Humans, clinical 
trial 

34  

170404 ("gamma-Aminobutyric 
Acid"[Mesh] OR "GABA-B 
Receptor Agonists"[Mesh] 
OR "GABA-A Receptor 
Agonists"[Mesh] OR "GABA 
Modulators"[Mesh] OR 
"GABA Agonists"[Mesh] OR 
"Receptors, GABA-B"[Mesh] 
OR "Receptors, 
GABA"[Mesh] OR 
"Receptors, GABA-A"[Mesh] 
OR "GABAergic 
Neurons"[Mesh]) AND 
"Antipsychotic 
Agents"[Mesh] Sort 
by: Relevance Filters: Clinical 
Trial; Humans 

Clinical trials, 
humans 

29  

170408  (("GABA Agonists"[Mesh]) 
OR "GABA Agonists" 
[Pharmacological Action]) 
AND "Schizophrenia"[Mesh 

Clinical trial, 
humans 

4  23,24,25 
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Med utgångspunkt från arbetets titel, dvs GABA-agonister som antipsykotika utgick 
arbetet från studier som påvisat en korrelation mellan mängden GABA i hjärnan hos 
schizofrena i jämförelse med friska kontroller. Vissa studier har påvisat att mängden 
GABA är minskad i hjärnan hos schizofrena. Arbetet behandlar de relevanta 
dubbelblindande, randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier där effekten av 
GABA-agonister på människor har undersökts. 
 

 

Resultat 

BL-1020 
I olika studier som granskar effekten av nya antipsykotika (sk ”novel antipsychotics) 
har effekten av BL-1020 som är en oralt administrerad gammaaminosmörsyra (GABA) 
ester av perfenazin granskats. BL-1020 verkar både som dopaminantagonist och 
GABA-agonist där den binder selektivt till GABAA α2/α3 subenheterna.  Det finns dock 
endast en publicerad storskalig dubbelblindad, randomiserad kontrollstudie där 
effekten av BL-1020 på positiva, negativa och kognitiva symptom utvärderats på 
människor (23). 
 
I en 6-veckors randomiserad dubbel-blindad, placebo-kontrollerad, parallelgrupps, 
multicentrerad fas 2 studie utvärderades effekten som BL-1020 hade på positiva och 
negativa symptom med hjälp av PANSS skalan, kognitiva symptom samt 
biverkningsprofilen som BL-1020 har i jämförelse med placebo och risperidon hos 363 
hospitaliserade patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen kronisk schizofreni, 
DSM-IV-TR (23). I studien undersöktes säkerheten, effekten och biverkningsprofilen 
av låg dos (10mg/dag) och en flexibel högdos (20 till 30mg/dag) av BL-1020 i 
jämförelse med placebo och risperidon. Studien jämförde även effekten och säkerheten 
av BL-1020 i jämförelse med en liknande tidigare studie med risperidon där 
dosintervallet var 2 till 8 mg/dag. 
 
Studiepopulationen bestod av 363 sjukhuspatienter fördelade på olika sjukhus där 15 
var i Indien, 17 i Rumänien och 2 i USA. 
  
Studien använde sig av det primära utkomstmåttet Positive and Negative Syndrome 
Scale (PANSS) för att skatta effekten på positiva och negativa symptom. Utkomstmåttet 
för kognitiva symptom var The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) 
som utfördes på dag 0 samt vid slutet av studien vid vecka 6. Utvärdering av 
biverkningsprofilen, säkerhetsprofilen och tolerabiliteten baserades på incidensen av 
adverse events (AE), avhopp på grund av biverkningar/adverse effects, bedömningar av 
extrapyramidala symptom med hjälp av Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS) 
som utfördes varje vecka, mätning av livstecken/ vitala tecken, elektrokardiogram, 
laboratorietester (däribland mätning av prolaktin) samt fysiska undersökningar. 
 
Resultat av studien: 
Effekten (efficacy) på samtliga mått påvisade att både 20 till 30 mg av BL-1020 och 
risperidon var effektivare än placebo och 10 mg av BL-1020. 
 
Efter 1 vecka hade placebogruppen det högsta antalet som hoppade av studien. Vid 
vecka 6 hade både 10 och 20 till 30 mg av BL-1020 samma bortfall. De grupper som 
fick BL-1020 hade fler som avslutade behandlingen i jämförelse med gruppen som fick 
risperidon. Den högre bortfallsincidens som uppstod i grupperna som fick BL-1020 
jämfört med risperidon var en upplevd brist på effekt eller tillbakadragning av 
samtycke. Den behandlingsgrupp som hade högst andel som fullbordade behandlingen 
var risperidon gruppen där 78% fullbordade hela behandlingen medans 
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placebogruppen hade lägst fullbordande där 60,2% fullbordade hela behandlingen. 
Bland de som fick 10 mg BL-1020 fullbordade 70% studien och bland de som fick 30 
mg av BL-1020 fullbordade 68,5% hela behandlingen. I alla grupper förutom 
risperidon gruppen var anledningen till tidigt avslutande av behandlingen en upplevd 
brist på effekt eller tillbakadragning av samtycke medans avhopp i risperidon gruppen 
där biverkningar (adverse effects) var den främsta anledningen till avhopp. 
 
