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Niepowodzenia w leczeniu zespołu depresyjnego
u pacjentki z powolnym genotypem hydroksylacji:
opis przypadku
Failure in depressive syndrome treatment in a jemale patient
with slow hydroxylation genotype: a case study
AGATA OSTAPOWICZ, JAN HORODNICKI
Z Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
STRESZCZENIE. Autorzy opisują przebieg leczenia zespołu depresyjnego amitryptyliną u pacjentki, u której stwierdzono uwarunkowany genetycznie, powolny typ hydroksylacji leku.

SUMMARY. The paper presents the course oj
depressive syndrome treatment with amitryptiline
in a patient in whom the genetically determined
slow type oj the c/rug hydroxylation was jound.
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Coraz liczniejsze dane z piśmiennictwa zainformacje o narastającym problemie nieskuteczności terapii biologicznej, zwłaszcza lekami przeciwdepresyjnymi u znacznej liczby chorych z depresjami
typu endogennego [25, 26]. Odsetek chorych
nie reagujących na dwie kolejne, poprawnie
przeprowadzone kuracje przeciwdepresyjne
(właściwy lek, właściwa dawka, dostatecznie
długi okres stosowania), sięga 20-30% [25].
Od wielu lat podejmowane są próby
określenia czynników, które idą w parze lub
warunkują skuteczny wynik leczenia depresji lub determinują zjawisko lekooporności.
W przypadku trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych TLPD do zwiększenia
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania
tych leków przyczynia się monitorowanie
ich fannakokinetyki w surowicy oraz okreś
lenie genotypu hydroksylacji leczonego pacjenta [1, 2, 4, 25, 26].
Genotyp hydroksylacji warunkuje polimorfizm utleniania TLPD, będący jedną
z głównych przyczyn dużych międzyosobniwierają powtarzające się

czych różnic w szybkości eliminacji tych leków. Na przykład, biologiczny okres półtrwa
nia dezypraminy u chorych wolno i szybko
metabolizujących ten lek, wynosi odpowiednio 97 h i 17 h [26]. Oznacza to, że podanie
standardowych dawek TLPD chorym z wolnym metabolizmem, stwarza niebezpieczeńst
wo znacznego przedawkowania leku.
Poza tym, w mniejszym stopniu kinetykę
TLPD zmieniają inne czynniki, wpływając
w konsekwencji na stężenie tych leków we
krwi. Z klinicznego punktu widzenia, poza
genotypem hydroksylacji, istotne znaczenie
mają: wiek pacjenta, choroby wątroby, choroby nerek, spożywanie alkoholu oraz alkalizacja lub zakwaszenie moczu.
OPIS PRZYPADKU

Pacjentka K.R., lat 31, przebywała w Klinice Psychiatrii PAM od 6.09.1996 r. do
24.01. 1997 r., z rozpoznaniem: zespół depresyjny w przebiegu choroby afektywnej
dwubiegunowej.
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Z wywiadu wiadomo, że dolegliwości
od 4 lat, w tym okresie przebyła dwa
epizody depresyjne i jeden maniakalny. Do
Kliniki Psychiatrii PAM trafiła po próbie
samobójczej. W stanie psychicznym stwierdzono nastrój depresyjny, obwinianie się,
myśli samobójcze, wczesne budzenie się,
spadek zainteresowań rodziną, dziećmi, nasilenie niepokoju oraz wyraźny spadek masy
ciała. W skali HMDR uzyskała 29 pkt.,
w skali MADRS - 28 pkt. i została zakwalifikowana do leczenia amitryptyliną.
Przed rozpoczęciem leczenia wykonano
badania pracowniane wykluczające niewydolność wątroby i nerek oraz badanie genotypu hydroksylacji metodą PCR.
Początkowo podano 100mg/die amitryptyliny zwiększając dawkę w piątej dobie do
150 mg/die, w dziewiątej dobie do 175 mgjdie
i wreszcie w czternastej dobie do 200 mgjdie.
Następnie z powodu złej tolerancji leczenia,
dawkę ponownie obniżono do 100mgjdie,
zwiększając ją w następnej dobie do
150 mgjdie. W dwudziestej pierwszej dobie
leczenia przy podawanej dawce 150 mgjdie
i dawce globalnej 3435 mg wystąpiło u pacjentki powikłanie pod postacią zespołu majaczeniowego.
Już od godzin popołudniowych była niespokojna, zalękniona, w nocy halucynowała
wzrokowo, była całkowicie zdezorientowana. Odstawiono amitryptylinę i w sposób
rutynowy opanowano zespół majaczeniowy. Oznaczony poziom amitryptyliny w surowicy krwi, w krytycznym dniu, wynosił
597 flgfml. Kontrolowany, po 3 tygodniach
od odstawienia leku, poziom amitryptyliny
wynosił jeszcze 146,89 Jlgfml.
Poprawę stanu psychicznego uzyskano
dopiero po 35 tygodniach leczenia mianseryną. Badania genotypowe ujawniły, że pacjentka należy do populacji osób wolno metabolizujących TLPD.
Mała
aktywność
hydroksylazy była
w tym przypadku spowodowana występo
waniem zmutowanego allela B, w DNA kodującym enzym CYP2D6. Mutacja ta spowodowana jest zamianą guaniny na adeninę
trwały

