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Praca pogl¹dowa
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Leki przeciwpsychotyczne II generacji w leczeniu
zachowañ agresywnych
Second  generation antipsychotic medications in the treatment of aggression
LESZEK BIDZAN
Z Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeñ Psychotycznych i Wieku Podesz³ego Akademii Medycznej w Gdañsku

STRESZCZENIE
Cel. Omówiono zastosowanie leków przeciwpsychotycznych II generacji w terapii stanów agresji i pobudzenia w przebiegu
schizofrenii, upoledzenia umys³owego oraz w zaburzeniach otêpiennych wieku podesz³ego.
Pogl¹dy. Stosowano wiele leków w terapii zaburzeñ agresywnych i stanów pobudzenia, jednak ocena ich skutecznoci i bezpieczeñstwa napotyka na wiele trudnoci g³ównie z powodu niewielkiej liczby badañ randomizowanych, kontrolowanych placebo. Do istotnych
ograniczeñ metodologicznych zaliczyæ równie¿ trzeba: niejednolite kryteria w³¹czania, odmienne metody oceny skutecznoci terapeutycznej, niew³aciwy dobór do próby wynikaj¹cy z niejasno zdefiniowanych pojêæ agresji i pobudzenia, nieadekwatne grupy kontrolne.
Efekt kliniczny w du¿ym stopniu uzale¿niony jest od schorzenia, w przebiegu którego pojawiaj¹ siê stany agresji. W leczeniu stanów
pobudzenia tradycyjnie stosowane s¹ neuroleptyki, a w ostatnich latach coraz powszechniej neuroleptyki II generacji.
Wniosek. Dotychczasowe badania wskazuj¹, ¿e z leków przeciwpsychotycznych II generacji najwiêksz¹ efektywnoci¹ w leczeniu zachowañ agresywnych wyró¿nia siê klozapina.
SUMMARY
Objective. This article reviews the application of second-generation antipsychotic medications in the treatment of aggression and
agitation in the course of schizophrenia, mental retardation and senile dementia.
Review. Many medications have been used in the treatment of aggressive disorders and agitation but it is very difficult to appraise
their efficacy and safety, mainly because of the paucity of randomised, placebo-controlled studies. Other serious methodological
limitations include: lack of unified inclusion criteria, heterogeneous methods of appraisal of therapeutic efficacy, inadequate sample
selection due to vaguely-defined concepts of aggression and agitation, and inadequate control groups. Clinical outcomes largely
depend on the medical condition in which aggressive states are involved. Agitation has traditionally been treated with neuroleptics and
second-generation neuroleptics have been applied more and more frequently in recent years.
Conclusion. Research to date suggests that clozapine is the most effective treatment for aggressive behaviour of all second-generation neuroleptic medications.
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W terapii zaburzeñ agresywnych i stanów pobudzenia stosowano wiele leków, jednak ocena ich efektywnoci napotyka na wiele trudnoci z powodu istotnych
ograniczeñ metodologicznych. Do najwa¿niejszych trzeba zaliczyæ: niejednolite kryteria w³¹czenia, odmienne
metody oceny skutecznoci terapeutycznej, niew³aciwy
dobór do próby wynikaj¹cy z niejasno zdefiniowanych
pojêæ agresji i pobudzenia, nieadekwatne grupy kontrolne. Wreszcie dodatkowym ograniczeniem jest niewielka
liczba powiêconych farmakoterapii zachowañ agresywnych badañ z losowym doborem próby i kontrolowanych placebo, co wynika w du¿ej mierze z ograniczeñ etyczno-prawnych zmuszaj¹cych do prowadzenia
aktywnej terapii wobec pacjentów wykazuj¹cych zachowania gwa³towne [1].
Dla czêci autorów zachowanie agresywne  to werbalne przekleñstwa lub zachowania grone dla otocze-

nia. Inni z kolei agresj¹ nazywaj¹ nadmiern¹ aktywnoæ
werbaln¹ [2]. W niektórych badaniach za wyk³adniki
agresji przyjmuje siê niszczenie mienia lub fizyczny
atak na osoby z otoczenia. Niektórzy zachowanie agresywne zaliczaj¹ do jednej z postaci pobudzenia [3].
