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Leki przeciwdepresyjne w profilaktyce choroby afektywnej
jednobiegunowej
Antidepressants in tile prevention ol unipolar affective disorder relapses
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STRESZCZENIE. Opracowanie jest przeglądem
wspólczesllych poglądów 110 tenIOt profilaktycznego
wykorzystania leków przeciwdepresyjnych w jednobiegunowej chorobie afektywnej (red.)

SUMMARY. An overview is presented of current approaches to the application ofalltidepressant drugs in
the treatment of unipolar affective disorder (Eds.).
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Choroba afektywna jednobiegunowa w
swej klasycznej postaci przejawia się okresowym występowaniem faz depresyjnych o cechach endogennych (według OSM-IV: nawracające "duże" zaburzenie depresyjne, recurrent major depressive disorder). Fazy depresji
w chorobie afektywnej jednobiegunowej mogą mieć typowy obraz kliniczny z cechami
melancholii, niekiedy obraz atypowy (z hipersomnią, hiperfagią, zaburzenianli lękowymi),
czasem objawom depresji towarzyszą objawy
psychotyczne.
Fazy depresyjne mogą pojawić się również
w początkowym okresie choroby afektywnej
dwubiegunowej i nawet po kilku fazach depresji istnieje jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia stanu maniakalnego lub hipomaniakalnego.
Wprowadzone w OSM-III w miejsce depresji nerwicowej pojęcie dystymii oznacza
stan depresji o mniejszym nasileniu, natomiast o większej przewlekłości niż depresja
endogenna. Większość autorów traktuje obecnie
stany dystymii jako pokrewne chorobie afektywnej jednobiegunowej. Występowanie u
tego samego chorego przewlekłego stanu depresyjnego podobnego do dystymii, na który

nakładają się

okresowo stany dużej depresji
nazywane jest depresją "podwójną" (double
depression). Natomiast utrzymywanie się stanu depresji przez okres ponad 2 lat spełnia
kryteńa depresji przewlekłej.
W ostatnich latach Angst i wsp. [I] wprowadzili określenie krótkotrwała nawracająca depresja (brief recurrent depression) dla choroby
przebiegającej w postaci kilkudniowych okresów depresji powtarzających się ponad 8 razy
w ciągu roku. Byłby to jednobiegunoWy odpowiednik choroby afektywnej dwubiegunowej
z szybką zmianą faz. Autorzy ci uważają, że jest
to również jedna z form choroby afektywnej
jednobiegunowej. Dotychczas jednak brak szerszych doświadczeń dotyczących leczenia, a zwła
szcza protiIaktyki takiej postaci choroby i nie
będzie to też przednliotem o~ych rozważań.

NAWRÓT
Pojęcie nawrotu w chorobie afektywnej jednobiegunowej ściśle wiąże się z długością stosowania leków przeciwdepresyjnych w celu
zapobiegania im. Rozróżniamy dwa rodzaje
nawrotu: nawrót w czasie fazy chorobowej i
nawrót nowej fazy chorobowej. Nawrót w
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okresie trwania fazy chorobowej (re/apse) może wystąpić po początkowej poprawie klinicznej depresji uzyskanej poprzez leczenie. Ponieważ średni czas trwania fazy depresyjnej wynosi kilka miesięcy, zachodzi konieczność
kontynuowania podawania leków przeciwdepresyjnych przez kilka miesięcy od czasu uzyskania poprawy klinicznej i leczenie takie nazywane jest leczeniem utrwalającym (continuation, cOllso/idation).
Nawrót w postaci wystąpienia nowej fazy
chorobowej (recurrence) polega na pojawieniu
się depresji po dłuższym okresie bezobjawowym. Długotrwałe podawanie leków mające
na celu znmiejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego nawrotu nazywa się leczeniem podtrzy!llującym (maintenance) lub
częściej zapobiegawczym, albo profilaktycznym (prophy/axis). Prowadzone jest ono przez
co najnmiej rok, często wiele lat, a niekiedy do
końca życia.