w intronie 3, co prowadzi do przesunięcia
miejsca połączenia egzonów i wytworzenia niefunkcjonalnego białka, które jest degradowane w komórce. CYP2D6 stanowi 76% spośród wszystkich zmutowanych
alleli [2, 7, 9, 16], a częstość jego wystę
powania ocenia się w populacji kaukaskiej
na 21% [16, 17, 19].

KOMENTARZ
Konsekwencją zmian farmakakinetyki
TLPD są duże międzyosobnicze różnice stę
żeń tych leków, obserwowane po podaniu
zwyczajowych dawek, będące przyczyną
braku korelacji pomiędzy podawaną dawką
a stężeniem leku we krwi. Dlatego trudno
przewidzieć efekt kliniczny, biorąc pod
uwagę jedynie wielkość zwyczajowo stosowanych dawek omawianych leków [24, 25].
Zamiast oczekiwanej skuteczności leczenia
może dojść do występowania efektów niepożądanych i toksyczności leku. Chociaż
monitorowanie stężenia leku nie stanowi
rutynowego postępowania w leczeniu depresji, to, jak wykazano na przykładzie, może
zapobiec występowaniu nasilonych objawów niepożądanych lub toksycznych, a także może zwiększyć skuteczność leczenia poprzez odpowiednie skorygowanie dawkowania, znacznie wcześniejsze niż na podstawie jedynie obserwacji klinicznych [5, 13,
18, 24, 25, 26].
Określenie genotypu CYP2D6 przed rozpoczęciem terapii lekiem, który jest utleniany z różną szybkością, może być wykorzystane do ustalenia indywidualnych dawek
u osób z fenotypem PM, czyli chorych
o wzmożonym ryzyku powikłań.
Wykorzystanie metody PCR i trawienia
enzymami restrykcyjnymi do określenia fenotypu szybkości reakcji metabolicznych
u badanej osoby, ma przewagę nad badaniami farmakokinetycznymi, gdyż opiera się
na pobieraniu niewielkiej próbki krwi do izolowania DNA i nie wymaga podawania leków wskaźnikowych, a tym samym eliminuje
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wszelkie wpływy środowiskowe, które mają
znaczenie w ocenie farmakakinetyki (choroby, interakcje leków, wpływ diety) [19].
Oprócz allela B znamy obecnie co najmniej 8 alleli, których obecność warunkuje
fenotyp wolnego utleniania, tzw. allele A, B,
C, CH, D, E, G oraz T [2, 7, 9, 16, 17, 19,
21]. Do najczęściej występujących alleli należy allel CYP2D6B (76% spośród wszystkich zmutowanych alleli). Drugi zmutowany allel CYP2D6A stanowi 5% i występuje
rzadziej w populacji kaukaskiej. Pozostałe
allele CH, E, G i T pojawiają się stosunkowo rzadko [14, 19]. Mimo, że liczba alleli
CYP2D6 wydaje się duża, to przy założe
niu wykrywania najczęściej występujących
w danej populacji genotypów, możliwe jest
badanie ich w codziennej praktyce.
Jednorazowe badania genotypowe mają
istotne znaczenie nie tylko w psychofarmakoterapii, ale w stosowaniu wielu leków w innych specjalnościach, gdy eliminacja zależna
jest od aktywności izoenzymu CYP2D6.
Tak więc z powyższej dyskusji można wyprowadzić dwa wnioski:
l. Badanie mutacji genowych izoenzymów
oksygenaz wątrobowych może być wskaź
nikiem dla indywidualnego dawkowania
wielu leków psychotropowych i innych.
2. Koszty wdrożenia badań farmakagenetycznych do rutynowej praktyki okazać się
mogą wielokrotnie niższe niż koszty przedłużających się hospitalizacji nawrotów
w związku z nieskutecznym leczeniem lub
leczeniem toksycznych powikłań.
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