Mnogoæ okreleñ definiuj¹cych zachowania agresywne prowadzi czêsto do krañcowo odmiennych wyników
w ocenie zjawiska.
Impulsywnoæ i agresywnoæ wystêpuj¹ w wielu jednostkach chorobowych. Do najczêstszych nale¿¹: zaburzenia osobowoci, uzale¿nienia, choroby afektywne,
zaburzenia zachowania, schizofrenia i wiele zaburzeñ
zwi¹zanych z organicznym uszkodzeniem mózgowia,
w tym chorób psychicznych typowych dla wieku podesz³ego, jak np. otêpienia [4].
Pomimo stosowania w leczeniu zachowañ agresywnych ró¿norodnych grup leków, jak dot¹d, opublikowano

218
stosunkowo niewiele wyników badañ opartych na
obiektywnych kryteriach oceny (badanie randomizowane, podwójnie lepe z u¿yciem komparatora). Wiele
uwagi powiêcono solom litu. Oprócz litu szeroko stosowane w leczeniu zaburzeñ agresywnych s¹ niektóre
ze rodków przeciwpadaczkowych. Stosuje siê równie¿ rodki przeciwdepresyjne. Istotne miejsce zajmuj¹
równie¿ leki o dzia³aniu beta-adrenolitycznym. W niektórych badaniach dowodzi siê skutecznoci propranololu, szczególnie w stanach zwi¹zanych z uszkodzeniem mózgowia [5].
W leczeniu stanów agresji wa¿ne miejsce od dawna
zajmowa³y neuroleptyki. Stosowanie neuroleptyków
klasycznych ma d³ug¹ tradycjê kliniczn¹. Jednak, jak
podkrela siê, neuroleptyki klasyczne s¹ skuteczne
przede wszystkim w postêpowaniu doranym, mniejszy
natomiast maj¹ wp³yw na d³ugotrwa³y efekt kliniczny [6].
Jednoczenie, coraz wiêcej informacji przemawia za
korzystnym dzia³aniem leków przeciwpsychotycznych
II generacji w zachowaniach agresywnych zwi¹zanych
z niektórymi stanami chorobowymi. Notuje siê korzystne dzia³anie redukuj¹ce agresjê bez dodatkowego efektu sedatywnego [7].
Efekt kliniczny w terapii zachowañ agresywnych
uzale¿niony jest w du¿ej mierze od pod³o¿a chorobowego. Poni¿ej przedstawiono badania nad zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych II generacji w schizofrenii, upoledzeniu umys³owym i otêpieniach.
SCHIZOFRENIA
Ze zrozumia³ych wzglêdów najczêciej stosowane s¹
neuroleptyki nowej generacji w leczeniu agresji w psychozach schizofrenicznych i schizofreniopodobnych.
W licznych badaniach, szczególnie o retrospektywnym
charakterze wskazano na wyrane zmniejszenie agresji,
wrogoci czy zachowañ impulsywnych, zw³aszcza u pacjentów przyjmuj¹cych klozapinê. Co jest warte podkrelenia, dzia³anie przeciwagresywne klozapiny by³o
niezale¿ne od wp³ywu przeciwpsychotycznego [8, 9].
W odniesieniu do pozosta³ych leków przeciwpsychotycznych II generacji, niekiedy kwestionuje siê ich
wybiórcze dzia³anie na wrogie, agresywne i impulsywne zachowania w przebiegu schizofrenii. W niektórych
pracach podkrelono wprawdzie wy¿szoæ risperidonu
w odniesieniu do haloperidolu w selektywnym oddzia³ywaniu na wrogoæ u pacjentów schizofrenicznych [10,
11], ale ju¿ w innych opracowaniach efekt ten poddano
w w¹tpliwoæ [12]. W niektórych badaniach wskazuje
siê na brak istotnej ró¿nicy w stosowaniu klasycznych
neuroleptyków i risperidonu w odniesieniu do zachowañ agresywnych. Beck i wsp. [13] stosowali risperidon w dawce 16 mg na dobê u pacjentów przejawiaj¹cych zachowania agresywne, nie wykazuj¹c jego
przewagi nad neuroleptykami klasycznymi.