BL-1020 20-30 mg och risperidon uppvisade en påtaglig förbättring på PANSS i 
jämförelse med placebo, vilket kan ses i tabell 2.  Effekten av den sammansatta 
förändringen på PANSS för 20–30 mg av BL-1020 var -6,6 (p=.02 sammansatt effekt) 
och för risperidon -9,4 (p <.01 sammansatt effekt) i jämförelse med placebo. 10 mg av 
BL-1020 (p=.13 sammansatt) visade inte på en kliniskt signifikant effekt på PANSS 
jämfört med placebo. Under de första 2 veckorna uppvisade alla 3 testgrupper en 
förändring på PANSS totala poängsättning jämfört med placebo, inklusive 10 mg av 
BL-1020 men som sedermera efter 2 veckor inte påvisade någon skillnad i den totala 
PANSS poängsättning jämfört med placebo och vid vecka 5 uppvisade 10 mg BL-1020 
en försämring på PANSS i jämförelse med placebo. 
 
20–30 mg av BL-1020 och risperidon uppvisade båda kliniskt signifikanta 
förbättringar på de sekundära effektmåtten Clinical Global impressions- Severity of 
illness scale (CGI-S), Clinical Global Impressions- Improvement scale (CGI-I), 
Readiness for Discharge frågeformulär samt Strauss-Carpenter Level of Functioning 
scale. 
Effekten som BL-1020 20-30 mg hade på sekundärmåttet Calgary Depression Scale for 
schizophrenia (CDSS) visade ingen signifikant skillnad mellan 20–30 mg av BL-1020 
gentemot placebo. Däremot visade risperidon en kliniskt signifikant effekt på CDSS. 
Effekten på relevanta primära och sekundära utgångs mått redovisas i tabell 2. 
 
 
Tabell 2) Skillnad i effekt på utkomstmått mellan BL-1020 10 mg, 20–30 mg och risperidon 
jämfört med placebo (23) Omarbetad från artikelns ursprungliga tabell  

 BL-1020 10 mg 
(n=90) 

BL-1020 20-30 mg 
(n=89) 

Risperidon (n=91) 

Skillnad i total 
PANSS (Positive 
and Negative 
Symptom Scale) 
poängsättning från 
baseline jämfört 
med placebo 

-0,7, P=.81 -6,6, P=.02 -9,4, P=.001 

20%ig förbättring 
av total PANSS 
poängsättning 

7,1%, P=.33 16,4%, P=.001 18,1%, P <.001 

Calgary Depression 
Scale for 
Schizophrenia score 

0,1, P=.55 -0,2, P=.52 -0,6, P=.02 

Strauss-Carpenter 
Level of 
Functioning Scale 
score 

1,04, p=.153 1,72, p= .017 2,14, p=.003 

Clinical Global 
Impressions- 
Severity of Illness 
(CGI-S) 

-0,07, p=.67 -0,60, p= <.001 -0,67, p= <.001 
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Vid mätning av kognitiv förmåga enligt Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia 
uppvisade 20–30 mg av BL-1020 en betydlig förbättring av kognitiv funktion i 
jämförelse med risperidon, placebo och 10 mg av BL-1020. 20–30 mg av BL-1020 
förbättrade kognitiv förmåga med BACS som utgångsmått som visade en mer 
signifikant förbättring jämfört med placebo (P=.009, effektstorlek=0.50), risperidon 
(P=.019, effektstorlek=0.43) och 10 mg av BL-1020 (P=.013, effektstorlek=.42). 
 
Biverkningar: 
Uppkomsten av biverkningar var högst i grupperna som fick 20–30 mg av BL-1020 och 
risperidon där båda grupperna uppvisade högre incidens av biverkningar i jämförelse 
med grupperna som fick 10 mg BL-1020 och placebo. Förekomsten av extrapyramidala 
biverkningar var märkvärt högre i grupperna som fick BL-1020 och risperidon. 
Risperidon påvisade en kliniskt signifikant ökning av prolaktinnivåer från starten av 
studien till slutet (P <.0001) med en dramatisk ökning i jämförelse med de andra 
grupperna. Både 10 mg och 20–30 mg av BL-1020 visade båda en kliniskt signifikant 
ökning av prolaktinnivåer från baslinjevärdena jämfört med placebo, dock mycket lägre 
än risperidon. Den genomsnittliga ökningen av prolaktin för risperidon jämfört med 
placebo var 45,74±44,96 utifrån baslinjevärdena medans den genomsnittliga ökningen 
av prolaktin för 20–30 mg av BL-1020 jämfört med placebo var 8,43±38,89 utifrån 
baslinjevärdena. 
 
Det finns fler djurstudier av BL-1020 och andra nya GABA-agonister än det finns 
studier på människor. Dessa studier ger en viss insikt av effekten av GABA-agonister 
men på grund av de komplexa neurologiska skillnader som människor har jämfört med 
djur är de inte helt rättvisande. 
 
En påföljande dubbelblindad randomiserad placebokontrollerad fas 2/3 klinisk studie 
som hade namnet CLARITY (NCT013633349) påbörjades för att försöka utvärdera den 
kortsiktiga (6 veckor) och långsiktiga (6 månader) pro-kognitiva och antipsykotiska 
effekten av BL-1020. Huvudutgångsmåttet för studien var den sammansatta 
poängsättningen av Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in 
Schizophrenia (MATRICS) Consensus Cognition Battery (MCCB) (21). MCCB är ett 
neuropsykologiskt test som omfattar 10 dimensioner av 7 olika kognitiva områden i 
hjärnan (21). 
Studien avslutades dock i förtid av det utredande företaget, BioLineRx LTD i mars 
månad 2013 på grund av att en interim analys visade att studien inte skulle uppnå den 
förutsatta huvudsakliga effekten vid slutpunkt (21). 
 