STOSOW ANIE LEKÓW
PRZECIWDEPRESYJNYCH PO
UST ĄPIENIU OBJAWÓW
CHOROBOWYCH
Trzy pierwsze kontrolowane badania nad tego rodzaju leczeniem prowadzonym poprzez
podawanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (imipraminy i amitryptyliny)
przez okres 4-7 miesięcy obejqmją łącznie 252
chorych. W okresie obserwacji nawroty choroby w grupie otrzymującej leki przeciwdepresyjne wystąpiły u 18% badanych (15-22%), a
w grupie otrzymującej placebo (w jednej z prac
diazepanl) - u 52% (38-68%) [16, 23, 34].
Ryzyko wystąpienia nawrotu depresji przy
przedwczesnym przerwaniu podawania leków
przeciwdepresyjnych było podobne zarówno
po pierwszej fazie depresji, jak i u osób, u
których w przeszłości występowały liczne fazy
depresyjne [23].
Szczegółowa analiza okresu wystąpienia
nawrotu depresji w czasie tej sanlej fazy chorobowej (re/apse), po zastąpieniu leku przeciwdepresyjnego przez placebo wykazała, że

u 20% chorych nawrót pojawił się w czasie
miesiąca, u około 1/3 chorych w ciągu 2
miesięcy, a u około połowy z nich po 4
miesiącach podawania placebo [23, 28].
Na podstawie dotychczasowych doświad
czeń uważa się, że podawanie leków winno być
kontynuowane przez około 4 miesiące po uzyskaniu poprawy klinicznej. Zalecenia wynikające z wieloośrodkowego badania pod patronatem WHO [36] określają 6 miesięcy jako minimalny okres leczenia fazy depresji.

WSKAZANIA DO PROFILAKTYKI
FARMAKOLOGICZNEJ
Spośród

osób z chorobą afektywną jednokandydatami do wszczęcia długo
trwałej kuracji profilaktycznej są chorzy, którzy przebyli trzy fazy depresyjne. Większość
autorów jest obecnie zgodna co do liczby
trzech przebytych faz chorobowych jako kryterium wszczęcia farmakologicznej profilaktyki wskazując, że u takich chorych istnieje znaczne ryzyko wystąpienia kolejnego nawrotu w
biegunową,

najbliższej przyszłości.

Czy można jednak rozważać celowość podprofilaktyki już po dwóch epizodach depresji? Niektórzy autorzy na pytanie to odpowiadają twierdząco, jeżeli dwie fazy depresyjne wystąpiły w ostatnich 5 latach [25] lub, gdy
dana osoba przekroczyła 40 rok życia '[15]. To
ostatnie zalecenie wiąże się z większym prawdopodobieństwem nawrotów depresji w starszym wieku. Według Gredena [11], u osób
powyżej 50 roku życia rozpoczęcie długotrwa
łej profilaktyki depresji można rozważać nawet
po pierwszej fazie depresyjnej.

jęcia

LEKI STOSOWANE W CELACH
PROFILAKTYCZNYCH
Klasyczne leki normotymiczne, takie jak
sole litu i karbamazepina stosowane są obecnie głównie w profilakty~e choroby afektywnej dwubiegunowej. Należy jednak wsponmieć, że według niektórych autorów, skuteczność profilaktyczna soli litu w chorobie afe-

Leki przeciwdepresyjne w profilaktyce choroby afektywnej jednobiegunowej
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Tablica 1. Leki przeciwdepresyjne wykazujące działanie profilaktyczne w c1wrobie afektywnej jednobiegunowej (badania porównawcze z litem lub placebo, przy podawaniu przez okres co najmniej l
roku)
Leki

trójpierścieniowe

imipramina (Frank i wsp., 1990)
amitryptylina (Glen i wsp., 1984)
amineptyna (Ferreri i wsp., 1994)