W pracy Citrome i wsp. [14] porównano dzia³anie
przeciwagresywne leków przeciwpsychotycznych II ge-

Leszek Bidzan

neracji. By³o to pierwsze, poprawne metodologicznie
badanie zmierzaj¹ce do weryfikacji skutecznoci poszczególnych neuroleptyków atypowych w takim wskazaniu. Losowo przypisano 157 pacjentów do jednej
z grup leczonych klozapin¹, olanzapin¹, risperidonem
lub haloperidolem. Wykazano przewagê klozapiny nad
pozosta³ymi stosowanymi rodkami. Efekt ten by³ niezale¿ny od wp³ywu na pozosta³e elementy obrazu psychotycznego i nie by³ zwi¹zany z sedacj¹ [14].
W nowszej pracy Spivaka i wsp. [15] opartej na
szeciomiesiêcznej ocenie 44 pacjentów leczonych klozapin¹ lub haloperidolem wskazano na wyran¹ redukcjê zachowañ suicydalnych w grupie otrzymuj¹cej klozapinê. Autorzy wnioskuj¹, ¿e efekt ten mo¿e wynikaæ
z redukcji zachowañ impulsywnych [15].
Dotychczasowe badania wskazuj¹, ¿e sporód leków
przeciwpsychotycznych II generacji najwiêksz¹ efektywnoci¹ u pacjentów ze schizofreni¹ wyró¿nia siê
klozapina, która wydaje siê lekiem z wyboru w przewlek³ych zachowaniach agresywnych [16].
W randomizowanym, podwójnie zalepionym badaniu powiêconym zastosowaniu leków przeciwpsychotycznych II generacji w stanach otwartej agresji Volawka
i wsp. [17] wykazali wy¿szoæ risperidonu i olanzapiny
u pacjentów wykazuj¹cych mniejszy poziom agresji.
Natomiast skutecznoæ klozapiny by³a wiêksza u pacjentów bardziej agresywnych. Potwierdzono wy¿szoæ
klozapiny w odniesieniu do dzia³ania antyagresywnego
w porównaniu z innymi neuroleptykami zarówno drugiej generacji, jak i klasycznymi [17]. Wp³yw klozapiny na zachowanie agresywne ujawni³ siê dopiero po
uzyskaniu pe³nej dawki terapeutycznej, co mo¿e ograniczaæ jej zastosowanie w postêpowaniu doranym.
Nowe mo¿liwoci zwi¹zane z redukcj¹ stanów agresji
w przebiegu schizofrenii wi¹¿¹ siê z wprowadzeniem
postaci domiêniowych neuroleptyków nowej generacji.
Dotychczas zastosowanie leków przeciwpsychotycznych
II generacji by³o znacznie ograniczone u pacjentów
agresywnych, negatywnie, czêsto wrogo nastawionych
do otoczenia, którzy nie akceptowali potrzeby leczenia.
Mo¿liwoæ stosowania poza klozapin¹ równie¿ innych
neuroleptyków nowej generacji w postaci domiêniowej umo¿liwia wykorzystanie ich u znacznie wiêkszej
liczby pacjentów.
Porównanie stosowania olanzapiny (od 1 do 3 wstrzykniêæ w ci¹gu 24 godzin) z haloperidolem (10 mg lub
7,5 mg) oraz placebo ujawni³o podobnie wyran¹ redukcjê zachowañ agresywnych ocenionych w skali
PANSS w grupach leczonych olanzapin¹ i haloperidolem po 24 godzinach obserwacji. Ponadto, osoby
przyjmuj¹ce olanzapinê uzyska³y wiêksz¹ w porównaniu z leczonymi haloperidolem poprawê bezporednio po podaniu iniekcji. W grupie leczonej olanzapin¹
nie notowano dystonii (przy 7,5% u osób przyjmuj¹cych haloperidol). Równie¿ inne parametry bezpieczeñstwa, w tym ocena EKG by³y korzystne w przypadku krótkotrwa³ego stosowania domiêniowej formy
olanzapiny [18].