 
MK-0777 
MK-0777 är en annan ny GABA-agonist som det finns 2 relevanta publicerade kliniska 
studier som uppfyller uppsatsens inklusionskriterier (24,25). 
 
Båda studierna ”Subunit-selective modulation of GABA type A receptor 
neurotransmission and cognition in schizophrenia” (24) och ”A randomized clinical 
trial of MK-0777 for the treatment of cognitive impairments in people with 
schizophrenia” (25) var dubbelblindade randomiserade placebokontrollerade kliniska 
studier som utvärderade effekten av MK-0777 på kognitiva förmågor i jämförelse med 
placebo. Studierna var utformade på liknande sätt med skillnaden att studien av 
Buchanan et al hade en större testgrupp och använde MCCB istället för Repeatable 
battery for the assessment of neuropsychological status för att utvärdera 
neuropsykologisk status. 
 
I studien som publicerades av Lewis et al (24) tillfrågades 29 manliga försökspersoner i 
åldrarna 18–50 år med kliniskt diagnostiserad schizofreni att delta i studien. Utav 
dessa 29 uppfyllde 16 inklusionskriterierna. I studien randomiserades gruppen som 
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fick MK-0777 och placebogruppen med hjälp av randomiserings procedur utförd av en 
statistiker som inte hade någon anslutning till studien i övrigt. Efter randomiserings 
processen tilldelades 9 försökspersoner MK-0777. Startdosen av MK-0777 var 3 mg 
som gavs två gånger om dagen (bis in die, b.i.d) som sedan höjdes till 5 mg b.i.d i slutet 
av vecka 1 och sedan till 8 mg b.i.d i slutet av vecka 2 som sedan fortsattes under de 
kvarvarande 2 veckorna av den 4 veckor långa studien. I placebogruppen ingick 6 
personer som fick motsvarande placebo tabletter. 
 
För att mäta kognitiv förmåga hos testpersoner användes olika mätmetoder. I studien 
använde man sig av Repeatable battery for the assessment of neuropsychological status 
som består av 5 delar (subtests) som är till för att indexera närminne, språkförmåga, 
visuospatialt minne, uppmärksamhetsförmåga samt latensminne. Tester gavs ut i 
början för att få fram baslinjevärden att utgå från under studiens gång. 
Utöver detta utfördes 3 kognitiva tester utformade att pröva arbetsminne och/eller 
kognitiv kontrollförmåga hos testpersonerna. Dessa tester var N-back task, AX 
Continous Performance Test och The Preparing to Overcome Prepotency task. 
 
Resultat av studien: 
För att försöka uppskatta skillnader från den neuropsykiatriska utvärderingen 
jämförde man genomsnittet av de erhållna resultaten från Repeatable battery for the 
assessment of neuropsychological status från baslinjevärdena i relation till de som 
uppmättes vid vecka 4. Det enda av de 5 kognitiva domäner som uppvisade en kliniskt 
signifikant skillnad var fördröjt/latens minne där MK-0777 påvisade en kliniskt 
signifikant förbättring, detta illustreras i tabell 3. 
 
 
Tabell 3) Skillnad i resultat av Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological 
Status Scores mellan placebo och MK-0777 från baslinjevärden och efter vecka 4 (24) 
Omarbetad från artikelns ursprungliga tabell 

Repeatable Battery 
for the Assesment of 
Neuropsychological 
Status Scores 

Placebo 
(n=6) 
baslinjevärde 
(genomsnitt) 

Placebo 
(n=6) vecka 4 
(genomsnitt) 

MK-0777 (n= 
9) 
baslinjevärde 
(genomsnitt) 

MK-0777 (n= 
9) vecka 4 
(genomsnitt) 

Total 63,5 70,8 71,8 76,7 
Närminne 61,2 66,8 71,0 76,4 
Visuell spatial 
förmåga 

71,8 83,0 73,3 77,8 

Språk 81,7 83,0 84,4 83,0 
Uppmärksamhet 78,5 90,2 82,8 84,2 
Latensminne/fördröjt 
minne 

60,8 63,8 76,6 85,3* 

*p <0,05 
 
 
Resultat på kognitiva uppgifter: 
Testgruppen som fick MK-0777 påvisade en klinisk effekt med beräkning av 
Multivariate analysis of variance (MANOVA) i reaktionstiden för N-back testet och 
Preparing to Overcome Prepotency tasks (F=5,93, P <0.05). I MK-0777 gruppen 
påvisades en klinisk signifikant förbättring från baslinjevärdena i Preparing to 
Overcome Prepotency task med hjälp av ANCOVA (F=4,87, P <0.05) i jämförelse med 
placebo. Ingen klinisk signifikant skillnad kunde uppmätas på AX-Continuous 
Performance Test task (P=0,12).  
 
I en liknande studie utförd av Buchanan RW et al (25) ville man undersöka effekten på 
kognitiva symptom av MK-0777 gentemot placebo på en större studiepopulation samt 
säkerheten och tolerabilitet av MK-0777. 
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Studien var en 4-veckors dubbelblindad, randomiserad, placebo-kontrollerad 
multicentrerad klinisk studie. I studien ingick 60 försökspersoner med konstaterad 
DSM-IV-TR schizofreni. Genom randomisering tilldelades 18 personer till att få MK-
0777 3 mg b.i.d (två gånger dagligen); 21 fick MK-0777 8 mg b.i.d; 21 tilldelades att få 
placebo. Deltagarna i studien var i åldersintervallet 18–60 år och valdes ut efter olika 
kriterier som bland annat att de behandlats med en andra generationens antipsykotika, 
dock ej clozapin, i 2 månader och att deltagarna var kliniskt stabila och i en icke akut 
fas av sjukdomen. Utöver detta skulle deltagarna uppfylla vissa diagnostiska kriterier 
som överensstämmer med kronisk schizofreni. 
 