Leki

czteropierścieniowe

mianseryna (Coppen i wsp., 1978)
maprotyIina (Rouillon i wsp., 1991)

Inhibitory MAO (nieselektywne)

fenelzyna (Robinson i wsp., 1991)

ktywnej jednobiegunowej jest podobna jak w
chorobie afektywnej dwubiegunowej [33].
Pierwsze opisy profilaktycznego działania litu
obejmowały również chorych z okresową depresją [13]. Wykonana ostatnio metaanaliza
dotycząca skuteczności litu w chorobie afektywnej jednobiegunowej wykazuje, że lek
ten istotnie zapobiega nawrotom choroby
[35].
Jedną z własności soli litu będącą częścią
jego działania normotymicznego jest potencjalizacja działania leków przeciw depresyjnych w
depresjach opornych na leczenie. W badaniu
własnym stwierdzono, że działanie takie jest
lepsze w zespoiach depresyjnych w przebiegu
choroby afektywnej dwubiegunowej, nienmiej
również w chorobie afektywnej jednobiegunowej potencjalizacja litem jest skuteczna u niemal połowy chorych [31]. Nie jest natomiast
jasne, czy stosowanie litu łącznie z lekanu
przeciwdepresyjnymi ma jakiś wpływ na stopień zapobiegania dalszym nawrotom choroby
afektywnej jednobiegunowej.
Stosowanie karbamazepiny w chorobie afektywnej jednobiegunowej jest mniej rozpowszechnione. W badaniach własnych stwierdzono, że karbamazepina wywiera działanie
przeciwdepresyjne [21], jak również, że potencjalizuje działanie leków przeciwdepresyjnych [32], aczkolwiek działanie takie jest
słabsze w chorobie afektywnej jednobiegunowej w porównaniu z dwubiegunową. Jak dotychczas, opisano nieliczne choć dość zachę
cające próby stosowania karbamazepiny w ce-

lach profilaktycznych w chorobie afektywnej
jednobiegunowej [18].
W ostatnich latach wzrasta tendencja
do stosowania leków przeciw depresyjnych w
celu zapobiegania nawrotom w chorobie afektywnej jednobiegunowej. Uzyskano już bowiem przekonywujące dowody kliniczne
wskazujące, że długotrwałe stosowanie tych
leków zapobiega nawrotom depresji. U osób
z chorobą afektywną dwubiegunową natomiast leki te przy dłuższym stosowaniu nie
zapobiegają pojawianiu się faz maniakalnych
i hipomaniakalnych, a nawet mogą sprzyjać
ich wystąpieniu.

RODZAJE LEKÓW
PRZECIWDEPRESYJNYCH
SKUTECZNYCH W PROFILAKTYCE
W tablicy 1 zestawiono leki przeciwdepresyjne, stosowane przez okres roku lub dłużej,
w odniesieniu do których wykazano mniejsze
lub większe działanie profilaktyczne w chorobie afektywnej jednobiegunowej, porównując
je z działaniem litu lub placebo. W większości
prac badanie nad skutecznością profilaktyczną
rozpoczynano po 1-4 nliesięcznym okresie stabilizacji uzyskanym po ustąpieniu objawów
depresji.
Badania porównujące działanie profilaktyczne trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych z działaniem soli litu, w dwóch pracach wykazały podobną skuteczność tych
dwóch sposobów profilaktyki [10, 27], w jed-
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nej z prac nieco lepsze działanie imipraminy
litu [28] i w jednej nieco gorsze [14].
W badaniu Priena i wsp. [28] stwierdzono, że
w depresjach o umiarkowanym nasileniu podobną skuteczność prolilaktyczną wykazuje
zarówno imipramina, lit, jak i kombinacja tych
dwóch leków. Jeżeli natomiast postępowanie
prolilaktyczne rozpoczęto od fazy depresyjnej
o znacznym nasileniu, zaobserwowano istotnie
większą skuteczność imipraminy niż litu, a nawet - niż kombinacji tych dwóch leków. Autorzy dochodzą do wniosku, że dodanie litu nie
ma istotnego znaczenia dla profilaktycznego
działania inlipraminy.
Interesujące są ostatnie dane mówiące o skuteczności profilaktycznej anlineptyny [7]. Mimo, że lek ten ma strukturę trójpierścieniową,
to jego mechanizm farmakologiczny jest odmienny od klasycznych tymoleptyków i wiąże
się głównie z wpływem na układ dopanunergiczny.
niż