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UPOLEDZENIE UMYS£OWE

WIEK PODESZ£Y

Stany agresji i pobudzenia pojawiaj¹ siê czêsto u osób
upoledzonych umys³owo. Niekiedy s¹ to stany na tyle
uporczywe, ¿e zmuszaj¹ do umieszczania pacjentów
w placówkach opiekuñczych.
W ci¹gu ostatnich lat pojawi³o siê szereg doniesieñ
wskazuj¹cych na u¿ytecznoæ leków przeciwpsychotycznych II generacji w redukowaniu stanów agresji
u osób z upoledzeniem umys³owym [19].
Wiêkszoæ obserwacji oparta jest jednak na próbach
otwartych. Do wyj¹tków nale¿y obserwacja 118 dzieci
z obni¿onym poziomem intelektualnym (IQ w przedziale 3684), w wieku 512 lat, wykazuj¹cych zachowania
agresywne. Szeciotygodniowa, podwójnie lepa próba,
z losowym doborem, i wykorzystaniem placebo wykaza³a skutecznoæ stosowania risperidonu w dawce od
0,02 do 0,06 mg/kg w odniesieniu do tendencji niszczycielskich [20].
Równie¿ w innym badaniu opartym na podwójnie
lepej próbie z u¿yciem placebo wykazano znacz¹c¹
poprawê w zakresie zachowañ agresywnych u adolescentów prezentuj¹cych ró¿ny poziom upoledzenia
umys³owego przyjmuj¹cych risperidon w dawce przeciêtnej 2,9 mg/dobê (od 1,5 do 4 mg). Obserwacjê prowadzono przez okres 6 tygodni i dotyczy³a ona grupy
38 osób (10 z nieznacznym obni¿eniem poziomu intelektualnego, 14 z umiarkowanym i 8 osób z ociê¿a³oci¹ umys³ow¹). Po okresie 6 tygodni stosowania leku
przerwano leczenie na dwa tygodnie, co spowodowa³o
znacz¹ce nasilenie zachowañ agresywnych u osób
wczeniej przyjmuj¹cych risperidon. Objawów pozapiramidowych nie notowano, wzglêdnie by³y one bardzo
nieznaczne w grupie otrzymuj¹cej risperidon. Natomiast
ponad po³owa osób leczona czynn¹ form¹ odczuwa³a
nadmiern¹ mêczliwoæ [21].
Oprócz badañ u dzieci i m³odzie¿y równie¿ stosowanie risperidonu u osób doros³ych z upoledzeniem
umys³owym przynios³o redukcjê zachowañ agresywnych i czêstoci samookaleczeñ [22].
Tak¿e badania powiêcone olanzapinie, w wiêkszoci oparte na próbach otwartych, wskazuj¹ na korzystne
dzia³anie na zachowania agresywne u osób upoledzonych umys³owo [23]. W innej obserwacji, opartej jednak tylko na siedmiu badanych, zwrócono uwagê na
korzystne dzia³anie olanzapiny w przypadku uporczywych samookaleczeñ [24].
Niejednokrotnie zachowania agresywne u osób z upoledzeniem umys³owym wystêpuj¹ w sposób przewlek³y,
zmuszaj¹c do d³ugotrwa³ego prowadzenia leczenia.
Oprócz powy¿ej cytowanej pracy Buitelaar i wsp. [21],
równie¿ badania Turgay i wsp. [25] wskazuj¹ na bezpieczeñstwo i skutecznoæ d³ugoterminowego stosowania
risperidonu. U 77 dzieci wykazuj¹cych zachowania gwa³towne stosowano w otwartej próbie klinicznej risperidon
w redniej dawce 1,38 mg/dobê w okresie 48 tygodni.
Badania potwierdzaj¹ pozytywny wp³yw leku na leczone
zaburzenia, przy zachowanej jego dobrej tolerancji [25].