För att minska risken för confounders uteslöts deltagare från studien om de tidigare 
haft en DSM-IV diagnos av alkohol eller drogberoende inom den senaste månaden 
inför studien, alkohol eller drogberoende under de senaste 6 månaderna innan studien, 
förekomst av utvecklingsstörning, förekomsten av andra neurologiska sjukdomar 
och/eller dokumenterade betydande skall skador samt deltagare som använder 
mediciner som verkar på GABAA receptorer eller mediciner som hämmar CYP3A4 
enzymet. 
 
Huvudmåttet i studien var Measurement and Treatment Research to Improve 
Cognition in Schizophrenia (MATRICS) Consensus Cognitive Battery (MCCB). 
 
Resultat av studien: 
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna uppmättes av den sammansatta MCCB 
poängsättningen (F=1,61, p= .210).  
 
I en utforskande post hoc analys av de individuella provresultaten utvärderades 
resultaten parvis och man fann då en symboliskt signifikant skillnad (ojusterat p-värde 
<.05) mellan gruppen som fick 8 mg MK-0777 b.i.d och placebogruppen på Brief Visual 
Memory-test Revised (p=.02) och the Neuropsychological Assessment Battery mazes 
test (p=.009) där placebogruppen uppvisade en förbättring i båda testerna gentemot 
gruppen som fick 8 mg MK-0777 b.i.d., vilket kan ses i tabell 4. 
 
Tabell 4) Utkomstmått på sammansatt MCCB (MATRICS Consensus Cognitive Battery) 
poängsättning samt kliniskt signifikanta värden från deltester på MCCB testerna från studien 
av Buchanan et al (25) Omarbetad från artikelns ursprungliga tabell 

 Vecka Placebo 
(n=17) 

MK-0777 3 
mg b.i.d 
(n=15) 

MK-0777 
8 mg 
b.i.d 
(n=18) 

p-värde 

MCCB- 
sammansatt 
poäng 

0 30,1 (13,1) 31,0 (12,6) 27,8 
(12,2) 

P=.210 

MCCB- 
sammansatt 
poäng 

4 32,5 (14,0) 31,3 (13,9) 27,9 
(12,7) 

P=.210 

BVMT-R 0 36,4 (12,2) 36,5 (11,1) 34,5 
(14,6) 

P=.051* 

BVMT-R 4 39,7 (11,9) 35,9 (10,5) 33,1 
(11,9) 

P=.051* 

NAB Mazes 0 40,2 (9,4) 40,1 (6,3) 37,7 (8,5) P=.030* 
NAB Mazes 4 44,1 (10,6) 41,3 (6,6) 37,9 (7,6) P=.030* 
Värdena är genomsnittliga värden och standardavvikelse (±SD)  
BVMT-R (Brief visuospatial Memory test-Revised), NAB mazes (Neuropsychological 
Assesment Battery mazes test) 
*Kliniskt signifikant värde 
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Inga signifikanta skillnader sågs mellan MK-0777 grupperna och placebogrupperna på 
AX-CPT testpoängsammansättningen (p=.78) och inte heller på de olika N-back 
testerna där ANCOVA tester (analys av kovarians) inte påvisade någon signifikant 
skillnad på varken 0-back (p=.99), 1-back (p=.71) och 2-back (p=.97). Vid utförande av 
parvis post-hoc analys av gruppskillnader mellan gruppernas resultat på AX-CPT och 
N-back visade inte på någon signifikant skillnad. 
 
Biverkningar: 
MK-0777 uppvisade inga allvarliga biverkningar och uppkomsten av biverkningar var 
låg. De biverkningar som rapporterades var enstaka fall av yrsel och trötthet. 
I studien av Buchanan et al (25) uppmättes ingen statiskt signifikant skillnad i 
uppkomst av varken ofrivilliga rörelser enligt AIMS (Abnormal Involuntary Movement 
Scale) eller uppkomst av EPS enligt Simpson-Angus Scale (SAS). 
 
Relevanta skillnader och likheter mellan studierna av Lewis et al (24) och Buchanan et 
al (25) redovisas i tabell 5. 
 
Tabell 5) Relevanta skillnader och likheter för urval, studiepopulation, inklusions- och 
exklusionskriterier I studierna av Lewis et al (24) I jämförelse med Buchanan et al (25)  

 Lewis et al Buchanan et al 
Studiepopulationens 
storlek 

16, MK-0777 8 mg (n=9), 
placebo (n=6) 

60, MK-0777 3 mg b.i.d 
(n=18), MK-0777 8 mg 
b.i.d (n=21), placebo 
(n=21) 

Urvalkskriterier Diagnostiserad kronisk 
schizofreni enligt DSM-IV-
TR, i kliniskt stabil fas av 
sjukdomen med behandling 
av antipsykotika 

Diagnostiserad kronisk 
schizofreni enligt DSM-
IV-TR,  i kliniskt stabil fas 
av sjukdomen med 
behandling av 
antipsykotika 

Studielängd 4 veckor 4 veckor 
Utfallsmått Brief Psychiatric Rating 

Scale (BPRS), Repeatable 
Battery for the Assessment of 
Neurpsychological Status, N-
Back test, AX Continuous 
Performance test och 
Preparing to Overcome 
Prepotency test 