Badania skuteczności profilaktycznej leków
przeciwdepresyjnych czteropierścieniowych,
takich jak maprotylina i nuanseryna wykazały
nieco słabsze ich działanie w chorobie afektywnej jednobiegunowej w porównaniu z litem [4, 5]. W badaniu Rouillon i wsp. [30]
wykonanym na dużej grupie chorych wykazano
natomiast istotnie lepsze proiilaktyczne działa
nie maprotyliny w porównaniu z placebo. Lek
stosowano zarówno w dawce 75 mg, jak i 37,5
mg/dobę i pierwsza z nich była nieco bardziej
sk'Uteczna. Zaobserwowano natomiast tendencję
do większej liczby prób samobójczych popeł
nianych przez osoby otrzymujące maprotylinę
niż przez te, k1Órym podawano placebo.
Informacja o skuteczności profilaktycznej
klasycznego inhibitora MAO - fenelzyny, ma
w Polsce wartość teoretyczną, ponieważ klasyczne (nieselektywne) inhibitory MAO nie
są stosowane w naszym kraju. Jak dotychczas,
nie zgromadzono doświadczeń dotyczących
możliwości stosowania profilaktycznego w
chorobie afektywnej jednobiegunowej inhibitorów MAO odwracalnych i selektywnych
(np. moklobemidu).

BADANIA NAD PROFILAKTYCZNYM
IMIPRAMINY (projekt

DZIAŁANIEM

grupy z Pittsburga)
Spośród badań

nad

skutecznością

profilaleków przeciw depresyjnych, na uwagę zasługuje program badawczy autorów z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu w Pittsburgu wykonany u pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową,
którzy przebyli co najmniej 3 fazy chorobowe. Grupę wyjściową stanowiło 230 chorych,
u których stosowano przez 3 miesiące imipraminę w celach leczniczych. Z grupy tej u 157
chorych, u których uzyskano stan klinicznej
renusji, stosowano lek przez dalszych 17
tygodni w celach "utrwalających", uzyskując
korzystny wynik u 128 chorych (82%).
ktyczną trójpierścieniowych

Grupa 128 chorych została następnie podzielona na 5 podgrup, w których przez dalsze 3 lata stosowano imipraminę 200 mg/dobę
(IMI), psychoterapię interpersonalną (IPT) w
wymiarze jednej sesji na miesiąc i placebo
(PL) w następujących kombinacjach: (1) IMI,
(2) IMI+IPT, (3) PL, (4) IPT, (5) IPT+PL.
Odsetek chorych bez nawrotów oraz średnia
długość okresu remisji (w tygodniach) wynosiła w poszczególnych grupach odpowiednio:
(1) 46% i 124, (2) 60% i 131, (3) 9% i 45,
(4) 31% i 82, (5) 19% i 74. Skuteczność
profilaktyczna stosowanych dawek imipraminy okazała się niewątpliwa i prowadzona dodatkowo psychoterapia powodowała niewielkie tylko dalsze polepszenie. W powyższym
badaniu wykazano również profilaktyczne
działanie systematycznej i odpowiednio zaprogranlowanej psychoterapii w chorobie afektywnej jednobiegunowej, choć nie dorównywało ono działaniu imipranuny [8]. W osobnym badaniu porównywano działanie profilaktyczne dawek imipraminy 200 i 100 mg/dobę przez okres 3 lat i dawka wyższa okazała
się istotnie bardziej skuteczna (średnie okresy
remisji wynosiły odpowiednio 135 i 75 tygodni) [9]. Należy wspomnieć, że istotnym elementem oddziaływań nie farmakologicznych u
badanych chorych było wzmacnianie ich mo-