Osobnym zagadnieniem jest terapia zachowañ impulsywnych i agresywnych w przebiegu wielu zaburzeñ
psychicznych w wieku podesz³ym. Do najczêstszych
objawów psychopatologicznych w wieku podesz³ym,
niezale¿nie od pod³o¿a chorobowego, nale¿¹ zaburzenia nastroju, lêk, zaburzenia snu, pobudzenie, agresja
oraz objawy psychotyczne. O ile w latach wczeniejszych w zaburzeniach psychicznych wieku podesz³ego
z towarzysz¹c¹ agresj¹ zwykle stosowano neuroleptyki
klasyczne, to w ci¹gu ostatnich lat coraz czêciej stosuje
siê leki przeciwpsychotyczne II generacji.
Wed³ug zaleceñ ekspertów w stanach pobudzenia w
przebiegu procesów otêpiennych z towarzysz¹cymi objawami psychotycznymi jako lek pierwszego wyboru
zaleca siê risperidon w dawce 0,52 mg/dobê. W przypadku braku efektywnoci takiego postêpowania nale¿y
w³¹czyæ kwetiapinê (50150 mg/dobê) lub olanzapinê
(57,7 mg/dobê). Podobne zalecenia odnosz¹ siê do
leczenia schizofrenii w wieku podesz³ym, przy czym
wskazuje siê na potrzebê stosowania wy¿szych dawek
neuroleptyków: risperidon (1,253,5 mg/dobê)  jako lek
pierwszego wyboru i kwetiapina (100300 mg/dobê) lub
olanzapina (7,515 mg/dobê) lub aripiprazol (1530 mg/
dobê)  jako leki drugiego wyboru [26].
Pomimo doæ czêstego stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji, szczególnie w stanach pobudzenia towarzysz¹cych procesom otêpiennym opublikowano stosunkowo niewiele poprawnych metodologicznie
badañ wskazuj¹cych na wyrane zalety tej grupy leków.
Z przegl¹du dokonanego przez Tariota i wsp. w roku
ubieg³ym wynika ¿e, jak dot¹d, opublikowano jedynie
3 badania oparte na podwójnie lepej próbie z kontrol¹
placebo dotycz¹ce risperidonu, jedno olanzapiny i po
jednym doniesieniu zjazdowym z badañ: olanzapiny,
kwetiapiny i aripiprazolu [27].
W badaniu Deyn i wsp. [28] porównano risperidon
i haloperidol w odniesieniu do placebo u osób z zaburzeniami dementywnymi i towarzysz¹cymi zachowaniami agresywnymi. Do 13 tygodniowej obserwacji w³¹czono 344 pacjentów, u których stosowano risperidon
lub haloperidol w dawce 0,5 do 4 mg/dobê. W badaniu
uzyskano widoczn¹, w porównaniu z placebo, redukcjê
w nasileniu zachowañ agresywnych przy stosowaniu
redniej dawki risperidonu wynosz¹cej 1,1 mg. Risperidon w tej dawce by³ dobrze tolerowany [28].
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e we wszystkich dotychczas przeprowadzonych badaniach kontrolowanych wykazano wy¿szoæ leków przeciwpsychotycznych II generacji w porównaniu do placebo w odniesieniu do
zachowañ agresywnych. Ponadto, leki w okresie prowadzonych prób by³y dobrze tolerowane. Pojawia siê
jednak pytanie, czy neuroleptyki nowej generacji stosowane u osób w wieku podesz³ym s¹ skuteczniejsze od
klasycznych? Przeprowadzone próby nie zawsze dostarczaj¹ odpowied na tak postawione pytanie z uwagi na
to, ¿e ocenê skutecznoci odnoszono w nich zwykle do
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placebo, natomiast neuroleptyk klasyczny, je¿eli by³ stosowany, to raczej w celu oceny tolerancji.
W ocenie przeprowadzonej przez De Deyn i wsp.
[28] wykazano wprawdzie wy¿szoæ risperidonu nad
haloperidolem odnosz¹cej siê do ogólnej oceny zaburzeñ zachowania w przebiegu otêpienia, ale ju¿ analiza
wyników skali Cohena-Mansfielda, która jest narzêdziem specyficznym przy kwantyfikacji zachowañ agresywnych nie wykaza³a ró¿nic [28]. Do podobnych wyników doprowadzi³o równie¿ porównanie skutecznoci
w oparciu o skalê agitacji Cohena-Mansfielda w innym
randomizowanym, podwójnie zalepionym badaniu,
w którym porównywano skutecznoæ risperidonu i haloperidolu stosowanych w przedziale dawki 0,52 mg/dobê
u 58 osób [29].