MCCB, AX-continuous 
Performance Test och N-
back test (0-back, 1-back 
och 2-back test) 

Inklusionskriterier Kliniskt stabil kronisk DSM-
IV schizofreni med 
antipsykotisk behandling ≥3 
månader, 18–50 års 
åldersintervall 

Kliniskt stabil kronisk 
DSM-IV schizofreni med 
antipsykotisk behandling i 
de föregående 2 
månaderna, 18–60 års 
åldersintervall 

Exklusionskriterier Samtidig användning av 
bensodiazepiner, historia av 
alkohol eller drogberoende 
inom de senaste 6 
månaderna, dokumenterade 
skallskador eller epileptiska 
anfall, samtidigt bruk av 
andra läkemedel som 
hämmar CYP3A4 

Samtidig användning av 
bensodiazepiner, historia av 
alkohol eller drogberoende 
inom de senaste 6 
månaderna, dokumenterade 
skallskador eller epileptiska 
anfall, samtidigt bruk av 
andra läkemedel som 
hämmar CYP3A4 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Arbetet var en litteraturstudie vilket lämpar sig bäst med tanke på tidsbegränsningen 
av 10 veckor samt att GABA-agonister som behandling är ett relativt förbisett fenomen. 
Därav skulle en sammanställning av existerande vetenskapliga fynd vara det bästa 
tillvägagångssättet för att presentera en bild av det nuvarande kunskapsläget kring 
GABA och GABA-agonister. 
 
Med utgångsläge från det begränsade utbud av dubbelblindade, randomiserade 
kontrollstudier som testar GABA-agonister på människor är det svårt att få något 
entydigt svar på GABA-agonisters terapeutiska nytta för schizofrena. 
 
Eftersom utbudet av dubbelblindade randomiserade placebokontrollerade 
kontrollstudier med GABA-agonister är begränsade samt att de GABA-agonistiska 
substanser som prövats har begränsad effekt på de receptorer som studierna önskat 
undersöka kan man med dagens kunskap varken hävda att GABA-agonister har en 
övertygande potentiell nytta vid schizofreni då kliniskt signifikanta resultat inte kunnat 
fastslås i de studier som utförts. Samtidigt kan man dock inte avfärda GABA-agonister 
som terapeutiskt behandlingsmål då mycket pekar på att GABA har en viktig roll att 
spela i sjukdomsbilden vid schizofreni. Vare sig om GABA är en primär faktor i 
schizofrenisjukdomsbilden eller om det är en kompensatorisk mekanism som uppstår 
till följd av schizofreni förblir den viktig för att fortsatt förstå den väldigt komplexa 
patofysiologin vid schizofreni där forskningen på senare tid på allvar övervägt andra 
neurotransmittorer och signalsubstansers roll i schizofreni utöver dopamin D2-
receptorer som så länge har dominerat förståelsen för schizofreni och utveckling av 
farmakologiska angreppspunkter. 
 
Resultatdiskussion 
Rollen som GABA har i symptombilden och den underliggande patofysiologin vid 
schizofreni är fortfarande inte helt klarlagd men det finns belägg för att en förändrad 
neurotransmission av GABA vid schizofreni kan vara en biomarkör för att ytterligare 
förstå de neurologiska och neurodegenerativa processer som kan ses vid schizofreni (4). 
 
Hypotetiskt skulle GABA-agonister kunna ha en terapeutisk effekt på främst kognitiva 
symptom vid schizofreni som har visat sig vara svåra att behandla med nuvarande 
farmakologisk behandling.  
 
Det som man skulle kunna tänkas uppnå genom att ytterligare testa GABA-agonister är 
att utvärdera den neurologiska och fysiologiska verkan som GABA-agonister utövar i 
hjärnan i främst prefrontala cortex och andra delar av hjärnan som är involverade i 
kognitiva funktioner. 
 
Det har även gjorts ett fåtal öppna studier som undersöker tolerabiliteten och hurdan 
biverkningsprofilen ser ut för dessa GABA-agonister i jämförelse med dopamin 
antagonister med avseende på de typiska biverkningar som associeras med 
dopaminantagonister såsom EPS och viktökning (26). 
 
I 6 veckors studien av Geffen et al visade resultaten av de tester man gjort för att mäta 
den kognitiva förmågan en markant skillnad i effekt mellan en flexibel hög dos av 20–
30 mg av BL-1020 en signifikant förbättring i jämförelse med risperidon, placebo och 
10 mg av BL-1020 på kognitiva förmågor. Även i relation till tidigare studier som 
jämfört effekten på kognitiva förmågor av FGA gentemot SGA hos första episods 
patienter samt patienter med kronisk schizofreni observerade man att BL-1020 hade en 
mer betydelsefull förbättring på kognitiva symptom (28,29).  
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Resultaten som erhölls från de kognitiva tester utförda på människor i 6-
veckorsstudien av Geffen et al överensstämde med de observationer som gjorts med 
BL-1020 på råttmodeller av schizofreni (20). Råttmodellen av schizofreni bygger på att 
ett schizofreniliknande tillstånd uppstår hos försöksdjuren när exempelvis amfetamin 
administreras i försöksdjuren. Resultat från dessa djurstudier visar på att perfenazin i 
sig självt inte kunde omvända/häva de kognitiva nedsättningar som inducerades av 
fencyklidin medans BL-1020 i högre grad lyckades häva/omvända de kognitiva 
nedsättningarna (20). För att försöka stärka bevisningen kring hypotesen att BL-1020 
häver effekten av de schizofreniliknande effekter som induceras av exempelvis 
fencyklidin testade man även i råttmodellen av schizofreni att samtidigt administrera 
en GABAA antagonist (exempelvis picrotoxin och bicuculline) i kombination med BL-
1020 då GABAA antagonisten skulle kunna hindra effekten som BL-1020 har att häva 
de kognitiva nedsättningar som uppstår vid det amfetamin-inducerade 
schizofrenitillståndet i djurstudier (20). 
 