Leki przeciwdepresyjne w profilaktyce clwroby afektywnej jednobiegunowej
tywacji do systematycznego przyjmowania
dużych dawek leku.
Po zakończeniu trzyletniego okresu badań.
20 chorych wyraziło zgodę na udział przez
dalsze 2 lata w badaniu porównawczym skutecznOSCJ profilaktycznej Jmlpraminy 200
mg/dobę i placebo. Uzyskane wyniki (istotnie
mniejsza liczba nawrotów w grupie otrzymującej al'tywny lek) wskazują na istotne profilaktyczne działanie powyższych dawek imipraminy przez okres pięcioletni [19].

BADANIA NAD PROFILAKTYCZNYM
DZIAŁANIEM SELEKTYWNYCH
INHIBITORÓW WYCHWYTU
SEROTONINY
Ostatnie lata zdają się wskazywać, że leki
przeciwdepresyjne z grupy selek'tywnych inhibitorów wychwytu serotoniny mogą znaleźć
szerokie zastosowanie w profilaktyce choroby
afektywnej jednobiegunowej. Pierwsze badanie, k'tóre wykazało istotnie lepsze od placebo
działanie profilaktyczne leku z tej grupy - zimelidyny, wykonał Bjork [3]. Zimelidyna została jednak po kilkll latach wycofana z rynku
farmaceutycznego ze względu na możliwość
występowania powikłań w postaci zespołów
Guillain-Bane.
Pierwsze wykonane w Europie wieloośrod
kowe badanie nad skutecznością profilab.'tyczną inhibitora wychwytu serotoniny w chorobie
afektywnej jednobiegunowej dotyczyło fluoksetyny i obejmowało 220 chorych. Wszyscy
oni spełniali następujące kryteńa: co najmniej
dwie fazy depresji w ciągu ostatnich 5 lat
oraz ponad czteromiesięczny bezobjawowy
okres leczenia "utrwalającego". Roczne porównanie działania tluoksetyny i placebo wykazało nawroty odpowiednio u 26% osób grupy pierwszej i 57% grupy drugiej [24]. Istotne
działanie profilaktyczne tluoksetyny zostało
potwierdzone w wymienionej grupie chorych
zarówno po trzech, jak i po pięciu latach jej
stosowania.
Wydaje się, że tluoksetyna warta jest zalecenia jako lek profilaktyczny w chorobie afe-
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ktywnej jednobiegunowej ze względu na udokumentowaną

skuteczność

zapobiegawczą

oraz jej dobrą tolerancję somatyczną przez leczonych chorych. Ma to miejsce przy stosowaniu w celach profilaktycznych podobnej dawki
tluoksetyny jak ta, którą używa się w leczeniu
fazy depresji (20 mg/dobę), choć celowe były
by dalsze badania nad możliwością profilaktycznego działania również dawek niższych.
Długi okres półtrwania leku i jego metabolitu
może przy stosowaniu długotrwałym stanowić
własność korzystną zapobiegając objawom odstawienia przy przypadkowym lub celowym
przerwaniu stosowania leku. Nadal konieczna
jest jednak pilna obserwacja dotycząca możli
wości niepożądanych objawów ubocznych
mogących wystąpić dopiero w trakcie długo
trwałego podawania leku.
W ostatnich latach udokumentowano również istotne zapobiegawcze działanie w chorobie afek'tywnej jednobiegunowej dwóch innych selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny: sertraliny [6] oraz paroksetyny [26].
Oba cytowane powyżej badania obejmowały
chorych, u których wystąpiły co najmniej trzy
fazy depresyjne i u których uzyskano remisję
po 8 tygodniach stosowania leku w ostrym
stanie choroby, a następnie kontynuowano
podawanie leku przez okres 12 miesięcy na
zasadzie podwójnie ślepej próby porównawczej z placebo. Tak więc wykazana skuteczność profilaktyczna tych leków obejmuje zarówno zapobieganie nawrotom w obrębie fazy, jak również - nowym nawrotom depresji.

