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Opis przypadku
Case report

Hiperprolaktynemia u chorej na depresjê leczonej paroksetyn¹:
pierwotna czy wtórna?
Hyperprolactinemia in a depressed female patient treated with paroxetine: primary or secondary?
DOROTA £OJKO, ALEKSANDRA SUWALSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek hiperprolaktynemii w przebiegu leczenia depresji paroksetyn¹.
Przypadek. Pacjentka z zaburzeniami hormonalnymi w wywiadzie, leczona z powodu depresji paroksetyn¹. Po stwierdzeniu
hiperprolaktynemii do³¹czono bromokryptynê.
Komentarz. Równoczesne leczenie obu zaburzeñ przynios³o korzystny efekt. Trudno ustaliæ, które z zaburzeñ by³o pierwotne.
Prawdopodobnie stan hormonalny uwra¿liwi³ pacjentkê na wyst¹pienie hiperprolaktynemii po paroksetynie.
SUMMARY
Objective. A case of hyperprolactinemia during paroxetine treatment of depression is presented.
Case. A female patient with the past medical history of hormonal disorders was treated for depression with paroxetine.
When hyperprolactinemia was recognised, bromocriptine was added.
Commentary. Concurrent treatment of both disorders had positive results. It is difficult to establish which of the disorders
was primary. The patients hormonal state has probably increased the risk of hyperprolactinemia after paroxetine treatment.
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W psychiatrii zaburzenia stê¿enia prolaktyny (hiperprolaktynemia) wraz z nastêpstwami opisywane s¹ g³ównie u chorych na schizofreniê leczonych neuroleptykami.
Niewiele jest natomiast doniesieñ dotycz¹cych stê¿enia
prolaktyny u chorych na depresjê.
Prolaktyna jest syntetyzowana i wydzielana przez
komórki przedniego p³ata przysadki zwane komórkami
laktotropowymi. Bezporednio hamuj¹co na wydzielanie prolaktyny wp³ywa dopamina podwzgórzowa
[1]. Na powierzchni komórek laktotropowych znajduj¹
siê receptory D2, dlatego ka¿de zmniejszenie iloci
dopaminy (fizjologiczne, patologiczne, jatrogenne  farmakologiczne), docieraj¹cej do receptorów dopaminowych D2 na tych komórkach, doprowadza do wzrostu
stê¿enia prolaktyny [2]. St¹d w leczeniu farmakologicznym hiperprolaktynemii zastosowanie znajduj¹
agonici dopaminy (np. bromokryptyna, kabergolina)
[1]. Wród czynników uwalniaj¹cych prolaktynê wymienia siê m.in. estrogeny, serotoninê, opiaty, tyreoliberynê i oksytocynê [3].
Hiperprolaktynemi¹ nazywamy przekroczenie wartoci prawid³owych stê¿enia prolaktyny w surowicy
krwi (stê¿enie prolaktyny powy¿ej 22 :g/l) [4].
Przyczyny hiperprolaktynemii podzielono na trzy
grupy: fizjologiczne, farmakologiczne, patologiczne [1].
Ci¹¿a, karmienie piersi¹, stres (fizyczny i psychiczny),