I den 6-veckor långa studien av Geffen et al så kan en möjlig orsak till den påtagliga 
skillnaden i kognitiv förmåga som uppmättes med hjälp av BACS mellan 20–30 mg av 
BL-1020 och risperidon bland annat bero på att den relativt höga dosen av risperidon 
troligtvis kan ha bidragit till en negativ inverkan på kognitiv förmåga hos risperidon 
gruppen (23). 
 
Den prokognitiva terapeutiska effekten som 20–30 mg BL-1020 uppvisade i studien av 
Geffen et al kunde inte replikeras i CLARITY studien som avslutades i förtid på grund 
av otillräcklig effekt på det primära utgångsmåttet MCCB. 
 
För att utvärdera effekten av läkemedel som modifierats med GABA, som till exempel 
BL-1020 skulle det behövas göra en större dubbelblindad randomiserad kontrollstudie 
på människor som testar perfenazin i jämförelse med BL-1020 för att avgöra vilken 
påtaglig effekt som GABA-agonism har på PANSS och andra mät mått för att avgöra 
skillnaden mellan dem. 
 
I 6-veckors studien som testade BL-1020 påvisade 20–30 mg av BL-1020 en 
förbättring av PANSS och de andra parametrarna. Det skulle vara av stor nytta att göra 
en stor dosoptimerad dubbelblindad randomiserad kontrollstudie som jämför 
perfenazin och BL-1020 för att kunna upptäcka skillnader på dels PANSS och negativa 
symptom och utöver detta effekten på kognitiva symptomen där man möjligtvis skulle 
kunna upptäcka en kliniskt signifikant skillnad. Perfenazin har ju i relation till många 
av de övriga antipsykotiska läkemedlen påvisat en god antipsykotisk effekt (2). 
En post hoc utvärdering från en annan 18-månaders studie fann att perfenazin 
påvisade en liten förbättring på kognitiv funktion i jämförelse med olanzapin och 
risperidon (24). 
 
Flera elektrofysiologiska undersökningar ger stöd åt idén om att parvalbumin-positiva 
interneuron är viktiga för kognitiv förmåga. Parvalbumin-positiva interneuron som är 
intakta ser till synes ut att vara en utgångspunkt för neural oscillerande aktivitet i 
gamma-frekvens bandet (30–80 Hz) (27). Oscillerande aktivitet i gamma-frekvens 
bandet har visat sig korrelera med vissa kognitiva processer såsom perceptuell 
bindningsförmåga, uppmärksamheten, uppspelthet och mönsterigenkänning (9). Om 
man lägger samman de faktum att en störd kognitiv förmåga och en abnorm 
oscillerande aktivitet kan ses hos schizofrena med de postmortem fynd som pekar på 
förändringar i GABAenerg neurotransmission och parvalbumin-positiva interneuron 
finns det mycket som pekar på att GABA är inblandad i sjukdomsbilden vid schizofreni.  
 
De utgångsmått som användes i studierna av Lewis et al och Buchanan et al för att 
utvärdera MK-0777 och dess effekt på kognitiv förmåga var att försöka undersöka om 
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GABA-agonister som verkar på GABAA-receptorer med α2/α3 subenheterna uppvisade 
någon förbättring av kognitiva förmågor som tros vara uppkomna av bland annat en 
rubbning i dorsolaterala prefrontala cortex hos individer med schizofreni. 
 
Resultatet från Buchanan et al påvisade att gruppen som fick 8 mg MK-0777 b.i.d 
uppvisade en kliniskt signifikant försämring på deltesterna Brief Visuospatial Memory 
test Revised och Neuropsychological Assesment Battery mazes test i jämförelse med 
placebogruppen när man gjorde parvis post hoc analys av resultaten. Eftersom studien 
av Buchanan et al hade en större studiepopulation och en mer strikt studiedesign ger 
den därav en större statisk slagkraft jämfört med studien av Lewis et al. Dock så är 
detta enbart i relation till studien av Lewis et al då studien av Buchanan et al i allmänna 
drag får anses ha en begränsad statisk slagkraft på grund av att studiepopulationen inte 
kan anses vara tillräckligt stor. 
 
I studierna som utvärderade MK-0777 och dess effekt på kognitiva funktioner hos 
schizofrena stod redan studiedeltagarna på antipsykotiska mediciner vilket är rimligt 
då GABA-agonister i sig självt inte kan väntas ha en tillräcklig terapeutisk effekt på 
positiva och negativa symptom utan får i framtida forskning antingen inkorporeras i 
existerande antipsykotiska läkemedel eller i det fall att den verkar enbart som GABA-
agonist ges som komplement till typiska eller atypiska antipsykotiska läkemedel för att 
utvärdera hur den kan påverka olika utfallsmått i samband med detta. 
 
En möjlig svårighet för att utvärdera effekten och farmakokinetiken av BL-1020 är hur 
pass selektiv affinitet den har på GABAA α2/α3 subenheterna och ifall den binder till 
andra GABAA receptorer (20). En möjlighet för framtida formuleringar är att försöka 
hitta en formulering som passerar blod-hjärn barriären intakt hos människor och kan 
verka på den GABAenerga neurotransmissionen på ett mer tydligt sätt (20). 
 