W badaniu Gareri i wsp. [30] dokonano porównania
risperidonu i olanzapiny w stosunku do promazyny.
W badaniu tym wprawdzie potwierdzono skutecznoæ
obydwu rodków w odniesieniu do zachowañ agresywnych, ale nie wykazano ich przewagi nad promazyn¹ [30].
Pomimo braku dowodów na lepsz¹ skutecznoæ leków przeciwpsychotycznych II generacji w porównaniu z klasycznymi w leczeniu zachowañ agresywnych
warunkowanych zmianami organicznymi, uznawano
wy¿szoæ tych pierwszych z uwagi na korzystniejszy
profil bezpieczeñstwa. Tak¹ opiniê oparto na krótkotrwa³ych obserwacjach ograniczonych do okresu kilku
 kilkunastu tygodni. Tymczasem gromadzone dowiadczenia oparte ju¿ dzi na wieloletniej obserwacji zmuszaj¹ do du¿ej ostro¿noci w stosowaniu leków przeciwpsychotycznych II generacji w najstarszych grupach
wiekowych. O ile stosowanie niskich dawek leków
zwi¹zane jest z wyranie mniejszym natê¿eniem, w porównaniu do rodków klasycznych, objawów ubocznych g³ównie pozapiramidowych, to ju¿ pewne podniesienie dawki mo¿e byæ zwi¹zane z szeregiem objawów
niepo¿¹danych. Nawet dawki risperidonu powy¿ej 1 mg
mog¹ powodowaæ pojawienie siê objawów pozapiramidowych  g³ównie sztywnoci oraz dyskinez, natomiast
olanzapina powy¿ej 5 mg niejednokrotnie powoduje
nadmiern¹ sedacjê [31].
Przyj¹æ jednak nale¿y, ¿e w ocenie krótkotrwa³ego
stosowania lepsza tolerancja leków przeciwpsychotycznych II generacji w porównaniu do klasycznych nie budzi w¹tpliwoci. Obawy, zw³aszcza w wietle informacji nap³ywaj¹cych w ostatnim okresie czasu, zwi¹zane
s¹ z d³ugotrwa³ym ich stosowaniem u ludzi w wieku
podesz³ym. Szczególnie przy wspó³istnieniu takich chorób, jak: cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej,
oty³oæ zaleca siê unikanie stosowania klozapiny, olanzapiny (ale równie¿ klasycznych neuroleptyków). Natomiast nieprawid³owoci w zapisie EKG, a szczególnie wyd³u¿enie odcinka QTc nale¿y traktowaæ jako
wzglêdne przeciwwskazanie do stosowania klozapiny
i ziprasidonu [26]. Nie s¹ to bynajmniej jedyne ograniczenia i niebezpieczeñstwa zwi¹zane ze stosowaniem
leków przeciwpsychotycznych II generacji. Szczególne
znaczenie mo¿e mieæ postulowany wp³yw leczenia
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neuroleptycznego na zaburzenia kr¹¿enia, szczególnie
kr¹¿enia mózgowego. W niektórych badaniach ciê¿kie
objawy niepo¿¹dane raportowano blisko dwukrotnie
czêciej w grupie pacjentów leczonych risperidonem
(9%  placebo, 17%  risperidon) [32]. Wyniki wskazuj¹ce na wy¿sze ryzyko zaburzeñ kr¹¿enia u osób przyjmuj¹cych d³ugotrwale leki przeciwpsychotyczne II generacji zmusi³y do dokonania szczegó³owej analizy
bezpieczeñstwa ich stosowania u osób w wieku podesz³ym. Ostatecznie zajêto stanowisko, zgodnie z którym
stosowanie risperidonu, ale równie¿ olanzapiny mo¿e
³¹czyæ siê ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia udaru
mózgu [33]. Podjêto badania, które ostatecznie powinny
rozstrzygn¹æ w¹tpliwoci, a których zakoñczenie planowane jest na 2006 rok.
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