sen, dra¿nienie brodawek sutkowych, posi³ek prowadz¹
do fizjologicznego (czynnociowego) wzrostu stê¿enia
prolaktyny. Wiele ró¿nych leków powoduje hiperprolaktynemiê (antagonici receptora dopaminergicznego,
rezerpina, alfametyldopa, estrogeny, antyandrogeny,
opioidy, werapamil, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwdepresyjne), a do patologicznego wzrostu stê¿enia
prolaktyny prowadz¹ m. in. guzy przysadki, choroby
podwzgórza i szypu³y przysadki, niedoczynnoæ pierwotna tarczycy, niewydolnoæ nerek, marskoæ w¹troby, rak oskrzela, rak nerki, urazy klatki piersiowej, urazy g³owy i napady drgawkowe.
Objawy kliniczne hiperprolaktynemii s¹ konsekwencj¹ licznych i ró¿norodnych zmian hormonalnych wywo³anych wzrostem stê¿enia prolaktyny oraz która go
wyzwala. Istotne, ¿e wymienione ni¿ej objawy mog¹
osi¹gaæ ró¿ne nasilenie, czêsto narastaj¹ powoli, dla pacjenta s¹ d³ugo niezauwa¿alne, mo¿liwe jest te¿ wystêpowanie pojedynczych objawów w sposób izolowany.
U chorych z hiperprolaktynemi¹ opisywane s¹ równie¿ takie objawy psychopatologiczne, jak: obni¿ony
nastrój, dysforia, lêk, dra¿liwoæ, niska tolerancja stresu,
obni¿enie libido [1, 3, 5], czy pe³noobjawowy zespó³
depresyjny [6]. Podkrela siê, ¿e normalizacja poziomu
prolaktyny w wyniku zastosowanego leczenia, np. bromokryptyn¹, prowadzi do redukcji objawów depresji [6].
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Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
z wyj¹tkiem sertraliny, leki trójpiercieniowe, inhibitory monoaminooksydazy powoduj¹ wzrost wydzielania
prolaktyny. Serotonina jest uwa¿ana za czynnik uwalniaj¹cy prolaktynê [3, 7]. SSRI powoduj¹ pobudzenie
receptorów 5HT2, co prowadzi do hamowania uwalniania dopaminy [8].
OPIS PRZYPADKU
Pacjentka lat 31, mê¿atka, niepracuj¹ca, wychowuje
swoje pierwsze, czteroletnie dziecko. Wywiad rodzinny
nie obci¹¿ony psychiatrycznie. Zg³osi³a siê do psychiatry namówiona przez matkê. Oko³o 9 miesiêcy wczeniej leczona krótko przez innego psychiatrê z powodu
nerwów. Przez kilka tygodni bra³a moklobemid, klorazepat. Po poprawie stanu psychicznego, zaprzesta³a
przyjmowania leków. Podczas pierwszej wizyty u chorej stwierdzono znacznie obni¿ony nastrój, by³a napiêta, z wyranym niepokojem manipulacyjnym. Skupiona
na swoich w³osach powtarza³a, ¿e wypadaj¹, ¿e wszêdzie ich pe³no. Wini³a za wypadanie fryzjerkê, która farbowa³a jej w³osy przed oko³o 2 miesi¹cami. Powtarza³a, ¿e straci³a ca³¹ urodê. Od oko³o czterech tygodni
wystêpowa³y zaburzenia snu, zmniejszenie apetytu,
utrata wagi, utrata zainteresowañ, upoledzenie funkcji
poznawczych. W wywiadzie ujawni³a trudnoci w zajciu w ci¹¿ê, kilka lat wczeniej na zalecenie ginekologa
przyjmowa³a leki hrmonalne (Diane 35) aby uregulowaæ cykl. Od kilku miesiêcy wystêpowa³y doæ sk¹pe
miesi¹czki, ich termin przesuwa³ siê z ka¿dym cyklem.
Wykona³a badania laboratoryjne: morfologia, hormony
tarczycy, gospodarka ¿elaza  by³y w normie. W rozmowie z matk¹ uzyskano informacjê, ¿e w 24 r.¿. pacjentka zachowywa³a siê podobnie. Wtedy skupiona
by³a na podejrzeniu, ¿e ma ¿ylaki koñczyn dolnych.
Wed³ug matki, nasilenie niepokoju i innych objawów
nie by³o wtedy tak du¿e, jak obecnie. Nie by³a wtedy
leczona, wykonano jedynie badania diagnostyczne naczyñ ¿ylnych i po kilku tygodniach nast¹pi³o wyrównanie stanu psychicznego.
W chwili zg³oszenia do psychiatry chora skupiona
by³a na wypadaniu w³osów, które uwa¿a³a za przyczynê
nerwów, niepokoju, bezsennoci, braku apetytu. Wed³ug matki pacjentki utrata w³osów w ostatnich tygodniach by³a rzeczywista, lecz o niewielkim nasileniu.
Dermatolog zaleci³ pacjentce leki do zewnêtrznego stosowania i witaminy.
U pacjentki rozpoznano epizod depresji i zalecono
stosowanie paroksetyny w dawce 20 mg/die. W trzecim
tygodniu leczenia paroksetyn¹ ginekolog w trakcie rutynowej wizyty stwierdzi³ u pacjentki laktacjê (przy
ucisku). Nie znaleziono przyczyny hiperprolaktynemii,

rozpoznano hiperprolaktynemiê czynnociow¹ (poziom
prolaktyny  32 :g/l) i wdro¿ono leczenie bromokryptyn¹ w dawce 2,5 mg na dobê. Po 4 tygodniach leczenia
paroksetyn¹ stwierdzono redukcjê takich objawów, jak:
lêk, napiêcie, niepokój, nast¹pi³a poprawa snu i apetytu.
W ocenie pacjentki poprawa wynosi³a ok. 50%, wed³ug
rodziny poprawa funkcjonowania pacjentki by³a znaczna. W dwa miesi¹ce po rozpoczêciu leczenia bromokryptyn¹ stê¿enie prolaktyny znormalizowa³o siê, nie
stwierdzono mlekotoku, ust¹pi³y te¿ ca³kowicie objawy
zespo³u depresyjnego.
KOMENTARZ
W opisanym przypadku depresji i hiperprolaktynemii trudno ustaliæ, które zaburzenie by³o pierwotne.
Chora zg³osi³a siê z powodu kolejnego epizodu depresji, wdro¿ono leczenie lekiem, które mo¿e wywo³ywaæ
hiperprolaktynemiê. Wywiad ginekologiczny  leczenie
zaburzeñ miesi¹czkowania, trudnoci w zajciu w ci¹¿ê, nieregularne cykle wskazywaæ mog¹ na istniej¹c¹
pierwotnie hiperprolaktynemiê, wród której objawów
opisuje siê równie¿ zaburzenia depresyjne. Byæ mo¿e
zastosowanie paroksetyny mog³o spowodowaæ hiperprolaktynemiê u osoby z wczeniej wystêpuj¹c¹ dysregulacj¹ wydzielania prolaktyny lub depresja i hiperprolaktynemia powsta³y u opisywanej pacjentki niezale¿nie
w tym samym czasie.
Mimo, i¿ nie jest mo¿liwe ustalenie, które z obserwowanych zaburzeñ by³o pierwotne, równoczesne leczenie obu zaburzeñ przynios³o korzystny efekt.
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