Värt att notera är att MK-0777 är en svag agonist på α2-innehållande GABA receptorer. 
Den relativa ”efficacyn” (maxeffekten) för MK-0777 är enbart 11% jämfört med 
klordiazepoxid som tillhör bensodiazepin klassen (30). Framtida studier som riktar in 
sig på att testa GABAA agonister som verkar på α2/α3 receptorerna bör alltså ha högre 
selektiv efficacy för att kunna ge mer entydiga resultat. 
 
Det krävs ytterligare mer omfattande och rigorösa studier med en acceptabel 
studiepopulation samt så bör GABA-agonisterna vara mer potenta agonister på de 
receptorer som man ämnar undersöka (bland annat α2/α3 receptorerna) än de aktiva 
substanser som använts i de studier som publicerats hitintills. 
 
Att döma av resultaten från de 2 studier som testade MK-0777 jämfört med placebo så 
är studien av Buchanan et al (25) mer tillförlitlig än studien av Lewis et al (24) på grund 
av att studiepopulationen var större och därav gav en större statisk styrka. Med tanke 
på att studieupplägget för båda studierna var nästintill identiska med skillnaden att 
studien av Buchanan et al hade 60 testpersoner gentemot 15 i studien av Lewis et al så 
får man anta att resultatet från studien av Buchanan et al är mer rättvisande gällande 
effekten av MK-0777 gentemot placebo.  
 
Om man tittar överskådligt på den existerande behandling som finns tillgänglig för 
schizofreni så fungerar FGA på positiva symptom men har nackdelar i form av 
biverkningar där de mest påtagliga är extrapyramidala symptom. SGA ger i regel 
upphov till mindre eller förmildrade fall av EPS genom att de blockerar andra 
neurotransmittorer såsom serotonerga nervbanor eller verkar som partiella agonister 
på vissa dopaminreceptorer vilket kan leda till förmildring av EPS (13,20). SGA kan 
dock medföra andra biverkningar som inte FGA medför. SGA har i olikhet till FGA i 
djurmodeller visat sig öka dopamin och acetylkolinfrisättningen i mediala prefrontala 
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cortex och hippocampus vilket visat sig vara fördelaktigt för kognitiva förmågor och 
möjligtvis även på de negativa symptomen och depression hos schizofrena (20). 
 
En intressant aspekt för utveckling av framtida antipsykotiska läkemedel som verkar på 
flera neurotransmittorer, s.k multimodala läkemedel är att dessa kan ge bra effekt på 
schizofrena symptom. Exempelvis så är clozapin det mest effektiva antipsykotiska 
läkemedlet då den verkar på fler receptorer än andra antipsykotiska läkemedel. 
Nackdelen med läkemedel som verkar på många olika signalsubstanser och receptorer 
är dock uppkomsten av obehagliga och potentiellt livshotande biverkningar. 
Formulering av framtida antipsykotiska läkemedel bör därför gå ut på att rikta in sig på 
de signalsubstanser och receptorer som ger effekt och om möjligt hitta sätt att minska 
uppkomsten av biverkningar. Med bättre insikt i andra signalsubstanser, däribland 
GABA kan förhoppningsvis framsteg göras för att formulera läkemedel med bättre 
effekt på schizofrena symptom och/eller en bättre biverkningsprofil. 
 
Det finns mycket kliniskt underlag, speciellt i djurtester som demonstrerar att 
underuttryck av GABA i prefrontala cortex har en påtagligt hämmande effekt på 
rumslig referensförmåga, störningar i arbetsminnet och responslatens (20). 
 
Om man försöker väga samman konsensus från det existerande forskningsunderlaget 
finns det alltså väldigt mycket som pekar på att de störningar som uppstår vid 
schizofreni av GABAenerg neurotransmission i prefrontala cortex och hippocampus 
mycket troligt leder till att den normala oscillerande aktiviteten blir rubbad (19). Utöver 
fynd från djurstudier som till viss del är applicerbart på människor finns det även 
flertalet post-mortem studier som påvisar en förändrad mängd GABA i hjärnan hos 
schizofrena. Med tanke på att samspelet mellan excitatoriska neurotransmittorer 
såsom dopamin och glutamat och inhibitoriska neurotransmittorer såsom GABA är 
väldigt ömtåligt så är det mycket möjligt att GABA har en påverkan på sjukdomsbilden 
vid schizofreni, dock i okänd utsträckning. Fynd från mängden GABA i studier utförda 
på levande människor pekar på ett oenhetligt samband av mängden GABA och 
koppling till schizofrena symptom (4). 
 
 
Angående den agonistiska effekten som bensodiazepiner har så finns det belägg för att 
vissa bensodiazepiner som till exempel lorazepam som verkar som agonister på GABAA 
receptorer på bensodiazepin subenheterna vilket resulterar i sedativa och anxiolytiska 
effekter har en direkt negativ effekt på kognitiv förmåga. I en studie som testade 
kognitiv förmåga hos schizofrena patienter som fick lorazepam jämfört med Flumazenil 
som är en antagonist på GABAA benzodiazepin subenheten fann man att en dos 
lorazepam orsakade en försämring av arbetsminnet i mycket högre utsträckning hos 
den schizofrena testgruppen jämfört med friska kontroller som fick lorazepam (31). 
Den negativa effekten som konstant bruk av bensodiazepiner har på kognition är ingen 
nyhet men skulle kanske kunna vara användbart för att utveckla nya prokognitiva 
läkemedel då det i studien påvisades att Flumazenil påvisade en kliniskt signifikant 
förbättring vid utförande av kognitiva uppgifter hos schizofrena medans en försämring 
påvisades i den friska kontrollgruppen som fick Flumazenil (31). 
 