CZAS TRWANIA PROFILAKTYKI
LEKAMI PRZECIWDEPRESYJNYMI
Jak wspomniano powyżej, kontrolowane
badania wskazują na skllteczność profilab.'tyczną leków przeciwdepresyjnych w zapobieganiu nawrotom depresji, jeżeli leki te są podawane przez okres 3-5 lat Zazwyczaj dobre
działanie danego leku w pierwszym roku jego
podawania wskazuje na celowość stosowania
w latach następnych. Niektóry autorzy uważają, że długość stosowania leków winna wy-
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noslc mmlmwn 5 lat. jeżeli w ostatnich 5
latach przed rozpoczęciem protilaktyki depresji występowały co najmniej dwie fazy depresyjne [19].
Jak należy jednak postępować po pięciolet
niej skutecznej kuracji protilaktycznej w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Obecnie coraz więcej klinicystów uważa, że przy dobrym
działaniu protilaktycznym i dobrej somatycznej tolerancji leku ryzyko wynikające z przerwania podawania leku (możliwość wystąpienia
zespołu depresyjnego, niekiedy nasilonego i
opornego na leczenie, zaburzającego w znacznym stopniu sytuację życiową chorego) jest
istotnie wyższe niż ryzyko wynikające z kontynuowania kuracji. Dlatego w takim przypadku decyzja o zaprzestaniu stosowania leków
przeciwdepresyjnych winna być starannie rozważona i przedyskutowana w czasie wizyty
lekarskiej. W razie podjęcia decyzji o odstawieniu leku, należy czynić to bardzo stopniowo, zmniejszając dawkę w ciągu kilku tygodni
lub nawet miesięcy.

ASPEKT EKONOMICZNY
W ostatnich latach podejmuje się również
próby określenia ekonomicznego aspektu zachorowalności na depresję i jej leczenia. Skuteczna profilaktyka nawrotów depresji jest
istotnym elementem wpływającym na koszty
związane z tą chorobą.
Według badań amerykańskich, koszty depresji są podobnego rzędu jak koszty choroby
wieńcowej czy AIDS [12]. Rozróżnia się tu
koszty lecznicze związane z leczeniem depresji
i jej powikłań medycznych oraz koszty społe
czne wynikające głównie z utraty produktywności zawodowej chorych. Koszty społeczne
przewyższają ponad trzykrotnie koszty medyczne [17].
Ważną przyczyną

kosztów związanych z
konsekwencje nieadekwatnego leczenia depresji. Chodzi tu m. in. o sytuacje
gdy leczenie jest nieskuteczne, a zwłaszcza
gdy zostaje ono zaniechane lub zaprzestane
zbyt wcześnie [22]. Dotyczy to w znacznym
depresją są

stopniu postępowania profilaktycznego mają
cego na celu zapobieganie wystąpieniu nawrotów depresyjnych.
Ostatnie badania zdają się wskazywać, że
jeśli weźmie się pod uwagę zarówno koszty
zdrowotne jak i społeczne depresji i jej leczenia, stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny wykazuje szereg zalet w
porównaniu z klasycznymi lekami trójpierścieniowymi. Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny stosowane długotrwale
niosą mniejsze ryzyko ich samowolnego odstawienia przez chorego z powodu objawów
ubocznych, mniejsze ryzyko zatrucia oraz
nmiej upośledzają codzienną aktywność (w
tym również zawodową) chorego. Może to w
pewnym stopniu równoważyć wyższą cenę
tych leków [2, 20].
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