Det är för tillfället inte klarlagt om den observerade minskningen av GABAenerg 
neurotransmission vid schizofreni är en primär huvudorsak vid sjukdomsbilden av 
schizofreni eller om det är en kompenserande mekanism som uppstår på grund av 
störningar i neurotransmissionen hos schizofrena. Oavsett om förändringen av 
GABAenerg neurotransmission är en primär eller kompensatorisk mekanism vid 
schizofreni så förblir selektiv modulering av främst GABAA receptorerna och dess 
subenheter en fortsatt intressant vinkel för att fortsatt förstå och vidareutveckla 
formuleringar för nya läkemedelskandidater för att behandla kognitiv försämring hos 
schizofrena (18). 
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Slutsats 

Syftet med arbetet var att med det tillgängliga forskningsunderlaget försöka förklara 
GABA och dess troliga påverkan på sjukdomsbilden vid schizofreni med utgångspunkt 
från de fynd från olika studier som påvisat förändringar av GABA och GABAenerg 
neurotransmission.  
 
De frågeställningar som ställdes för att uppnå syftet formulerades enligt följande: 

• Vilka förändringar av GABA och GABAenerg neurotransmission har observerats 
hos schizofrena i olika typer av studier? 

• Vilken terapeutisk effekt har GABA-agonister för behandling av positiva, 
negativa och kognitiva symptom? 
 

Det finns övertygande data och observationer från prekliniska, kliniska och djurstudier 
samt postmortem studier som ger starkt stöd åt att en dysreglering av GABAenerg 
neurotransmission uppstår vid schizofreni. I postmortemstudier av schizofrena 
individer har flertalet studier observerat ett minskat uttryck av 67 kDa isoformen av 
glutaminsyradekarboxylas som är ett nyckelenzym vid biosyntes av GABA. I enlighet 
med ett minskat uttryck av glutaminsyradekarboxylas så har vissa studier påvisat en 
minskad mängd GABA i flera regioner i hjärnan som till exempel nucleus accumbens, 
thalamus, amygdala och hippocampus i hjärnan hos schizofrena. Det finns dock inte 
tillräckligt med vetenskapliga belägg från studier utförda på levande människor för att 
en gemensam nämnare ska kunna fastställas. I de studier som har gjorts på levande 
människor har man använt olika metoder och faktorer som sjukdomslängd, vilka 
områden i hjärnan som har undersökts och annan samtida medicinering skiljer sig åt 
mellan studierna. Detta leder till att man inte kan dra några slutsatser angående 
GABAs roll vid schizofreni utifrån de fynd som gjorts i 
cerebrospinalvätskeundersökningar och radiologiska undersökningar. 
 
Den minskade mängden av parvalbumin och GABAenerga interneuron som har 
rapporterats i flera postmortem studier ger också stöd för att GABA och GABAenerg 
neurotransmission är förändrad hos schizofrena. 
 
Resultaten från de kliniska prövningar där GABA-agonister testats ger inte stöd åt att 
GABA-agonister har terapeutisk effekt på positiva, negativa och kognitiva symptom. 
Den potentiella roll som GABA-agonister har som framtida terapeutisk angreppspunkt 
är fortfarande oklar. Det krävs en ökad förståelse kring de komplexa neurologiska 
sjukdomsmekanismer som är underliggande vid schizofreni. Utbudet av kliniska 
studier, samt begränsningar i studiepopulationerna, formulering av läkemedlen och det 
faktum att det inte är förrän relativt nyligen som forskningen fått upp ögonen för GABA 
och dess roll vid schizofreni leder till att man i dagsläget inte kan påstå att GABA-
agonister har prokognitiva effekter samtidigt som man inte kan avfärda den potential 
som selektiv modulering av subenheter av GABA kan ha i framtiden vid behandling av 
schizofreni. 
 
Fler studier med större studiepopulationer behöver utföras för att klargöra GABA-
agonisters potentiella roll som terapeutisk behandling av schizofreni. Framtida studier 
bör genomföras med GABA-agonister som är mer selektiva på de subenheter de är 
tänkta att verka på. En svårighet i sig är att formulera GABA-agonister som kan ta sig 
över blod-hjärn barriären och selektivt binda till de tänkta subenheterna, som till 
exempelvis GABAA α2/α3.  Framtida studier bör i de fall där det antipsykotiska 
läkemedlet modifierats för att verka som GABA-agonist testas och jämföras med det 
antipsykotiska läkemedlet det modifierats från, som exempelvis BL-1020 gentemot 
perfenazin. 
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GABA-agonister som verkar selektivt på subenheter förblir, trots de begränsade 
resultat från kliniska studier, ett lovande terapeutiskt mål. Eftersom existerande 
antipsykotiska läkemedel inte har lyckats påvisa någon förbättring av de nedsatta 
kognitiva förmågor som ses vid schizofreni så är GABA-agonister och de eventuella 
prokognitiva effekter de kan medföra fortsatt av stort intresse. GABA-agonister kan öka 
förståelsen för GABAs roll vid schizofreni samt för utveckling av läkemedel för 
behandling av de kognitiva symtom som är en del av sjukdomsbilden vid schizofreni.  
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